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Streszczenia

MAREK CA A, PIOTR CZAJA, DANUTA FLISIAK, MICHA  KOWALSKI 

Ocena zagro enia zapadliskowego wybranych komór KS „Wieliczka” w oparciu o obliczenia numeryczne 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Do prognozowania stopnia zagro enia powierzchni terenu zapadliskami wywo anymi zawa em p ytko zlokalizowa-
nych komór w Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystuje si  kryterium opracowane przez T. Ryncarza. Oparte jest 
ono na za o eniu, e w stropie wyrobiska powstaje strefa zawa u, przemieszczaj ca si  w kierunku powierzchni. 
W artykule wykazano, e znacznie skuteczniejszym narz dziem prognozowania zagro enia zapadliskowego mo e
by  numeryczne, przestrzenne modelowanie procesów zachodz cych w otoczeniu komór solnych, z wykorzysta-
niem wiarygodnych warto ci parametrów wytrzyma o ciowych, deformacyjnych i reologicznych masywu skal-
nego oraz rzeczywistych wymiarów wyrobisk i ich rozmieszczenia w górotworze, czego nie uwzgl dnia kryterium 
Ryncarza. W pracy przedstawiono wyniki oblicze  numerycznych programem FLAC3D, z zastosowaniem metody 
redukcji wytrzyma o ci na cinanie dla dwóch wybranych rejonów, typowanych dotychczas jako stwarzaj ce za-
gro enie zapadliskowe: pojedynczej komory Neustadter oraz uk adu komór Rainer I Górny, Rainer I Dolny i Sko-
czylas. Na podstawie analizy uzyskanych wyników i obliczonych warto ci wska ników stateczno ci pokazano, e
zagro enie powierzchni deformacjami nieci g ymi w rejonie rozpatrywanych komór jest ma o prawdopodobne. 

S owa kluczowe: stateczno  komór, przestrzenne obliczenia MES 

MAREK CA A, MARIAN PALUCH, ANTONI TAJDU

Nieliniowe deformacje izotropowej sfery grubo ciennej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Paliwa ciek e i gazowe lub inne p yny mog  by  magazynowane w naziemnych lub podziemnych zbiornikach o ró -
nych kszta tach. Tutaj zaj to si  zbiornikami o kszta cie kulistym. Za o ono, e ciany (obudowa) zbiornika wyko-
nane s  z materia u opisanego przez potencja  Mooney’a. W przypadku zbiorników naziemnych, ich ciany b d  pod-
lega y obci eniu wewn trznemu pochodz cemu od magazynowanego p ynu. Obci enie zewn trzne zbiornika 
naziemnego (ci nienie atmosferyczne) b dzie stosunkowo niewielkie. Dla zbiorników podziemnych, zarówno ob-
ci enie wewn trzne (od magazynowanego p ynu) jak i obci enie zewn trzne (od górotworu) mog  przyjmowa
zró nicowane warto ci. W zale no ci od lokalizacji zbiornika, jego gabarytów oraz pierwotnego stanu napr enia 
w górotworze, obci enie zewn trzne mo e by  wi ksze lub mniejsze od obci enia wewn trznego. Z tych wzgl -
dów, w artykule przedstawiono rozwi zanie ogólne dla czterech przypadków ró ni cych si  obci eniem zbior-
nika. Zaprezentowane rozwi zania mog  znale  zastosowania we wst pnych stadiach projektowania naziemnych 
i podziemnych kulistych zbiorników magazynowych. 

S owa kluczowe: projektowanie zbiorników podziemnych, nieliniowa teoria spr ysto ci

JANUSZ CHMURA  

Zabezpieczaj ce prace górnicze w obiektach archeologicznych ⎯ zabezpieczenie jaskini w Ob azowej 
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Badania archeologiczne prowadzone w dolinie Bia ki w Jaskini Ob azowa, prowadzone w latach 1985−95 przy-
nios y wiele niezwyk ych odkry . Najciekawsze znaleziska to najstarszy na wiecie bumerang wykonany z ciosów 
mamuta oraz wiele przedmiotów o znaczeniu magicznym dla cz owieka prehistorycznego. Znaleziska te datowane 
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s  na 30 tys. lat p.n.e. Po kilku latach przerwy w badaniach, rozpocz to przygotowania do nast pnego etapu prac 
archeologicznych, maj cych na celu dotarcie do skalnego dna jaskini. Musz  one jednak by  poprzedzone pracami 
zabezpieczaj cymi w tym obiekcie. Obecny stan techniczny jaskini zagra a bezpiecze stwu przebywaj cych w niej 
ludzi. Wykonano wi c projekt zabezpieczenia wyrobiska. Mia  on za zadanie stabilizacj  ociosów i stropu jaskini. 
Prace zosta y tak zaprojektowane, by nie zaburzy y pierwotnego wystroju wyrobiska, jednocze nie zapewniaj c pe ne
bezpiecze stwo osób przebywaj cych w jej wn trzu a widoczne elementy zabezpieczenia zosta y zamaskowane 
i niewidoczne po zako czeniu robót. Zastosowane materia y mia y odpowiednie certyfikaty, dopuszczaj ce je do u y-
cia w trudnych warunkach i s  neutralne w stosunku do otaczaj cego rodowiska.  

