
11

Streszczenia

IRENA BAGI SKA, RYSZARD JERZY IZBICKI

Optymalizacja geometrii bry y od amu w uogólnionej metodzie elementów kinematycznych • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W pracy przedstawiono skrótowo uogólnion  metod  elementów kinematycznych. Szczegó owo opisa-
no zasad  wyznaczania z równania bilansu mocy funkcji celu. Zaprezentowano procedur  optymaliza-
cji geometrii bry y od amu poprzez poszukiwanie minimum globalnego funkcji celu wielu zmiennych. 
Przybli ono stosowane podczas oblicze  ograniczenia nak adane w postaci funkcji kar oraz zastosowa-
n  metod  bezgradientow  prostego poszukiwania minimum globalnego Neldera-Meada.

S owa kluczowe: stateczno  skarp, oszacowanie górne stanu granicznego, uogólniona metoda ele-
mentów kinematycznych, optymalizacja

FRANTIŠEK BALIAK, IGOR STRÍ EK

Geologiczne mapy in ynierskie specjalnego przeznaczenia osuwiskowych terenów na S owacji • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Terytorium S owacji charakteryzuje si  olbrzymi  ilo ci  wst puj cych tu osuwisk. S  one jednym 
z g ównych geotechnicznych problemów w kraju. Utraty stateczno ci zboczy wp ywaj  na obiekty bu-
dowlane, du  liczb  obiektów drogowych, konstrukcje podziemne oraz zaburzaj  gospodark  wodn .
Wyniki bada  stateczno ci zboczy w danym regionie mo na doskonale zilustrowa  na specjalnie w tym 
celu tworzonych mapach geologiczno-in ynierskich osuwisk, wykonywanych przewa nie w skali od 
1:5000 do 1:50 000. Mapy osuwisk mo na klasyfi kowa  ze wzgl du na zawarto , typ komplikacji i ich 
przeznaczenie. Najbardziej rozpowszechniona jest du a skala map (1:10 000) — warunków geologicz-
no-in ynierskich i skala rednia (1:50 000) — terenów sprzyjaj cych osuwiskom. Mapy geologiczno-
in ynierskie specjalnego przeznaczenia, pokazuj ce zbocza sk onne do utraty stateczno ci, wydaj  si
by  najlepszym ród em informacji dla inwestorów, projektantów i deweloperów.

S owa kluczowe: mapy geologiczne, osuwiska, utrata stateczno ci zbocza, mapy strefowe

ANDRZEJ BATOG, MACIEJ HAWRYSZ

Przydatno  mieszanek popio owo-gruntowych do budowy nasypów komunikacyjnych • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule zosta y przedstawione wyniki bada  geotechnicznych antropogenicznego materia u grunto-
wego powsta ego w wyniku zmieszania naturalnego kruszywa mineralnego z odpadem paleniskowym 
pochodz cym ze spalania w gla w jednej z wroc awskich elektrociep owni. Rezultaty bada  pozwoli y
na ustalenie zakresu przydatno ci mieszanek o ró nych proporcjach do budowy nasypów komunika-
cyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników, przeprowadzono dyskusj  podanych w przedmiotowych 
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normach i wytycznych kryteriów oceny przydatno ci tego typu materia u do wykonywania budowli 
ziemnych. W szczególno ci wskazano na niejednoznaczno  normowych kryteriów oceny przydatno-
ci ze wzgl du na zawarto  cz ci organicznych.

S owa kluczowe: mieszanki gruntowe, nasypy drogowe

ANDRZEJ BATOG, MACIEJ HAWRYSZ

Warto ci charakterystyczne parametrów geotechnicznych gruntów wyznaczane wed ug Euro-
kodu 7 • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Wytyczne zawarte w Eurokodzie 7, dotycz ce zasad ustalania warto ci charakterystycznych i obliczenio-
wych parametrów geotechnicznych, charakteryzuj  si  znaczn  dowolno ci  w ich interpretacji oraz brakiem 
sprecyzowania istotnych dla praktyki in ynierskiej poj . Jednym z problemów jest przyj cie technicznie 
dopuszczalnej metody ustalania warto ci reprezentatywnej parametru geotechnicznego w przypadku ma ej 
liczebno ci zbioru danych wej ciowych. W opracowaniu przedstawiono i przedyskutowano zgodne z EC7 
procedury ustalania warto ci charakterystycznych, które mo na zastosowa  w praktyce in ynierskiej.

S owa kluczowe: parametry geotechniczne, warto ci charakterystyczne

JERZY BAUER, JANUSZ KOZUBAL, WOJCIECH PU A, MAREK WYJAD OWSKI

Wp yw zmienno ci losowej parametrów pod o a na ocen  niezawodno ci pracy pala obci onego
si  poziom • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W pracy przedstawiono modelowanie probabilistyczne odkszta ce  pala pod wp ywem losowych si  po-
przecznych dzia aj cych w jego g owicy. Opracowano nowy model numeryczny, w którym mo liwe s
zmiany modu u spr ysto ci wraz z g boko ci . Przeprowadzono obliczenia probabilistyczne uwzgl d-
niaj ce ró ne wspó czynniki zmienno ci parametrów przyj tych jako losowe oraz korelacj  pomi dzy 
nimi. Oszacowano prawdopodobie stwa przekroczenia przemieszcze  dopuszczalnych przez g owic
pala oraz odpowiadaj ce im wska niki niezawodno ci. Przyk ady pokazuj , e o prawdopodobie stwie 
przekroczenia dopuszczalnego przemieszczenia decyduje przede wszystkim zmienno  losowa dzia aj -
cego obci enia, a spo ród pozosta ych przyj tych parametrów zmienno  modu u Younga.

S owa kluczowe: modelowanie probabilistyczne, przemieszczenia pali, wska nik niezawodno ci

DAMIAN B BEN

Deformacje pow oki mostu wykonanej z blach falistych podczas zasypywania gruntem • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W referacie przedstawiono analiz  numeryczn  mostu wykonanego ze stalowych blach falistych podczas 
zasypywania jego konstrukcji gruntem. Otrzymane wyniki oblicze  porównano z rezultatami do wiad-
cze . Analizowany most ma przekrój skrzynkowy o rozpi to ci prz s a 12,315 m i wietle pionowym 
3,555 m. W pracy przedstawiono zastosowanie programu FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) 
opartego na metodzie ró nic sko czonych (MRS) do okre lenia zachowania si  mostu gruntowo-stalowe-
go podczas zasypywania i zag szczania gruntu. Za o enia do modelu obliczeniowego 2D mostu grunto-
wo-stalowego z elementami interface opisano tak e. Metoda oparta na modelu obliczeniowym mo e by
u yta z du ym sukcesem do oblicze  projektowych tego specyfi cznego typu konstrukcji zamiast konwen-
cjonalnych analitycznych ma o dok adnych metod. Wnioski z przeprowadzonej analizy mog  by  przy-
datne g ownie do oceny zachowania si  pow ok tego typu mostów pod obci eniem gruntem. W zwi zku 
z coraz szerszym stosowaniem w Polsce i na wiecie tego typu konstrukcji do budowy mostów drogo-
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wych i kolejowych o ma ych i rednich rozpi to ciach teoretycznych, wnioski z przeprowadzonej analizy 
mo na uogólni  do ca ej klasy podobnych rozwi za  mostów gruntowo-stalowych.

S owa kluczowe: most gruntowo-stalowy, blacha falista, analiza MRS, element interface, zasypywanie 
gruntem

JAROS AW BRODNY

Wst pna analiza pracy po czenia rubowego w z czu ciernym • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawione zosta y wyniki analizy wytrzyma o ciowej rub strzemion pracuj cych w z -
czu ciernym odrzwi obudowy górniczej. Analiza obj a wyznaczenie si  osiowych dzia aj cych w rubach 
strzemion z cza ciernego dokr conych wst pnym momentem skr caj cym. Si y zosta y wyznaczone na 
podstawie bada  stanowiskowych oraz na podstawie analiz numerycznych pracy z czy ciernych podda-
nych osiowemu ciskaniu oraz statycznemu zginaniu. Badania i analizy zosta y przeprowadzone dla z -
cza sk adaj cego si  z dwóch prostych odcinków kszta townika V29 po czonych dwoma strzemionami 
typu SDO29 zgodnie z PN-91/G-15000/11 oraz DIN 21530-4-2003-05.

S owa kluczowe: obudowa górnicza, po czenia rubowe, z cze cierne

JAROS AW BRODNY

Analiza pracy z cza ciernego odrzwi obudowy górniczej przy osiowym ciskaniu i statycznym 
zginaniu • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiona zosta a analiza wytrzyma o ciowa z cza ciernego odrzwi obudowy chod-
nikowej przy osiowym ciskaniu i przy statycznym zginaniu. Analizie poddano z cze sk adaj ce si
z dwóch prostych odcinków kszta townika V29 po czonych dwoma strzemionami typu SDO29. Przy 
statycznym zginaniu rozpatrzone zosta y dwa przypadki obci enia z cza. W pierwszym si a obci -
aj ca dzia a a na z cze zgodnie z PN-91/G-15000/11 poprzez trawers , a w drugim przypadku si a

dzia a bezpo rednio w rodku z cza zgodnie z DIN 21530-4-2003-05. Przedstawione zosta y wyniki 
bada  stanowiskowych oraz wyniki analiz numerycznych przeprowadzonych metod  elementów sko -
czonych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczone zosta y charakterystyki pracy z cza
oraz najbardziej wyt one miejsca poszczególnych elementów z cza ciernego. Przedstawione modele 
numeryczne stwarzaj  du e mo liwo ci symulacyjne w zakresie zmienno ci warto ci i szybko ci ob-
ci enia jak i zmian konstrukcyjnych analizowanych z czy.

S owa kluczowe: obudowa górnicza, z cze cierne

MIROS AWA BUKOWSKA, JERZY GAWRY

W a ciwo ci fi zyczne w gli GZW w aspekcie wyrzutów gazów i ska • Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono wyniki bada  w a ciwo ci fi zycznych, w tym mechanicznych i technolo-
gicznych w gli GZW w aspekcie ich wyrzutowo ci. W gle reprezentowa y warstwy libi skie, aziskie,
orzeskie i rudzkie. Na podstawie warto ci wytrzyma o ci na ciskanie i zwi z o ci, zgodnie z dotych-
czasow  wiedz  empiryczn  o zjawiskach gazodynamicznych, w gle zosta y podzielone na niesk onne
i sk onne do wyrzutów w gla i metanu. Analiza warto ci parametrów fi zycznych, w tym mechanicz-
nych wykaza a wyra ne zró nicowanie warto ci kilku z nich. Uwzgl dniaj c fi zyk  zjawiska wyrzutu 
w gla i metanu, autorzy zaproponowali nowy kryterialny parametr wyrzutowo ci w gli, za jaki uznali 
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wspó czynnik tarcia. Jego warto  kryterialna pomi dzy w glami sk onnymi do wyrzutów a niesk on-
nymi zosta a ustalona empirycznie wst pnie na poziomie 0,65.

S owa kluczowe: w giel, w a ciwo ci fi zyczne, wyrzuty w gla i metanu

ZBIGNIEW BURTAN

Zagro enie sejsmiczne w rejonach eksploatacji rud miedzi s siaduj cych ze stref  uskokow
Rudnej G ównej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Wiod cym zagro eniem w polskim górnictwie rud miedzi jest zagro enie sejsmiczne. Do istotnych 
czynników sprzyjaj cych generowaniu wysokoenergetycznych wstrz sów nale y znaczne zaanga o-
wanie tektoniczne wybieranego z o a, przejawiaj ce si  zw aszcza wyst powaniem dyslokacji o du-
ych zrzutach. Z dotychczasowych do wiadcze  wynika, e eksploatacja w pobli u du ych zaburze

tektonicznych mo e powodowa  wyst pienie zwi zanych z uaktywnianiem si  uskoków silnych wy-
sokoenergetycznych wstrz sów oraz niejednokrotnie towarzysz cym im t pni . W artykule przedsta-
wiono zaanga owanie tektoniczne w obr bie obszarów kopal  KGHM Polska Mied  S.A, zwracaj c
uwag  na cechuj ce si  du ymi zrzutami i znacznym zasi giem strefy uskoków, w rejonach których 
prowadzono roboty górnicze. Po ród tych systemów uskoków za reprezentatywny uznano uskok Rud-
nej G ównej, w rejonie którego w wi kszo ci wybrano ju  z o e. Charakterystyka przebiegu i sposób 
prowadzonej eksploatacji oraz analiza zarejestrowanej aktywno ci sejsmicznej pozwoli a stwierdzi ,
e kszta towanie si  zagro enia sejsmicznego w rejonach s siaduj cych ze stref  uskokow  Rudnej 

G ównej cechuje si  wysokim zagro eniem wysokoenergetycznymi wstrz sami, stanowi c tym samym 
o potencjalnie wysokim zagro eniu t paniami.

S owa kluczowe: eksploatacja rud miedzi, zagro enie wstrz sami i t paniami, zaburzenia uskokowe

MAREK CA A, MICHA  BETLEJ

Trójwymiarowa analiza stateczno ci zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznych • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania oblicze  w celu wykonania analizy warunków sta-
teczno ci zbocza w rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej. Stosowanie metod dwuwy-
miarowych, zak adaj cych p aski stan odkszta cenia nie zawsze pozwala na analizowanie zagadnie
charakteryzuj cych si  z o on  przestrzenn  zmienno ci . Dzi ki wykorzystaniu trójwymiarowego 
modelowania numerycznego mo liwe staje si  dok adne i realistyczne odwzorowanie budowy geolo-
gicznej górotworu oraz uwzgl dnienie wp ywu przestrzennego przebiegu powierzchni strukturalnych 
na stateczno  zboczy. W pracy przedstawiono analiz  stateczno ci zbocza o bardzo skomplikowanej 
budowie geologicznej i pokazano sposób oblicze  wska nika stateczno ci w oparciu o zgodno  kontu-
ru uzyskanego z oblicze  i rzeczywistego zasi gu osuwiska. Zaprezentowana metodyka oblicze , daje 
mo liwo  kalibracji trójwymiarowych modeli numerycznych i zastosowania ich do analiz stateczno ci
zboczy w s siaduj cych obszarach o podobnej budowie geologicznej.

S owa kluczowe: stateczno  zboczy, metody numeryczne, analiza przestrzenna

MIECZYS AW CHALFEN, TADEUSZ MOLSKI

Wp yw wód rzeki l zy na stany wód podziemnych w rejonie projektowanego cmentarza we 
Wroc awiu • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
We Wroc awiu, w rejonie pomi dzy rzek l z  a ul. Awicenny, przewidziano lokalizacj  nowego cmen-
tarza komunalnego. W zwi zku ze zmian  zagospodarowania terenu z rolniczego na budowlany zaist-
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nia a potrzeba zbadania wp ywu zmiennych stanów wody w rz. l za na poziomy zalegania wód pod-
ziemnych w badanym obszarze. W pracy przedstawiono wyniki bada  modelowych z wykorzystaniem 
modelu matematycznego przep ywu wód w strefi e pe nego nasycenia. Wykonano obliczenia dla stanów 
niskiej i redniej wody w l zie oraz dla okresowych pi trze  dla wody 1%-wej i brzegowej. Badano 
tak e wp yw zwi kszonego zasilania infi ltracyjnego ze strefy aeracji. Analiza wyników numerycznych 
pozwoli a stwierdzi , e dla stanów niskich wód podziemnych w szeregu kwaterach projektowanego 
cmentarza nie jest zapewniona odpowiednia g boko  zalegania wód podziemnych. Stwierdzono tak e,
e okresowe podwy szenie wód rz. l zy skutkuje niewielkim, wynosz cym 0,10–0,20 m, podniesie-

niem zwierciad a wód gruntowych. W podsumowaniu stwierdzono, e nowa inwestycja wymaga wyko-
nania trwa ego systemu obni aj cego rz dne wód gruntowych na terenie ca ego cmentarza.