S owa kluczowe: badania archeologiczne, zabezpieczenia górnicze, metody specjalne 

JANUSZ CHMURA, TADEUSZ MIKO

redniowieczny kolektor sanitarny w Przemy lu jako element podziemnej trasy turystycznej  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Od kilku lat przygotowywane s  plany budowy podziemnej trasy turystycznej cz cej piwnice kilku budynków 
w rejonie przemyskiego Rynku. Pomys  udost pnienie piwnic i po czenie ich w ca y podziemny system komuni-
kacyjny wraz z towarzysz cym mu zabytkowym kolektorem kanalizacyjnym stworzy niezwykle atrakcyjny ci g
turystyczny, handlowo-gastronomiczny jak równie  dydaktyczno-poznawczy. Zak adane w etapie pierwszym roz-
wi zanie zmierza do po czenia piwnice Ratusza Miejskiego z wyj ciem na p yt  Rynku oraz przej ciem do piwnic 
budynku Rynek 11. Powstanie wi c ciekawy ci g turystyczny pokazuj cy fragment podziemnego miasta. 

S owa kluczowe: in ynieria miejska, podziemne trasy turystyczne 

JANUSZ CHMURA, ANDRZEJ WÓJCIK

Adaptacja d browskiej „Sztygarki” na podziemn  tras  turystyczna  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
z. 3/1, 2009

Kopalnia wiczebna w D browie Górniczej przez lata by a miejscem gdzie uczniowie szkó  górniczych mieli mo-
liwo  zapoznania si  z urz dzeniami i technologiami stosownymi przy eksploatacji podziemnej. Obecnie „Szty-

garka” jest specyficznym obiektem górniczym, który mo e i powinien spe nia  funkcje obiektu muzealnego. Wy-
kreowanie obiektu zabytkowego, w tym kopalni do wiadczalnej, jest bardzo trudnym zadaniem. W gr  wchodz
zarówno wzgl dy ekonomiczne (odpowiednie zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk), jak i dostosowanie do obo-
wi zuj cych w tego typu obiektach przepisów prawa geologiczno-górniczego i budowlanego. Przy planowanym 
wykorzystaniu obiektów przemys owych, nale y zwróci  uwag  na specyfik  obiektu. Efektem tych dzia a  b -
dzie przekszta cenie typowego obiektu przemys owego w atrakcyjny obiekt turystyczny, muzealny, dydaktyczny 
promuj cy zabytki postindustrialne i histori  przemys owego regionu. 

S owa kluczowe: historia górnictwa, muzeum miejskie „Sztygarka”, podziemna trasa turystyczna 

MIROS AW CHUDEK, HENRYK KLETA, ANDRZEJ WOJTUSIAK, MIROS AW DARIUSZ CHUDEK

Obudowa szybów w warunkach znacznych ci nie  deformacyjnych górotworu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2009

W przypadku wyst powania znacznych ci nie  deformacyjnych górotworu na obudow  szybów praktycznie nie-
mo liwe jest zabezpieczenie wy omu szybowego za pomoc  typowych konstrukcji obudowy sztywnej. Szczegól-
nie znacznych ci nie  deformacyjnych nale y si  spodziewa  w przypadku szybów przechodz cych przez grube war-
stwy soli zalegaj cych na du ych g boko ciach, na których pierwotne ci nienia pionowe przekraczaj  wytrzy-
ma o  soli na ciskanie. Ze zwi kszonymi ci nieniami deformacyjnymi nale y si  liczy  równie  w przypadku 
wp ywu na szyb deformacji od eksploatacji górniczej. W artykule przedstawiono rozwi zanie konstrukcyjne obu-
dowy szybowej wykorzystuj ce jej no no  do hamowania pe zania ska  otaczaj cych ju  od momentu wykonania 
tej obudowy oraz rozwi zanie obudowy umo liwiaj ce pe zanie ociosu przy zachowaniu sta ej rednicy szybu.

S owa kluczowe: górnictwo, szyby, obudowa 
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JERZY CIE LIK, JERZY FLISIAK, ANTONI TAJDU

Analiza warunków stateczno ci wybranych komór KS „Wieliczka” na podstawie przestrzennych oblicze
numerycznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W artykule zaprezentowano wyniki przestrzennych oblicze  numerycznych dotycz ce warunków stateczno ci 
wybranych komór KS „Wieliczka”. W pierwszej cz ci zaprezentowano efekty przestrzennego odwzorowania 
kszta tu i orientacji komór w bezpo rednim otoczeniu komór Warszawa, Wis a i Budryka. Drug  cz  stanowi 
analiza wyników oblicze  stanu napr enia i odkszta cenia górotworu solnego w analizowanym rejonie oraz odpo-
wied  na pytanie, jaki wp yw na stateczno  komór trasy turystycznej maj  komory je otaczaj ce.