S owa kluczowe: wody podziemne, nowy cmentarz, model matematyczny

JERZY CIE LIK, MARIUSZ M YNARCZUK

Wyniki wst pnych analiz zmian struktury próbek dolomitu z LGOM w te cie jednoosiowego ci-
skania na podstawie bada  stereologicznych i rejestrowanych trwa ych odkszta ce • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W referacie zaprezentowano wyniki wst pnych analiz dotycz cych zmian pierwotnej struktury dolomi-
tu z LGOM. Analizy dokonano na podstawie wyników bada  stereologicznych naturalnej i naruszonej 
obci eniem struktury oraz makroskopowego pomiaru trwa ych odkszta ce  osiowych i poprzecznych 
rejestrowanych w trakcie testu jednoosiowego ciskania. Uzyskane wyniki bada  wyra nie wskazuj
na anizotropi  zniszczenia tzn. na anizotropowy rozwój sp ka  w trakcie obci enia.

S owa kluczowe: rozwój sp ka , badania wytrzyma o ciowe, dolomit z LGOM

BART OMIEJ CZADO, EL BIETA KORZENIOWSKA-REJMER, JAN S. PIETRAS

Analiza zmian no no ci pod o a budowlanego w wyniku jego zanieczyszczenia substancjami 
ropopochodnymi na przyk adzie gruntów piaszczystych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono wyniki bada  wp ywu zanieczyszczenia gruntu olejem nap dowym na 
zmiany warto ci g ównego parametru charakteryzuj cego wytrzyma o  na cinanie gruntu sypkiego 
— efektywnego k ta tarcia wewn trznego ( ’), a w efekcie no no ci gruntu stanowi cego pod o e bu-
dowlane. Badaniom poddano piaski rednie pochodz ce z wyst puj cych na obszarze Krakowa czwar-
torz dowych osadów rzecznych tarasu wysokiego. Na podstawie zebranych wyników wyprowadzono 
zale no  funkcyjn  mi dzy efektywnym k tem tarcia wewn trznego, a zawarto ci  oleju nap dowego
w gruntach piaszczystych oraz przedstawiono zmiany oporu pod o a piaszczystego pod fundamentem 
bezpo rednim w wyniku zanieczyszczenia olejem nap dowym.

S owa kluczowe: zanieczyszczenia olejowe, grunty sypkie, k t tarcia wewn trznego, no no , opór 
pod o a

LEOPOLD CZARNECKI, BARBARA ORGANI CIAK, UKASZ KRYWULT, ANDRZEJ CHROST

Stateczno  zachodniego zbocza sta ego wyrobiska kopalni Be chatów w wietle obserwacji geo-
logicznych i pomiarów specjalistycznych z uwzgl dnieniem rejonu wysadu solnego • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono sposób monitorowania zachowania si  górotworu w sta ym zboczu zachod-
nim wyrobiska górniczego Be chatów, w rejonie wyst powania wysadu solnego D bina. Zaprezentowano 
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wyniki pomiarów prowadzonych w okresie od 2005 roku do grudnia 2009 roku. S  to pomiary reperów 
powierzchniowej sieci obserwacyjnej rozbudowywanej na sta ym zboczu zachodnim, sieci niwelacyjnej 
za o onej na powierzchni terenu nad wysadem solnym, deformacji wg bnych obserwowanych w inklino-
metrach oraz zmian ci nie  w wysadzie solnym mierzone sond  Glötzla. Powy sze wyniki przedstawiono 
w nawi zaniu do post pu robót górniczych. W tym okresie sta e zbocze zachodnie zosta o wyprofi lowane 
w zakresie rz dnych +198/+110m n.p.m. co umo liwi o zaprezentowanie równie  krótkiej charakterysty-
ki budowy geologicznej ods anianej w rejonie wysadu solnego D bina. Przedstawiono równie  wyniki 
obserwacji makroskopowych prowadzonych na skarpach i pó kach sta ych zbocza zachodniego. Dotych-
czasowe wyniki pomiarów pozwoli y na skorelowanie obserwowanych deformacji z post pem robót gór-
niczych oraz wydzielenie dwóch obszarów zagro e  osuwiskowych na sta ym zboczu zachodnim.

S owa kluczowe: wyrobisko górnicze, zbocze, monitoring, pomiary, deformacje, wysad solny, inklino-
metry, repery, niwelacja, sonda

AGNIESZKA D BSKA, PAWE  POPIELSKI, ALEKSANDER D. FADEEV, ELENA V. GORODNOVA

Analiza oddzia ywania posadowie  nowych konstrukcji na istniej ce obiekty podziemne • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W referacie omówiono problem dodatkowych obci e  i wynikaj cych z nich zmian, jakie pojawiaj
si  w ju  istniej cym w pod o u stanie „napr enie-odkszta cenie” w wyniku posadowienia nowych 
obiektów. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej wp ywu nowego obiektu na istniej -
ce konstrukcje podziemne na przyk adzie kilku obiektów zrealizowanych w Polsce (Warszawa): tunele 
i stacje metra, i Rosji (Sankt Petersburg): g ówne kolektory Saint Petersburga. Wykonana analiza nu-
meryczna, oparta na metodzie elementów sko czonych, stanowi a podstaw  do oceny stanu bezpie-
cze stwa konstrukcji.

S owa kluczowe: oddzia ywanie na obiekty podziemne, analiza numeryczna, metoda elementów sko -
czonych, bezpiecze stwo konstrukcji

RAFA  D BKOWSKI, ZDZIS AW IWULSKI, MARIUSZ KIREJ, MARCIN SZPAK

Eksploatacja z o a w fi larze oporowym pochylni centralnych 9–12 — do wiadczenia z fazy robót 
rozcinkowych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Przedstawiono analiz  wp ywu robót górniczych w polu G-15/10 na zachowanie si  górotworu w okre-
sie od rozpocz cia robót rozcinkowych w 2003 roku do wrze nia 2009. Zakres analizy obejmuje cha-
rakterystyk  warunków geologiczno-górniczych, przebieg eksploatacji, charakterystyk  rejestrowanej 
aktywno ci sejsmicznej oraz ocen  zachowania si  górotworu m.in. na podstawie prowadzonych ob-
serwacji i pomiarów.

S owa kluczowe: obserwacje i pomiary, stateczno  wyrobisk, ocena stanu górotworu, badania zacho-
wania si  górotworu

JAN DRZEWIECKI

Zagro enie t paniami a ryzyko zawodowe • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W górnictwie podziemnym roboty prowadzone s  w rodowisku, w którym wyst puje szereg zagro e
o ró nym poziomie oddzia ywania na pracownika i jego rodowisko pracy. Zagro enia takie nale y
podzieli  na zagro enia zwi zane z bezpiecze stwem funkcjonalnym systemów dzia aj cych w zak a-
dach górniczych maszyn i zagro enia górnicze b d ce naturaln  cech  tego rodowiska. W artykule 
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przedstawiono podstawowe informacje odnosz ce si  do metod oceny ryzyka zawodowego. Szczegól-
n  uwag  zwrócono na ryzyko zawodowe zwi zane z zagro eniem t paniami, którego poziom wynika 
z natury górotworu i jest konsekwencj  dzia alno ci cz owieka. Symptomy/prekursory tego zagro enia
nie pozwalaj  w pe ni jednoznacznie oszacowa  zwi zanego z nim ryzyka zawodowego. Posiadane 
w GIG dane wskazuj , e w górnictwie podziemnym mia o miejsce szereg przypadków t pni  dla po-
zornie wykluczaj cych takie zdarzenia warto ci prekursorów takiego zagro enia np.: ma a energia i ak-
tywno  wstrz sów sejsmicznych, brak ruchów górotworu czy zaciskania obudowy. Jest wi c uzasad-
nionym dla zagro enia t paniami szacowa  ryzyko zawodowe, nie jako warto  ustalon  defi nitywnie, 
ale jako warto  zmienn  w czasie. Zmiana ta jest konsekwencj  zmian postaciowych i obj to ciowych
ska  w górotworze, w tym przypadku rozumianego, jako rodowisko pracy.