S owa kluczowe: stateczno  komór, przestrzenne obliczenia MES 

PIOTR CZAJA

Ocena rozwi za  projektowych likwidacji szybów zastosowanych w procesie restrukturyzacji polskiego gór-
nictwa w glowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Znacz ce zmiany w potencjale wydobywczym polskiego przemys u górniczego charakteryzowa y si  du  liczb
zlikwidowanych zak adów górniczych oraz szczególnie du  ilo ci  zlikwidowanych szybów. W polskim górnic-
twie na przestrzeni ostatnich 30 lat zlikwidowano ca kowicie 35 kopal  w gla kamiennego, co poci gn o za sob
konieczno  likwidacji 392 szybów, z czego 41 w kopalniach rud metali oraz 7 w kopalniach soli. Pozosta e zli-
kwidowane szyby nale a y do kopal  w gla kamiennego. W tej sytuacji polskie górnictwo by o w ostatnim pó -
wieczu najpierw doskona ym poligonem dla polskiej szko y budowy szybów i nieco pó niej podobnym poligonem 
ich masowej likwidacji. Warto ten wielki baga  do wiadcze  odnotowa  i zachowa  dla przysz ych pokole  in y-
nierów kreuj cych obraz i kszta t polskiego górnictwa. Praca niniejsza jest wst pnym etapem przeprowadzenia 
oceny rozwi za  projektowych zastosowanych przy realizacji tych wielkich przemian.

S owa kluczowe: likwidacja szybów, restrukturyzacja górnictwa 

PIOTR CZAJA, JOANNA HYDZIK, DANIEL WA ACH

Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowarto ciowego w budownictwie podziemnym  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Betony wysokiej wytrzyma o ci mo na zastosowa  do wykonywania obudowy wyrobisk podziemnych, tj. szy-
bów, komór oraz tuneli. Szczególnie, w przypadku obudowy szybów, zdominowanej obecnie przez beton zwyk y,
wprowadzenie betonu wysokowarto ciowego, pozwoli oby na ca kowit  zmian  podej cia do projektowania i wy-
konywania tych wyrobisk. Niniejsza praca prezentuje wyniki analizy teoretycznych mo liwo ci zmniejszenia kosztów 
obudowy szybu po wprowadzeniu w miejsce betonu zwyk ego C25/30 betonu wysokowarto ciowego C70/85.

S owa kluczowe: beton wysokowarto ciowy, obudowa szybu, koszty budowy szybu 

DANUTA DOMA SKA

Wykorzystanie pomiarów sklerometrycznych do okre lenia parametrów wytrzyma o ciowych obudów szy-
bowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Wyznaczenie bie cej no no ci obudowy szybowej na podstawie bada , stanowi podstaw  do oceny stateczno ci
wyrobiska w trakcie jego eksploatacji. W niniejszej pracy odniesiono si  do nieniszcz cych pomiarów sklerome-
trycznych, sygnalizuj c ogólne zasady ich wykonywania i sposób szacowania wytrzyma o ci obudowy w oparciu 
o uzyskane wyniki. Za bardzo istotny z punktu widzenia dok adno ci metody, uznano w a ciwy dobór zwi zku kore-
lacyjnego pomi dzy wytrzyma o ci  materia u obmurza i liczb  odbicia, uznaj c za racjonalne oparcie go na bada-
niach na maszynie wytrzyma o ciowej próbek pobranych z rozpatrywanej konstrukcji.

S owa kluczowe: obudowa szybu, badania sklerometryczne, stan techniczny 
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STANIS AW DU Y

Elementy diagnostyki i metody oceny stanu konstrukcji budowli podziemnych  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2009

Celem analizy jako ci jest okre lenie wielko ci i rozk adu odchyle  od warto ci projektowych parametrów charak-
teryzuj cych wyrobisko korytarzowe. Cel ten realizuje si  poprzez pomiary wytypowanych parametrów charakte-
ryzuj cych jako  konstrukcji we wszystkich fazach istnienia budowli. Specyfikacja parametrów charakteryzuj -
cych jako  wykonania konstrukcji zale y od charakteru analizowanej konstrukcji oraz stosowanej metody oceny 
jej stateczno ci. Wymagania w zakresie systemów jako ci w projektowaniu, wykonaniu, w próbach odbiorowych, 
u ytkowaniu i konserwacji oraz likwidacji budowli powinny regulowa  zasady odpowiadaj ce wymaganiom nor-
my PN-ISO 9001-9003. W artykule omówiono wymagania w zakresie zarz dzania jako ci  we wszystkich fazach 
istnienia budowli wskazuj c na mo liwe do wykorzystania metody i narz dzia.

S owa kluczowe: górnictwo, budowle podziemne, zarz dzanie jako ci

LUDWIK FIUTKA, BRONIS AW POWROS O

Modernizacja szybu „Zygmunt” KWK „Murcki”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Artyku  omawia pe ny zakres przeprowadzonych prac górniczych, budowlanych, mechanicznych i elektrycznych 
zwi zanych z przeprowadzeniem modernizacji szybu „Zygmunt” w celu zmiany jego roli z szybu wentylacyjnego 
na szyb wentylacyjno-materia owy z klatk  wielkogabarytow . Zadanie wykonane by o przez konsorcjum firm: 
Prin bud-5 Sp. z o.o. i Przedsi biorstwo Budowy Szybów SA. Obejmowa o ono: modernizacj  maszyny wyci -
gowej i wie y szybowej, przebudow  elementów zbrojenia szybu, wykonanie i przebudow  wyrobisk górniczych 
wraz z zabudow  urz dze  na poziomach, wykonanie infrastruktury na powierzchni. Wykonane prace zako czono
pozytywnym odbiorem i dopuszczeniem urz dze  do ruchu.

S owa kluczowe: górniczy wyci g szybowy, budownictwo górnicze, roboty budowlane 

ROMAN KINASH 

Badania zm czeniowe zginanych belek elbetowych cz ciowo spr onych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2009

elbetowe belki cz ciowo spr one poddano obci eniom statycznym i zm czeniowym. Zbadano wp yw obci e
zm czeniowych na wytrzyma o  oraz sztywno  zginanych belek elbetowych ze zbrojeniem cz ciowo spr o-
nym. Podano opis materia ów, konstrukcji badanych belek, metodyki bada  do wiadczalnych oraz przeprowadzo-
no analiz  otrzymanych wyników. 

S owa kluczowe: spr enie cz ciowe, zm czenie, belka elbetowa

ZDZIS AW B. KOHUTEK

Testowanie zgodno ci parametrów wytrzyma o ciowych betonu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 
2009

Po rozpoznaniu tematu w literaturze krajowej, wskazano zasady pobierania prób i oznaczania wytrzyma o ci beto-
nu. Nast pnie opisano procedury i kryteria testowania zgodno ci wytrzyma o ci ⎯ wed ug normy PN-EN 206-1. 
Tre  zilustrowano przyk adami liczbowymi, z uwzgl dnieniem zbioru pokrywaj cych si  i niepokrywaj cych si
wyników. Na zako czenie wyja niono konsekwencje nowego rozk adu ryzyka wadliwo ci. Artyku  zamyka cykl 
tematyczny dotycz cy oceny zgodno ci parametrów betonu, na który sk ada si  niniejsza publikacja oraz pozycja [6] 
z wykazu literatury w artykule.

S owa kluczowe: beton, wytrzyma o , zgodno
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KRZYSZTOF KOTWICA

Koncepcja maszyny zespo owej do dr enia minituneli o rednicy do 2500 mm w o rodku skalnym o zró ni-
cowanych w asno ciach fizykomechanicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009
W artykule przedstawiono koncepcj  maszyny zespo owej opracowanej do zastosowania podczas dr enia mini-
tuneli o rednicy do 2500 mm w o rodku skalnych o zró nicowanych w asno ciach fizykomechanicznych. Przed-
stawiono modele modu ów urabiaj cych do zastosowania w urabianiu ska  o ró nych w asno ciach oraz modu y
do przemieszczania i stabilizowania maszyny oraz odstawy urobku. Na podstawie tych modeli opracowano kon-
cepcje maszyny zespo owej, wraz z przedstawieniem technologii jej pracy. 

S owa kluczowe: ska a, w asno ci fizykomechaniczne, minitunele, urabianie, maszyna zespo owa

ROBERT KOZ OWSKI

Ostatnie do wiadczenia tunelowe Przedsi biorstwa Budowy Kopal  PeBeKa SA ze szczególnym uwzgl d-
nieniem zako czonej budowy I linii metra w Warszawie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009
Artyku  przedstawia do wiadczenia realizacyjne z kilku ostatnich lat dzia alno ci PeBeKa SA w zakresie budowy 
tuneli ró nymi technologiami. Przedstawiono realizacj  tuneli wykonanych metod  odkrywkow , podstropow
oraz górnicz . Szczególne miejsce zajmuje zako czona realizacja I linii metra w Warszawie, gdzie na odcinku bie-
la skim realizowano roboty tunelowe w technologiach: tarczowej, w g bokim wykopie bronionym ciank  berli sk
oraz z zastosowaniem cian szczelinowych.  

S owa kluczowe: tunel, metro, tarcza, obudowa 

J. ROBERT KUDELSKI, ZBIGNIEW REKU

Wybrane zagadnienia dotycz ce podziemnej architektury obronnej wynik e w trakcie budowy tunelu ko-
lektora E-1 na oliborzu i Nowym Mie cie w Warszawie ⎯ odcinek ul. Zakroczymska ⎯ Plac Inwalidów 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W trakcie budowy kana u Kolektora E-1 na terenie oliborza i Nowego Miasta natrafiono na fragmenty podziem-
nych obiektów co mia o wp yw na zaburzenia realizowanej inwestycji. Prace terenowe potwierdzi y przypuszcze-
nia dotycz ce istnienia na tym obszarze starych elementów sieci kanalizacyjnej oraz fortyfikacji, których istnienie 
nie zosta o dok adnie uj te na wspó czesnych planach instalacji podziemnych. W zwi zku z tym wydaje si  zasad-
ne, by podobne inwestycje realizowane w historycznych miastach-twierdzach, ju  na etapie projektu, by y konsul-
towane z ekspertami ds. podziemnej architektury obronnej. Pozwoli to zredukowa  ilo  przeszkód wyp ywaj cych 
na czasowe wykonanie harmonogramu prac.

S owa kluczowe: fortyfikacja, technologia mikrotunelu, budownictwo podziemne 

RAFA  KUSZYK, ANNA SIEMI SKA-LEWANDOWSKA 

Ocena rozwoju niecki osiada  nad tunelem dr onym tarcz  zmechanizowan  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2009
Podstawowym problemem przy budowie tuneli jest wyznaczenie zasi gu wywo anej dr eniem niecki osiada
i ustalenie jej wp ywu na budynki oraz obiekty infrastruktury podziemnej i drogowej. W artykule zestawiono po-
dej cia empiryczne stosowane w takiej analizie uwzgl dniaj ce technologi  dr enia nowoczesnymi tarczami zme-
chanizowanymi TBM i porównano je z dotychczasowymi do wiadczeniami krajowymi.