S owa kluczowe: górotwór, eksploatacja cianowa, zagro enie t paniami, ryzyko zawodowe

ZENON DUDA, KATARZYNA KRYZIA

Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do oceny stanu technicznego zabytkowej konstrukcji 
budowlano-architektonicznej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W niniejszym referacie omówiono pomiary przeprowadzane w trakcie prac naprawczych na Zachodnim 
Skrzydle Zamku w Malborku. Przedstawiono geodezyjny monitoring przemieszcze  tej zabytkowej 
konstrukcji architektoniczno-budowlanej. Opisano stan zachowania stateczno ci cz ci zabytkowego 
zespo u obiektu na tle bada  geotechnicznych i geodezyjnych oraz prac zabezpieczaj cych.

S owa kluczowe: monitoring geodezyjny, pomiary geodezyjne, badania geotechniczne, konstrukcja 
zabytkowa

ARTUR DZIEDZIC, PAWE UKASZEWSKI

Pomiary fali ultrad wi kowej w badaniach trójosiowego ciskania • Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria • z. 2, 2010

W artykule przedstawiono opis systemu do pomiaru pr dko ci fali ultrad wi kowej w trakcie bada
trójosiowego ciskania, rozszerzaj cego mo liwo ci badawcze aparatury wytrzyma o ciowej MTS 815. 
System pozwala na automatyczn  i realizowan  w czasie rzeczywistym rejestracj  zmian pr dko ci fali 
ultrad wi kowej w próbkach skalnych poddawanych ciskaniu w komorze trójosiowej. Pomiar wyko-
nywany jest w kierunku zgodnym z napr eniem osiowym, a sposób zapisu danych, wykorzystuj cy
dost pne kana y analogowe systemu MTS pozwala na zestawienie zmian pr dko ci w relacji do innych 
mierzonych parametrów. Przyk adowo, mo liwa jest analiza zmian pr dko ci fali ultrad wi kowej na 
ca ej cie ki deformacji badanych ska , w zró nicowanych warunkach ci nieniowo-temperaturowych.

S owa kluczowe: fale ultrad wi kowe, trójosiowe ciskanie, metrologia

PAWE  FEDCZUK

Analiza MES-MKEB nieliniowego problemu wspó dzia ania awy fundamentowej z pod o em
gruntowym • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Niniejsza praca prezentuje koncepcj  zastosowania kombinowanej metody (sk adaj cej si  z metody 
elementów sko czonych MES i kontaktowych elementów brzegowych MKEB) do analizy trójwy-
miarowego problemu wspó dzia ania uk adu „ awa fundamentowa-pod o e gruntowe”. Zawiera ona 
elementarne podstawy teoretyczne, uwzgl dniaj ce sformu owanie globalnego równania równowagi 
i prezentacj  sposobu rozwi zania tej relacji (wykorzystuj cego technik  przyrostowo-iteracyjn ,
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opart  na metodzie Raphsona-Newtona). Zosta y zamieszczone wyniki oblicze  dla przyk adu uk a-
du „ awa fundamentowa-pod o e gruntowe” (z u yciem spr ysto-plastycznego modelu gruntu Mo-
difi ed Cam-Clay).

S owa kluczowe: metoda elementów sko czonych, metoda kontaktowych elementów brzegowych, uk ad 
„ awa fundamentowa-pod o e gruntowe”

LIDIA FEDOROWICZ, JAN FEDOROWICZ

Wp yw prekonsolidacji na zjawiska zachodz ce w obci onych konstrukcj  pod o ach grunto-
wych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Stan napr enia in situ defi niowany jest na ogó  w analizach numerycznych przez wspó czynnik pre-
konsolidacji OCR oraz wspó czynniki parcia geostatycznego gruntu w stanie normalnej konsolidacji 
Ko

(NC) i prekonsolidacji Ko
(OC). Zastosowanie w badaniach nowoczesnych technik in situ, sondowania 

statycznego CPTU i badania dylatometrem p askim (DMT) umo liwia obecnie niemal ci g  identy-
fi kacj  warto ci OCR wzd u  analizowanych profi li. Mo liwo ci te stanowi  wyra ne wskazanie do 
powszechniejszego, ani eli dotychczas, stosowania modeli stanu krytycznego w opisie zachowania 
gruntu w podstawowych analizach in ynierskich. Celem przyk adów przedstawionych w pracy jest 
pokazanie wp ywu w a ciwego uj cia prekonsolidacji gruntu na wyniki numerycznych analiz podsta-
wowych zagadnie  kontaktowych fundament–pod o e gruntowe.

S owa kluczowe: prekonsolidacja gruntu, model numeryczny, wspó czynnik parcia geostatycznego, 
zagadnienia kontaktowe fundament-pod o e gruntowe

LIDIA FEDOROWICZ, JAN FEDOROWICZ

Zastosowanie modelu stanu krytycznego do oceny zasi gu wspó pracy budowli z pod o em gór-
niczym • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Wielko ci deformacji powierzchni terenu powodowane eksploatacj  górnicz  (tzw. wska niki defor-
macji terenu) s  prognozowane metodami geomechaniki. W czasie trwania eksploatacji kontrolowane 
s  natomiast w terenie. Niestety nie s  nale ycie badane stany dodatkowego osiadania konstrukcji 
budowlanych na deformuj cym si  pod o u górniczym. Stany te s  zale ne nie tylko od warunków 
gruntowych, ale w du ej mierze od warunków konstrukcyjnych (m.in. rodzaju fundamentów). W pracy 
pokazano, e zjawisko to zwi zane jest z obszarem wspó pracy budowli z pod o em górniczym i za-
si g tego obszaru mo na oceni  numerycznie wykorzystuj c do opisu pod o a górniczego model stanu 
krytycznego Modifi ed Cam-Clay.

S owa kluczowe: model pod o a górniczego, zasi g wspó pracy budowla-pod o e górnicze, model sta-
nu krytycznego, modifi ed Cam-Clay

JERZY FLISIAK, SEBASTIAN OLESIAK

Analiza stateczno ci obwa owa  przeciwpowodziowych rzeki Kana  Strumie • Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W analizie stateczno ci wa ów przeciwpowodziowych istotn  rol  odgrywa zmiana poziomów wody 
w rzece i towarzysz ce im zmiany poziomów wód gruntowych w wa ach. Niestety projektant nie za-
wsze dysponuje pe n  wiedz  na temat zmian poziomów wody oraz czasów na jakich woda na danym 
poziomie pozostaje. Niniejszy artyku  przedstawia propozycj  kompleksowego podej cia do tego pro-
blemu w przypadku braku danych hydrologicznych. Obliczenia stateczno ci wykonane zosta y jako 
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uzupe nienie projektu modernizacyjnego obwa owa , którego jednym z elementów by o wykonanie 
szczelnej przegrody pionowej z zastosowaniem kolumn gruntowych DSM.