S owa kluczowe: tarcze zmechanizowane, niecka osiada , osiadania 

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI, PIOTR MA KOWSKI

Analiza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w Lalikach  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2009

W artykule scharakteryzowano warunki geotechniczne przyj te w projekcie oraz uzyskane w trakcie dr enia tu-
nelu drogowego w Lalikach. Porównanie tych wyników wskazuje, e rozeznanie by o szacunkowe i odbiega o od 
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rzeczywistych warunków wyst puj cych w trakcie dr enia. Dotyczy to przede wszystkim litologii, upadu warstw 
oraz przebiegu nieci g o ci. Skuteczno  pracy obudowy wst pnej okre lano za pomoc  pomiarów konwergencji 
metodami geodezyjnymi w trzech ró nych p aszczyznach. Analizie poddano wyniki bada  dla trzech charakterys-
tycznych pod wzgl dem litologii masywu przekrojów, gdzie stwierdzono przewa aj cy udzia  warstw piaskow-
ców, upków ilastych i upków ilastych laminowanych. Analiza pozwoli a na zweryfikowanie opracowanych dla 
fliszu karpackiego zale no ci empirycznych, okre laj cych ca kowite osiadania reperów zainstalowanych w stro-
pie dr onego tunelu. Funkcja wyk adnicza uzale niaj ca dynamik  osiada  od czasu wydr enia tunelu najdok adniej 
prognozuje wielko  mo liwych przemieszcze  pionowych konturu tunelu, wykazuj c wspó czynnik korelacji r2

równy ok. 92%. 

S owa kluczowe: dr enie tunelu, flisz karpacki, ocena warunków geotechnicznych, konwergencja tunelu 

HANNA MICHALAK

Wybrane zagadnienia kszta towania konstrukcyjno-przestrzennego wielokondygnacyjnych gara y podziem-
nych w strefach ródmiejskich  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Zwi kszaj ce si  potrzeby w zakresie zapewnienia niezb dnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodo-
we sta y si  w ostatnich latach ród em rozwoju obiektów o charakterze gara owym. W artykule dokonano syn-
tezy zagadnie  zwi zanych z kszta towaniem konstrukcyjno-przestrzennym gara y podziemnych wznoszonych 
w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki bada  w asnych dotycz cych kszta towania 
konstrukcyjnego tych obiektów, a tak e wp ywu ich realizacji na zabudow  s siedni .

S owa kluczowe: gara e podziemne, kszta towanie architektoniczne, kszta towanie konstrukcyjne 

MARIAN MICHA EK

Koncepcja technologii zabezpieczania wykopu dla p ytko zlokalizowanych tuneli kolejowych formowanych 
w formach traconych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W artykule przedstawiono koncepcj  zabezpieczania wykopu dla umo liwienia wykonywania tunelu kolejowego 
prefabrykowanego w miejscu lokalizacji poprzez wype nianie form traconych wraz z zastosowaniem systemu roz-
parcia cian wykopu. Przedstawiono równie  zarys konstrukcji u atwiaj cych operowanie formami traconymi w wy-
kopach.

S owa kluczowe: budownictwo tunelowe, obudowa wykopów 

MARIAN PALUCH

Korzy ci p yn ce ze stosowania zasady prac wirtualnych na przyk adzie mechaniki ogólnej  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Kieruj c si  dewiz  Johna Zimana: „Celem nauki jest zrozumienie, nie za  gromadzenie danych i wzorów” poka-
zano jak wa n  rol  odgrywa w Mechanice Ogólnej zasada prac wirtualnych. Prezentowane w pracy przyk ady
dowodz , e zasada ta mo e by  tak e stosowana w zagadnieniach górnictwa.

S owa kluczowe: cia o materialne, wi zy, równowaga cia a, równowaga si , zasada prac wirtualnych 

DOROTA PAWLU

Laboratorium wirtualne do bada  geotechnicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W artykule ukazano nowe mo liwo ci prowadzenia bada  jak  daj  laboratoria wirtualne. Systemy te umo liwiaj
zdalne wykonywanie pomiarów, prowadzenie obserwacji, bada  laboratoryjnych, zdalne udost pnianie zaawanso-
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wanej lub drogiej aparatury oraz wzajemn  wspó prac  mi dzy o rodkami badawczymi znajduj cymi si  w ró -
nych miejscach na wiecie. Nast pnie przedstawiono prace nad utworzeniem Geotechnicznego Laboratorium 
Wirtualnego (GLW) w Katedrze Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Ma ono umo liwi  pracownikom naukowym oraz studentom fizyczny dost p do zasobów aparaturowych 
Katedry, programów obliczeniowych oraz bazy danych za po rednictwem Internetu. GLW b dzie funkcjonowa o
jako system realizuj cy zarówno zadania badawcze jak i dydaktyczne. W artykule opisano architektur  systemu, 
jego g ówne funkcje, realizowane zadania oraz zasoby sprz towe i programowe wchodz ce w jego sk ad.