S owa kluczowe: geotechnika, analiza stateczno ci, budowle wodne

LUCYNA FLORKOWSKA

Uszkodzenia budynków i deformacje terenu wywo ane eksploatacj  górnicz  w silnie naruszonym 
górotworze w dzielnicy Wirek w Rudzie l skiej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Pocz tki eksploatacji w gla na Górnym l sku si gaj  XVIII w. Jedna z najstarszych kopal  Górnego 

l ska — kopalnia Brandenburg — powsta a na terenie dzisiejszej Rudy l skiej w 1752 r. Od tamtej 
pory, po dzi  dzie  pod miastem trwa wydobywanie w gla kamiennego. Z uwagi na silne narusze-
nie górotworu, opracowanie prognoz oddzia ywania eksploatacji jest coraz trudniejsze. Jednocze nie
projektowanie eksploatacji uwzgl dnia  musi coraz ostrzejsze warunki, wynikaj ce z konieczno ci
ochrony powierzchni. Podczas wydobycia prowadzone s  obserwacje geodezyjne ruchów powierzch-
ni oraz nadzór budowlany nad obiektami szczególnie zagro onymi. Zgromadzony dzi ki tym po-
miarom materia  badawczy, oprócz funkcji bie cego monitorowania stanu powierzchni i budynków, 
stanowi ród o informacji o sposobie i wielko ci oddzia ywania eksploatacji na powierzchni  silnie 
naruszonego górotworu. Wiedza ta jest cenna zw aszcza w aspekcie przewidywania skutków kolej-
nych, projektowanych prac wydobywczych. W artykule przedstawiono analiz  wp ywu eksploatacji 
podziemnej, prowadzonej w górotworze naruszonym, na powierzchni  oraz unikaln  zabudow  dziel-
nicy Wirek w Rudzie l skiej. Analiza przeprowadzona zosta a w oparciu o wyniki pomiarów geode-
zyjnych, prowadzonych przez s u by miernicze KWK Pokój. Omówiono metodyk  prowadzenia tych 
pomiarów oraz jej przydatno  dla oceny oddzia ywania eksploatacji.

S owa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, pomiary geodezyjne, uszkodzenia budynków, 
deformacje powierzchni

STEFAN GA CZY SKI, ANDRZEJ WOJTASZEK

In ynierskie kryteria kszta towania wyrobisk podziemnych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono materialne (fi zyczne) aspekty sklepienia ci nie  w masywach skalnych 
lub gruntowych. Problem rozwa ono na przyk adzie ma ego mostu gruntowo-pow okowego. Poka-
zano, e o no no ci takiego ustroju decyduj  takie czynniki jak w a ciwe zag szczenie lub naturalna 
konsolidacja gruntów. W wyniku tych rozwa a  ustalono, e w górotworze sklepienia ci nie  s  re-
alnym fi zycznym zabezpieczeniem wyrobisk podziemnych. Podano wzory na obliczanie wymiarów 
i no no ci sklepie .

S owa kluczowe: geoin ynieria, materialna posta  sklepienia ci nie

GENNADIY GAYKO, LUDMILA GORBATOWA

Metoda dr enia wyrobisk w obudowie z rezerw  no no ci • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono koncepcj  nowej obudowy wyrobisk korytarzowych regulowan
podatno ci , co pozwala na zabudowanie jej z gwarancj  zapasu no no ci. Okre lony na 
wst pie zapas w mo liwo ci przenoszenia obci e  daje mo liwo  zmniejszenia ci aru 
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konstrukcji na tych odcinkach wyrobiska, gdzie jest ona niedoci ona. W pracy pokazano 
tak e metodyk  projektowania obudowy wyrobisk, które b d  charakteryzowa  si  wysok
funkcjonalno ci .

S owa kluczowe: stateczno  wyrobiska, wyrobisko korytarzowe, obudowa z rezerw  no no ci, no no
obudowy, obudowa z regulowan  podatno ci

WIES AW GRZEBYK, LECH STOLECKI

Identyfi kacja procesów termodynamicznych zachodz cych w górotworze pod k tem oceny za-
gro enia zjawiskami dynamicznymi • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania obserwacji procesów termodynamicznych za-
chodz cych w masywie skalnym do wnioskowania o stanie zagro enia zjawiskami dynamiczny-
mi. Przedstawiono sposób realizacji odpowiednich pomiarów za pomoc  specjalnie wytworzonej 
w tym celu sondy otworowej. Zaprezentowano wst pne wyniki obserwacji uzyskane z rejestracji 
przeprowadzonych w wybranym polu eksploatacyjnym.

S owa kluczowe: deformacja masywu skalnego, wstrz sy sejsmiczne, procesy termodynamiczne

JOANNA HYDZIK, DANIEL WA ACH

Prace badawczo-rozpoznawcze obiektów podziemnych usytuowanych wzd u  Murów Miejskich 
w Bystrzycy K odzkiej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono prace badawczo–rozpoznawcze przeprowadzone w obiektach pod-
ziemnych znajduj cych si  wzd u  Murów Miejskich od Baszty Wodnej do Baszty Rycerskiej 
w Bystrzycy K odzkiej. Podczas tych prac zinwentaryzowano dost pne podziemia pod dziesi -
cioma kamienicami, pomieszczenia dawnego wi zienia oraz Mury Miejskie. Wszystkie obiekty 
podziemne naniesiono na plan miasta oraz wykonano szczegó owy opis techniczny wraz z rzu-
tami, przekrojami i dokumentacj  fotograficzn . Wykonane prace s  cz ci  planu rewitalizacji 
miasta.

S owa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, metoda Z–S, staromiejskie dzielnice

OLEKSII IVANOV, OLENA SDVYZHKOVA, DMYTRO O. SHASHENKO

Modelowanie wp ywu pr dko ci robot górniczych na wytrzyma o  ska a i stateczno  wyro-
biska • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule zaprezentowano wyniki bada  wytrzyma o ci górotworu w zale no ci od pr dko ci 
robót górniczych. Pokazano równie  zale no ci pomi dzy zniszczeniem górotworu (z pomiarów 
in situ) a zniszczeniem próbek laboratoryjnych. W opracowanym modelu uwzgl dniono zmiany 
wytrzyma o ci w zale no ci od szybko ci obci ania oraz wykorzystano fenomenologiczne kry-
terium zniszczenia. Modelowanie stanu napr enie — odkszta cenie w górotworze wykonano 
stosuj c symulacj  numeryczn . Jako rezultat analiz podano strefy zniszczenia w zale no ci od 
pr dko ci robót w ró nych przestrzeniach przodkowych.

S owa kluczowe: model statystyczny, wytrzyma o , górotwór, symulacja numeryczna, stan napr enie
— odkszta cenie
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JACEK JAKUBOWSKI

Pomiary i estymacja wska ników zag szczenia nieci g o ci w ko owych oknach pomiarowych • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Pomiary nieci g o ci, estymacja wska ników zag szczenia nieci g o ci i ich interpretacja s  istotne 
z punktu widzenia budowy modeli oraz przebiegu i wyników geomechanicznych symulacji nieci g ego
masywu skalnego. W szczególno ci wska niki zag szczenia nieci g o ci s  wa nymi parametrami sta-
tystycznych modeli sieci nieci g o ci, na których opieraj  si  geomechaniczne symulacje stochastycz-
ne mechaniki ska . Istotny post p praktycznych metod estymacji parametrów sieci nieci g o ci nast pi
niedawno dzi ki pracom teoretycznym Mauldona (oraz niezale nie Zhanga i Einsteina) dotycz cym
pomiarów i estymacji wska ników zag szczenia nieci g o ci w ko owych oknach pomiarowych. Nowe 
estymatory opieraj  si  na zliczeniach ko ców ladów nieci g o ci bez konieczno ci przeprowadzania 
trudniejszego pomiaru ich d ugo ci, nie s  obci one b dem cenzurowania ani b dem d ugo ci, s
niezale ne od orientacji ladów nieci g o ci i maja bardzo prosta posta .