S owa kluczowe: wirtualne laboratorium, geotechnika 

WOJCIECH PREIDL 

Obiekty tunelowe na trasach galicyjskich kolei elaznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Nieszcz liwe wypadki wojny prusko-austriackiej uzmys owi y sztabowcom i dzia aczom gospodarczym ograni-
czone mo liwo ci transportowe istniej cych po cze  kolejowych obszaru ówczesnego Królestwa Galicji i Lo-
domerii z pozosta ymi ziemiami wchodz cymi w sk ad monarchii c.k. Austriackiej. Zrodzi a si  koncepcja rozbu-
dowy szlaków kolei elaznych przecinaj cych po udnikowo a cuch Karpat i cz cych istniej c  ju  lini  kole-
jow  z Krakowa poprzez Przemy l ze Lwowem ze szlakami kolejowymi na terenie Królestwa W gier. Budowa 
tych szlaków komunikacyjnych prowadzonych cz sto w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych czy a si
z konieczno ci  budowy licznych liniowych obiektów in ynieryjnych takich jak mosty, wiadukty i tunele. W arty-
kule przedstawiono na podstawie dost pnych autorowi róde  histori  budowy, lokalizacj  i stan zachowania licz-
nych tuneli wzniesionych podczas budowy tych szlaków komunikacyjnych. Omówiono zarówno te obiekty, które 
obecnie znajduj  si  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i te, które na wskutek porozumie  ko cz cych II Wojn

wiatow  zawartych pomi dzy koalicjantami, zlokalizowane s  na obszarze Ukrainy, S owacji i Rumunii ⎯
ziemiach wchodz cych kiedy  w sk ad Galicji.

S owa kluczowe: tunele, kolej, historia, budownictwo podziemne 

TADEUSZ REMBIELAK, JACEK KUDELA, JANUSZ ROSIKOWSKI, FRANCISZEK WALA

Iniekcyjne wzmacnianie górotworu poprzedzaj ce przebudow  rozwidlenia wyrobiska korytarzowego jako 
sposób zapobiegania obwa om ska  i skutkom tych obwa ów  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Wyst puj ce w KWK „Piast” wody zmineralizowane powoduj  korozj  obudowy wyrobisk korytarzowych. Dla 
zwi kszenia bezpiecze stwa podczas prowadzenia przebudów rozwidle  wyrobisk korytarzowych zastosowano wy-
przedzaj ce iniekcyjne wzmacnianie górotworu w ich otoczeniu, zapobiegaj ce zaistnieniu obwa ów ska  i skut-
kom tych obwa ów. Przedstawiono przyk adow  technologi  przebudowy rozwidlenia w KWK „Piast” na pozio-
mie 500 m.

S owo kluczowe: górnictwo, dr enie wyrobisk, wyprzedzaj ce wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmac-
nianie, bezpiecze stwo pracy 

TADEUSZ REMBIELAK, JACEK KUDELA, JAN KRELLA, JANUSZ ROSIKOWSKI, BOGDAN ZAMARLIK 

Zwi kszenie bezpiecze stwa podczas rozruchu ciany 375−1353 w KWK „Piast” na drodze iniekcyjnego 
wzmacniania pok . 209 przed jej czo em  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W KWK „Piast”, w celu bezpiecznego zazbrojenia i przeprowadzenia rozruchu ciany 375−1353 w pok adzie 209 
zaprojektowano iniekcyjne wzmocnienie pok adu przed jej czo em. Zastosowanie iniekcyjnego wzmocnienia czo-
a ciany, wyeliminowa o przemieszczanie si  ska  z ociosu i stropu do przecinki ciany podczas zazbrajania i roz-

ruchu ciany, a tym samym cel pracy zosta  osi gni ty.

S owo kluczowe: górnictwo, wyprzedzaj ce wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie, bezpiecze stwo 
pracy
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KAROL RY

Wybrane zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne budowy pierwszego w Polsce tunelu tramwajowego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W pracy przedstawiono charakterystyk  konstrukcyjno-technologiczn  pierwszego w Polsce tunelu tramwajowego 
w Krakowie. Tunel (1538 m) wraz ze stacjami stanowi element pierwszej w Krakowie linii szybkiego tramwaju. 
Tunel, b d cy budowl  p ytk , ma niejednolit  konstrukcj . Na odcinku po udniowo-wschodnim zastosowano 
przekrój jednokomorowy, wykonywany w kilku technologiach. Pod ulic  Lubomirskiego wykorzystano Metod
Mediola sk . ciany pionowe konstrukcji wykonano w postaci palisad z pali wierconych wielkich rednic, nato-
miast strop jest konstrukcj elbetow , monolityczn . Przy wylocie tunelu przy Rondzie Mogilskim wykorzystano 
technologi cian szczelinowych. Odcinek w obr bie Dworca Kraków G ówny (poziom –3) oraz pod ulic  Rako-
wick  wykonano technik  odkrywkow . Odcinek pó nocno-zachodni, o konstrukcji dwukomorowej, monolitycz-
nej wykonano Metod  Hambursk , zabezpieczaj c ciany wykopów kotwionymi cianami berli skimi. Stacj
„Politechnika” realizowano metod  odkrywkow , w wykopie pod os on  kotwionych cian berli skich, natomiast 
stacja „Dworzec G ówny” zosta a wykonana w wykopie szerokoprzestrzennym. Podano równie  informacje o za-
stosowanych w tunelu systemach gwarantuj cych wysoki poziom bezpiecze stwa eksploatacji obiektu.