S owa kluczowe: nieci g y masyw skalny, zespo y nieci g o ci, pomiary i kartowania geologiczne, 
wska niki zag szczenia nieci g o ci, mechanika ska , symulacja stochastyczna, stochastyczne modele 
sieci nieci g o ci, ko owe okna pomiarowe

JACEK JAKUBOWSKI

Uogólnienia metody elementów sko czonych w in ynierskich symulacjach numerycznych o rodka 
nieci g ego i dyskretnego • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Klasyczna metoda elementów sko czonych jest metod  wydajn  i uniwersaln , z zastosowaniem wielu 
dost pnych pakietów równie atw  w u yciu. W zastosowaniu do symulacji wprost nieci g o ci i nieci -
g ego masywu skalnego, ma jednak pewne istotne ograniczenia. W ci gu ostatnich kilkunastu lat pojawi y
si  uogólnienia tej metody stosuj ce generalnie rzecz ujmuj c nowe metody aproksymacji, z których wiele 
opartych jest na tzw. podziale jedno ci. W rezultacie, na bazie metody elementów sko czonych i metody 
ró nic sko czonych powsta y metody bezsiatkowe, metody wzbogaconej aproksymacji metody elementów 
sko czonych i metoda rozmaito ci numerycznych. Wszystkie te metody maj  zdolno  naturalnego odwzo-
rowania nieci g o ci bez k opotliwych operacji przebudowy siatki. Ka da z nich jest zdolna do symulacji 
o rodka ci g ego, o rodka nieci g ego oraz rozpadu o rodka w jednym, spójnym schemacie numerycznym 
(ka da z nich w innym). Po uzupe nieniu o algorytmy rozpoznawania kontaktów metody te nabieraj  cech 
metod elementów dyskretnych. S  to na razie rozwi zania laboratoryjne, nad którymi pracuj  matematycy, 
numerycy i programi ci, które nie trafi y jeszcze w r ce in ynierów. W przysz o ci mog  mie  szerokie za-
stosowanie w symulacjach budowlanych i geomechanicznych i ze wzgl du na swoje cechy mog  stanowi
alternatyw  dla metody elementów sko czonych, metody elementów odr bnych i innych popularnych in y-
nierskich metod symulacyjnych. W artykule omówiono wy ej wymienione metody i perspektywy ich zasto-
sowania do symulacji o rodka nieci g ego i dyskretnego w szczególno ci nieci g ego masywu skalnego.

S owa kluczowe: symulacje numeryczne, mechanika ska , symulacja nieci g ego masywu skalnego, 
metoda elementów sko czonych, uogólniona metoda elementów sko czonych, rozszerzona metoda ele-
mentów sko czonych, metody bezsiatkowe, metoda rozmaito ci

NATALIA J DRYSIAK, IRENA BAGI SKA

Rozpoznanie pod o a gruntowego sond  SCPTU • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Artyku  przedstawia rozpoznanie wybranych cechy pod o a gruntowego na podstawie pomiarów wy-
konanych sond  SCPTU. Pos uguj c si  kilkoma klasyfi kacjami, ustalono profi l geologiczny. Dokona-
no oceny stanu gruntu i modu u cinania w oparciu o obowi zuj ce Normy Polskie oraz zaczerpni te
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z literatury korelacje pomi dzy wielko ciami pomierzonymi, a wyznaczanymi. Przedstawiono metody-
k  bada  sejsmicznych sond  typu GEOTECH 220-04.

S owa kluczowe: badania polowe, sondowanie statyczna CPTU, sondowanie sejsmiczne SCPTU

MAREK KAWA, ADRIAN RÓ A SKI, MATYLDA TANKIEWICZ

Niezawodno  posadowienia w i ach warwowych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono analiz  niezawodno ci fundamentu posadowionego w i ach warwowych. Przy 
wykorzystaniu anizotropowego kryterium wytrzyma o ci numerycznie okre lono zale no  pomi dzy 
katem uwarstwienia a no no ci  fundamentu. Wykorzystuj c t  zale no  i zak adaj c k t uwarstwienia 
jako zmienn  losow , obliczono si  wspó czynniki bezpiecze stwa posadowienia. Wspó czynniki bezpie-
cze stwa przedstawiono jako funkcje zale ne od warto ci oczekiwanej i rozrzutu k ta uwarstwienia. Jako 
rezultat analizy okre lony zosta  globalny wspó czynnik bezpiecze stwa, gwarantuj cy bezpiecze stwo 
konstrukcji na danym poziomie, dla dowolnej warto ci k ta uwarstwienia.

S owa kluczowe: anizotropia wytrzyma o ci, niezawodno , i y warwowe, wspó czynnik bezpiecze stwa

ANTONI KIDYBI SKI

Zmiany energetyczne przodkowej strefy pok adu bezpo rednio przed wyrzutem oraz podczas 
wyrzutu w gla i metanu • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Przedstawiono wyniki modelowania w skali 1:1 wyrzutów w gla i metanu w przodku wyrobiska koryta-
rzowego — numeryczn  metod  spoistych modeli cz stkowych (ang. Bonded Particle Model), ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem zmian energetycznych zachodz cych w przodku w glowym bezpo rednio przed 
wyrzutem i w jego trakcie. Badania przeprowadzono na czterech typach o rodka odpowiadaj cych w glowi 
od bardzo du ej wytrzyma o ci (A), a  do w gli najs abszych (D). Uzasadniono potrzeb  kontynuowania 
bada  na wi kszych modelach oraz podj cia stara  na rzecz opracowania geofi zyczno-in ynierskiej metody 
wczesnego wykrywania zagro enia wyrzutem w gla i gazu w przodku dr onego wyrobiska korytarzowego 
w pok adzie w glowym — w oparciu o zdalny pomiar zmian g sto ci w gla w pok adzie.

S owa kluczowe: model BPM, wyrzut w gla & metanu, energia wewn trzna, g sto  w gla

ROMAN KINASH, OKSANA KINASH

Obliczenie szeroko ci rys prostopad ych belki elbetowej na podstawie mechaniki zniszczenia • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule zaprezentowano metod  obliczania szeroko ci rozwarcia rys prostopad ych w belce elbetowej z wy-
korzystaniem podstaw mechaniki zniszczenia oraz metody elementów sko czonych. Analiza otrzymanych wyni-
ków wskazuje na zalety tej metody w porównaniu z obliczeniami wykonanymi wed ug norm projektowania.

S owa kluczowe: belka elbetowa, rysy prostopad e, mechanika zniszczenia, element sko czony

ZDZIS AW B. KOHUTEK

wiadectwo identyczno ci — paszportem dostawy betonu, wystawionym przez wykonawc  robót 
budowlanych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W niniejszym artykule po raz pierwszy — poza norm  — u yto sformu owania „identyczno ” w od-
niesieniu do dostawy betonu. Uzasadniono celowo  oceny identyczno ci. Omówiono zakres, proce-
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dury oraz kryteria. Kryterium dla u rednienia rozbudowano korzystaj c z rozwi zania niemieckiego. 
Podano przyk ad liczbowy testu identyczno ci dostawy betonu, wytworzonego pod zak adow  kontrol
produkcji — z certyfi katem i bez certyfi katu zewn trznej jednostki notyfi kowanej. Baz  s  wyniki 
badania wytrzyma o ci na ciskanie. Wg normy EN 206-1 — ocen  zgodno ci prowadzi producent 
betonu [7, 8], za  ocen  identyczno ci — wykonawca robót budowlanych, dla którego jest ona wi ca.
Ocen  identyczno ci mo na traktowa  jako niezale ne uzupe nienie oceny zgodno ci.

S owa kluczowe: beton, wytrzyma o  na ciskanie, identyczno

MILOSLAV KOPECKÝ, UBOŠ HRUŠTINEC, MARTIN ONDRÁŠIK, JANA FRANKOVSKÁ

Niestateczne skarpy tamy zbiornika Nová Bystrica • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Zbiornik wodny zapewniaj cy mieszka com wod  pitn  Nová Bystrica po o ony jest na pó nocy 
S owacji w odleg o ci ok. 6 km od granicy z Polsk . Na zboczach przyleg ych do tamy zbiornika 
mia y miejsce dwa osuwiska. Odleg o  pomi dzy lew  cz ci  tamy a miejscem utraty statecz-
no ci zbocza wynosi a 250 m. Pierwsze osuwisko jest ca y czas aktywne, a jego j zor wchodzi do 
zbiornika i niszczy drog  le n  po rodku zbocza. Drugie osuwisko, o wiele wi ksze ni  pierw-
sze, jest blokow  deformacj  zlokalizowan  powy ej ww. drogi. Bazuj c na prowadzonym w tym 
rejonie monitoringu, autorzy okre lili stateczno  zboczy obu osuwisk. W oparciu o obliczenia 
wska ników stateczno ci, przeanalizowali równie  aktywno  obu osuwisk z uwzgl dnieniem 
przysz ych ruchów wody w zbiorniku. We wnioskach podano zalecenia dotycz ce dalszego mo-
nitoringu deformacji zachodz cych na zboczu osuwisk oraz sugestie dalszych prac badawczych 
w tym zakresie.