S owa kluczowe: komunikacyjne budownictwo podziemne, budowle p ytkie, tunel tramwajowy, stacje podziemne, 
uk ady konstrukcyjne, ciany berli skie, ciany palisadowe, ciany szczelinowe, metody budowy, metoda hamburska, 
metoda mediola ska, systemy bezpiecze stwa

KRZYSZTOF STYPU A

Wybrane problemy ochrony zabudowy powierzchniowej przed drganiami generowanymi przez komunika-
cj  podziemn  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W pracy przedstawiono wybrane problemy wp ywu drga  generowanych przez komunikacj  podziemn  na bu-
dynki i ludzi w budynkach. Omówiono krótko diagnostyk  tych wp ywów. Podano algorytm analizy tych wp y-
wów w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych. Zaprezentowano przyk adowe zastosowania wibroizo-
lacji w konstrukcji nawierzchni szynowej w kolejowym tunelu rednicowym w Warszawie oraz na biela skim 
odcinku warszawskiego metra, podaj c przyk ady prognoz wp ywów drga  wraz z ich pó niejsz  weryfikacj  do-
wiadczaln .

S owo kluczowe: metro, drgania budynku, drgania komunikacyjne 

MAREK SZEBESTA, WIES AW GRZYBOWSKI 

Nietypowy projekt oraz technologia wykonania komory pomp na poziomie 950 m w KWK „Borynia”  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Budowa nowego poziomu wydobywczego 950 m w KWK „Borynia” spowodowa a konieczno  wykonania kom-
pleksu wyrobisk górniczych g ównego zasilania i odwadniania tego poziomu. Jednym z wyrobisk wchodz cych
w sk ad tego kompleksu jest komora pomp g ównego odwadniania. Z uwagi na znaczne wymiary przekroju poprzecz-
nego wyrobiska, wynosz ce w wy omie ~50 m2, jak i specyficzn  konstrukcj  obudowy z kszta townika V36, wykonanie 
komory wymaga o opracowania nietypowej technologii wydr enia tego wyrobiska. W artykule omówiono proces wyko-
nywania ca ego kompleksu wyrobisk, od momentu zako czenia post powania przetargowego, w wyniku którego zadanie 
zosta o powierzone Rybnickiemu Zak adowi Robót Górniczych (funkcjonuj cemu w strukturach Konsorcjum Przedsi -
biorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA) do przekazania wykonanego kompleksu inwestorowi. Szczegó owo
przedstawiona zosta a nietypowa, wieloetapowa technologia dr enia komory pomp, wykonanej w obudowie specjalnej 
zamkni tej o szeroko ci 6,5 m i wysoko ci ponad 7,0 m (w wietle obudowy). 

S owa kluczowe: komora pomp, technologia, wykonawstwo, konsorcjum 

HENRYK SZEL G WIES AW KURDOWSKI 

Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

W artykule omówiono w a ciwo ci cementów specjalnych i gotowych mieszanek betonowych opracowanych i wy-
twarzanych w Oddziale Mineralnych Materia ów Budowlanych ISCMOiB w Krakowie. Pokazane w a ciwo ci
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podkre laj  wyj tkowe cechy tych materia ów, gwarantuj ce trwa o  konstrukcji w ekstremalnych warunkach 
obci e  eksploatacyjnych i oddzia ywania rodowiska. Dotyczy to bardzo wysokich wytrzyma o ci, ma ej poro-
wato ci i korzystnego rozk adu porów, odporno ci na korozj  chemiczn : chlorkow  i siarczanow , mrozoodpor-
no ci i kontrolowanych warto ci bardzo niskiego skurczu i ekspansji dla odmian betonów ekspansywnych. Podane 
w a ciwo ci predysponuj  omawiane materia y do wykonywania i napraw konstrukcji betonowych w budownic-
twie infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzgl dnieniem w aplikacjach budownictwa podziemnego, jak rów-
nie  w konstrukcjach przemys u górniczego.

S owo kluczowe: cement ekspansywny, beton wysokowarto ciowy, skurcz, korozja ekspansja 

ANDRZEJ SZUMI SKI, ROBERT KLISOWSKI 

Wp yw wieku próbek zaprawy cementowej na ich w a ciwo ci pozniszczeniowe  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2009

Wyniki wi kszo ci bada  laboratoryjnych dotycz cych pokrytycznego zachowanie si  betonów wskazuj , e cha-
rakter procesu niszczenia materia u odpowiada klasie pierwszej wed ug Wawersika co oznacza, e niszczenie prze-
biega w sposób stabilny. Badania, których wyniki prezentujemy prowadzone s  w celu zweryfikowania tezy, e
w materia ach o spoiwie cementowym (betony, zaprawy) stopie  hydratacji zaczynu cementowego post puj cy
wraz z wiekiem materia u mo e powodowa  zmian  klasy pozniszczeniowego zachowania z pierwszej na drug ,
co oznacza, e po przekroczeniu wytrzyma o ci na ciskanie, zakumulowana energia b dzie wyzwala  si  w spo-
sób wybuchowy. 