S owa kluczowe: osuwiska, monitoring geotechniczny, zbiornik wodny

GRZEGORZ KORTAS

Szyb z obudow  w górotworze solnym — wst pne badania modelowe • Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria • z. 2, 2010
Obudowa szybu w kopalniach soli wykonywana jest wed ug norm dotycz cych o rodka spr yste-
go. Pe zanie górotworu solnego prowadzi  mo e jednak e do jej zniszczenia. Post puj cy w czasie 
wzrost napr e  w obudowie jest przyczyn  wyt enia materia u obudowy i jej upodatnienia. 
Wtedy szyby ulegaj  konwergencji. Badania modelowe zachowania si  szybu w o rodku lepko-
spr ystym ujawniaj , e maksymalne napr enia w obudowie rosn  ze spadkiem jej podatno ci 
na pe zanie. Pokazuj  tak e, e napr enia zredukowane (efektywne) w obudowie wyrazi  mo na 
w przybli eniu prostymi funkcjami promienia szybu, grubo ci obudowy i stosunku podatno ci 
obudowy do podatno ci górotworu. Praca sygnalizuje wa ny problem badawczy w naukach gór-
niczych. Rozwi zanie go pozwoli zmniejszy  koszty budowy i zwi kszy  skuteczno  obudów 
szybowych w kopalniach soli.

S owa kluczowe: obudowa szybu, kopalnia soli, o rodek spr ysto-lepki

TOMASZ KOSI SKI, TOMASZ MICHALSKI, JACEK BOSAK

Terramesh jako ród o oszcz dno ci przy rekonstrukcji nasypów drogowych • Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono osuwisko drogowe spowodowanego nietypowym w obecnych czasach prze-
pustem. Przepust wykonany zosta  przez u o enie w dolinie potoku ska , na których wybudowano 
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wysoki nasyp drogowy. Osuwisko powsta o w wyniku na o enia si  kilku czynników, które sumuj c
si  doprowadzi y do jego wyst pienia. Ponadto przedstawiono charakterystyk  technologii geotech-
nicznych wykorzystanych przy rekonstrukcji zniszczonego odcinka drogi.

S owa kluczowe: osuwisko, grunt zbrojony, gabiony, przepust drogowy, geosiatka, wg bne mieszanie gruntu

ANDRZEJ KWINTA

Postulat nie ci liwo ci o rodka przy prognozowaniu deformacji wzd u  szybu • Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Do obliczania wska ników deformacji wzd u  szybu wykorzystuje si  teori  Knothego-Budryka oraz 
funkcj  promienia zasi gu wp ywów w górotworze Drz li. Rozwi zanie to nie spe nia warunku nie-
ci liwo ci o rodka. Mo na t  nie cis o  wyeliminowa  poprzez u ycie modelu aktywnego punktu 

dzia ania rodka ci ko ci.

S owa kluczowe: prognozowanie deformacji, warunek nie ci liwo ci o rodka

GARRY G. LITVINSKY

Fundamentalne prawa przejawów wzmo onych ci nie  w górotworze i ich klasyfi kacja • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono istot  fundamentalnych praw decyduj cych o powstaniu wzmo onych ci-
nie  wokó  podziemnego wyrobiska górniczego. W oparciu o lokalne kryteria zniszczenia zapropono-

wano now  klasyfi kacj  przejawów ci nie  górotworu. Sformu owano przy tym warunki dla powstania 
naturalnego sklepienia ci nie  oraz strefy zniszczenia w masywie skalnym.

S owa kluczowe: ci nienie ska , stateczno  wyrobisk przygotowawczych, klasyfi kacja niszczenia ska ,
sklepienie ci nie , strefa zniszczenia

DOMINIK UKASIAK

Zmienno  wytrzyma o ciowa piaskowców godulskich z Brennej w warunkach jednoosiowego 
ciskania • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystyk  piaskowców godulskich z Brennej na podstawie 
wytrzyma o ci na jednoosiowe ciskanie Rc. W badaniach wytrzyma o ciowych analizowano materia
z kamienio omu Brenna G biec pod k tem wp ywu paleonapr e  oraz wietrzenia masywu skalnego.

S owa kluczowe: Brenna, piaskowce godulskie, jednoosiowe ciskanie, wytrzyma o , anizotropia

DARIUSZ YD BA, ADRIAN RÓ A SKI

Wielko  próbki a reprezentatywno  geometryczna mikrostruktury kompozytów losowych • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W pracy analizowana jest reprezentatywno  geometryczna próbek losowo wybranych ze statystycznie 
jednorodnego dwusk adnikowego kompozytu. Jako miar  geometrycznej reprezentatywno ci przyj to
dok adno  odwzorowania funkcji korelacji zwanej prawdopodobie stwem 2-punktowym. Wykazano, 
e istnieje minimalny wymiar próbki, poni ej którego nie jest mo liwa satysfakcjonuj ca replika praw-
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dopodobie stwa 2-punktowego. Sformu owano warunek minimalnej wielko ci próbki. Przedstawiono 
wyniki symulacji numerycznych wykonanych dla trzech typów mikrostruktur potwierdzaj ce efektyw-
no  sformu owanego w pracy warunku.

S owa kluczowe: o rodki losowe, statystyczna jednorodno , minimalny wymiar próbki, prawdopodo-
bie stwo 2-punktowe

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI, PIOTR MA KOWSKI

Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych w z o onych warunkach górniczo-geologicz-
nych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Zaprojektowanie optymalnej obudowy dla wyrobisk korytarzowych w kopalniach w gla kamiennego, 
szczególnie w warunkach wyst powania wzmo onych ci nie  górotworu jest wyzwaniem stawianym 
przed kadr  in yniersk  oraz producentami. Istniej ce rozwi zania technologiczne ca y czas s  dosko-
nalone, a jednocze nie powstaje wiele nowych rozwi za  w tym zakresie. W artykule przedstawiono 
analiz  pracy dwóch schematów obudowy mieszanej, któr  stanowi y odrzwia stalowe obudowy uko-
wej podatnej, wzmocnione kotwami i podci gami. Badania kopalniane w zakresie zmian zachodz cych
wokó  analizowanych wyrobisk dotyczy y przypadków prowadzenia prac górniczych na du ych g bo-
ko ciach i w z o onych warunkach górniczo-geologicznych. Wyniki bada  w warunkach in situ oraz 
uzyskane do wiadczenia pozwoli y na zaprojektowanie przekopu w obudowie mieszanej podporowo-
kotwowej. W tym celu wykorzystane zosta y metody numeryczne. Przedmiotowy przekop stanowi  ma 
g ówne wyrobisko udost pniaj ce na g boko ci niemal 1300 m.

S owa kluczowe: obudowa górnicza, badania in situ, projektowanie wyrobisk

JANUSZ MAKÓWKA

Interpretacja pomiarów i wst pne wyniki bada  nad zastosowaniem ukierunkowanego hydroszczeli-
nowania ska  do okre lania napr e  w górotworze • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad zastosowaniem ukierunkowanego hydroszczelino-
wania do okre lania napr e  g ównych w górotworze. Przedstawiono sposób prowadzenia pomiarów, 
dwie metody okre lania charakterystycznych ci nie  procesu hydroszczelinowania oraz na ich podsta-
wie sposób obliczania warto ci i kierunków napr e . Zaprezentowano rezultaty dotychczasowych ba-
da  w postaci okre lonej orientacji napr enia poziomego w przyszybowym rejonie kopalni „Wujek”.