S owa kluczowe: w asno ci pozniszczeniowe, badania laboratoryjne, beton, zaprawa 

JAN WALASZCZYK, STANIS AW HACHAJ, ANDRZEJ BARNAT 

Analiza efektywno ci modelowania cyfrowego drga  budynku wywo anych wstrz sami górniczymi  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Spowodowane eksploatacj  górnicz  zjawiska dynamiczne (np. utrata stateczno ci górotworu) wywo uj  drgania 
zarówno samego górotworu jak i budynków usytuowanych na powierzchni. Prowadzone s  liczne prace, których 
celem jest pomiar lub prognoza ww. wstrz sów oraz b d cych ich skutkiem drga . Jednym ze sposobów progno-
zowania drga  jest modelowanie cyfrowe (np. metod  elementów sko czonych). Modelowanie to obarczone jest 
licznymi ograniczeniami. Do najwa niejszych z nich nale  trudno ci w identyfikacji modelu cyfrowego górotwo-
ru oraz budynków przez co jako  uzyskiwanych wyników modelowania cyfrowego jest ci gle niewystarczaj ca.
W pracy niniejszej jako  modelowania cyfrowego oceniono w oparciu o porównanie drga  budynku (modelowa-
nego metod  elementów sko czonych) z draniami rejestrowanymi odpowiedni  aparatur  geofizyczn . Podstaw
porówna  drga  modelowych oraz pomierzonych stanowi ich analiza spektralna. 

S owa kluczowe: wstrz sy górnicze, pomiar pr dko ci, modelowanie cyfrowe, analiza spektralna 

ANDRZEJ WICHUR 

Zagadnienia projektowania obudowy d ugotrwa ych wyrobisk podziemnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2009

Budownictwo podziemne w Polsce dozna o szybkiego rozwoju w okresie koniunktury w górnictwie, a pogarszaj -
ce si  warunki geologiczno-górnicze sta y si  stymulatorem do konstrukcji nowych rodzajów obudowy. Szczegól-
n  rol  odegra y konstrukcje nowych typów obudowy wyrobisk d ugotrwa ych (szyby, przecznice, komory itp.). 
Praca stanowi przegl d podstawowych dokona  w tym zakresie. Przedstawione typy obudowy oraz metody ich 
oblicze  by y rezultatem wieloletnich prac badawczych oraz do wiadcze  praktycznych. W procesie projektowa-
nia zastosowano wiele modeli obliczeniowych. Zwi zana z nimi praktyka projektowa pozwala na wykorzystanie 
opracowanych metod w obliczeniach statycznych innych budowli podziemnych, np. tuneli komunikacyjnych, 
hydrotechnicznych itp. 

S owa kluczowe: d ugotrwa e wyrobiska podziemne, obudowa szybów, obudowa wyrobisk korytarzowych, projek-
towanie obudowy 
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ANDRZEJ WICHUR, KORNEL FRYDRYCH, MACIEJ BOBER

Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej ukowej podatnej stosowanej w pod-
ziemnych zak adach górniczych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Obudowa z o ona ze stalowych uków podatnych jest obecnie uznawana za najbardziej odpowiedni typ konstruk-
cji do zabezpieczania d ugotrwa ych wyrobisk korytarzowych w przypadku ich lokalizacji w ska ach zwi z ych 
o rednio zaawansowanej tektonice i charakteryzuj cych si  odporno ci  na dzia anie atmosfery kopalnianej. W ar-
tykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej trzech „normatywnych” metod projektowania i doboru obu-
dowy stalowej P wyrobisk korytarzowych. Ogólnie wykonano obliczenia 81 zestawów danych dla ka dej meto-
dy. Na podstawie otrzymanych wyników sporz dzono wykresy obci e  oraz rozstawu odrzwi obudowy. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, e najszersze mo liwo ci zastosowania, z wszystkich porównanych metod, ma me-
toda 3. Korzystaj c z niej mo na dokona  doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, po cze  wyrobisk oraz 
skrzy owa cian z chodnikami przy cianowymi. Ró nice uzyskanych wyników oblicze  obci enia oraz roz-
stawu odrzwi obudowy, pomi dzy poszczególnymi metodami, nale y t umaczy  brakiem dostatecznej wiedzy na 
temat zjawisk zachodz cych w górotworze w s siedztwie projektowanego wyrobiska, a w szczególno ci brakiem 
jej do wiadczalnego potwierdzenia. 

S owa kluczowe: stalowa obudowa podatna, projektowanie obudowy, obci enia

TOMASZ WIEJA, JANUSZ CHMURA 

Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na podziemne tra-
sy turystyczne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2009

Proces badania zabytkowych wyrobisk, ich zabezpieczania oraz udost pniania jako podziemnych, atrakcyjnych tras 
turystycznych wymaga licznych opracowa : naukowo-badawczych, technicznych, ekonomicznych i projektowych. 
Proces ten jest skomplikowany i z o ony, a oprócz ostatecznego rezultatu, jakim jest projekt techniczny wykonaw-
czy s u cy do realizacji prac budowlano-konserwatorskich, najistotniejsze s  równie  uzyskane przy tym wyniki 
prac naukowo-badawczych.

S owa kluczowe: dokumentacja projektowa, podziemne trasy turystyczne 