S owa kluczowe: górotwór, napr enia, pomiar, ukierunkowane hydroszczelinowania

MARIAN MARSCHALKO, TOMÁŠ PE ÁZ, MILOŠ DURAJ

Ocena osiada  powierzchni terenu rejonu ostrawsko-karwi skiego naruszonego dzia alno ci
górnicz  w odniesieniu do stref geologiczno-in ynierskich • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria • z. 2, 2010
W artykule przyj to temat oceny osiada  terenu, jednego z najistotniejszych objawów eksploatacji gór-
niczej. Rozwój dzia alno ci cz owieka przejawia si  ogólnym naruszeniem krajobrazu. Dla wymaga
geologii in ynierskiej zachodzi potrzeba oceny rozwoju niecki osiada  w czasie dla odpowiednich stref 
geologiczno–in ynierskich opisuj cy rodowisko geologiczne o podobnych cechach. Jest to niezb d-
ne dla tematyki fundamentowania. Przetworzenie danych z analiz in ynierskich przez Geografi czny 
System Informatyczny (GIS) daje niezb dne informacje dla decyzji dotycz cych zagospodarowania 
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przestrzennego. Jako analiz  przypadku wybrano miasto Orloga, znajduj ce si  w rejonie Karwiny–Za-
g bia Ostawsko–Karwi skiego (karta mapy nr 15-44-02).

S owa kluczowe: geologia in ynierska, osiadanie terenu, planowanie przestrzenne, GIS, strefy geolo-
giczno-in ynierskie

JAKUB MAZUREK

Prognozy deformacji górotworu w polu Pagory kopalni Barycz po podsadzeniu komór poeksplo-
atacyjnych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W Kopalni Barycz (w likwidacji) eksploatacja soli metod  otworow  prowadzona przez 75 lat, oprócz 
deformacji ci g ych spowodowa a powstanie wielu zapadlisk. Od 1999 r. nie jest prowadzona eksplo-
atacja, ale w tzw. rejonie Tomana, pomimo cz ciowego podsadzenia 10 komór poeksploatacyjnych, 
nadal istnieje zagro enie powstaniem zapadliska. W artykule omówiono przebieg procesu eksploatacji, 
wyników pomiarów kszta tu i wymiarów komór poeksploatacyjnych echosond , stopnia wype nienia
komór podsadzk  oraz przedstawiono prognoz  deformacji powierzchni po zako czeniu podsadzania. 

S owa kluczowe: eksploatacja otworowa soli, deformacje górotworu, prognozowanie deformacji, zapadliska

ANDRZEJ NIEROBISZ

Oznaczanie w asno ci mechanicznych ska  za pomoc  hydraulicznego penetrometru otworowego 
nowej generacji • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono metodyk  wyznaczania parametrów mechanicznych ska  za pomoc  hy-
draulicznego penetrometru otworowego, opisano urz dzenie nowej generacji i podano jego parametry 
techniczne oraz sposób wykonywania i prezentacji uzyskanych wyników pomiarów.

S owa kluczowe: badania w asno ci ska , penetrometr otworowy, pomiary do owe

SEBASTIAN OLESIAK

Sonda wkr cana WST w badaniach mioce skich i ów krakowieckich • Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria • z. 2, 2010
Polskie Normy dotycz ce bada  polowych z wykorzystaniem mi dzy innymi sondy wkr canej WST podaj
interpretacj  wyników tylko dla gruntów niespoistych. Brak interpretacji wyników bada  dla gruntów spoistych 
niejako dyskwalifi kuje to narz dzie dla oceny parametrów wytrzyma o ciowych tych gruntów. Niniejszy ar-
tyku  to propozycja interpretacji wyników bada  z u yciem sondy wkr canej WST dla i ów krakowieckich. 
Artyku , mo e zatem stanowi  element dla przysz ej, pe nej interpretacji wyników bada  gruntów spoistych 
z wykorzystaniem sondy WST i mo e by  przydatny w dalszych pracach nad Polsk  Norm  PN-EN 1997-2.

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

MARIAN PALUCH, MICHA  BETLEJ

Analiza wp ywu sta ych fi zycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych 
elementów gumowych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Praca stanowi obszern  analiz  ustalenia zale no ci pomi dzy obci eniem spr ystym, nie ci liwego
walca ko owego a sta ymi materia owymi i parametrami geometrycznymi maj cymi wp yw na defor-
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macje cia a. Dla za o onych zwi zków deformacyjnych wykorzystuj c nieliniow  teori  spr ysto ci
wyprowadzono wzory na napr enia, odkszta cenia i przemieszczenia oraz zredukowany uk ad si  ze-
wn trznych N i Ms. Wzory te pozwoli y przeprowadzi  analiz  wp ywu sta ych materia owych na si y
zewn trzne oraz ustali  jak parametry geometryczne przy za o onych sta ych materia owych wp ywaj
na si y N i Ms. Praca mo e by  wykorzystywana przy projektowaniu wszelkiego rodzaju podk adek
gumowych w tym o ysk wykonywanych z neoprenu.

S owa kluczowe: sta e materia owe, deformacja, cia o spr yste

DOROTA PAWLU , PIOTR WITAKOWSKI

Geotechniczne Laboratorium Wirtualne jako informatyczny system zarz dzania badaniami geo-
in ynieryjnymi • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Artyku  dotyczy systemu zarz dzania badaniami geoin ynieskimi z zastosowaniem wirtualnego la-
boratorium, którego zadaniem jest planowanie, organizowanie i kontrolowanie prowadzonych bada .
System ten umo liwi zdalne wykonywanie pomiarów i obserwacji, prowadzenie bada  laboratoryjnych 
na odleg o , kompleksow  analiz  otrzymanych wyników, korzystanie z wiedzy zgromadzonej w ba-
zie danych oraz wspó prac  za po rednictwem Internetu z innymi o rodkami badawczymi. W artykule 
przedstawiono prace nad utworzeniem Geotechnicznego Laboratorium Wirtualnego (GLW) w Kate-
drze Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. B dzie
ono funkcjonowa  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 pro-
gramowe wchodz ce w jego sk ad.

S owa kluczowe: zarz dzanie badaniami, system informatyczny, laboratorium wirtualne

JÓZEF PYRA

Zastosowanie opó nie  milisekundowych do minimalizacji oddzia ywania robót strza owych na 
obiekty budowlane • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule omówiono systemy zadawania opó nie  milisekundowych podczas detonacji adunków
materia u wybuchowego umieszczonego w cali nie skalnej. Przedstawiono równie  przyk ady analizy 
drga  wzbudzanych detonacj  MW. Na tle dotychczasowych analiz i ich wyników zaprezentowano 
metod  pogoni za dopasowaniem uzupe nion  spektrum odpowiedzi. Podane przyk ady potwierdzaj
zasadno  zastosowania tej metody oraz informacji uzyskanych w wyniku takiego sposobu analizy 
rejestrowanych drga .

S owa kluczowe: odpalanie milisekundowe, metoda pogoni za dopasowaniem, spektrum odpowiedzi

ADRIAN RÓ A SKI, DARIUSZ YD BA, MACIEJ SOBÓTKA

Numeryczne okre lanie parametrów efektywnych transportu na podstawie cyfrowych obrazów 
mikrostruktury • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W pracy przedstawia si  numeryczn  procedur  okre lania parametrów efektywnych transportu na 
podstawie cyfrowych obrazów mikrostruktur losowych. Pokazano, e warto ci parametrów efek-
tywnych mo na estymowa  jako warto ci u rednione po odpowiedniej liczbie próbek (losowych 
realizacji) pobranych z obszaru obrazu cyfrowego. Formu uje si  warunek okre laj cy minimalny 
wymiar próbki, bazuj cy na poj ciu wariancji lokalnego udzia u frakcyjnego. Wykazano, i  wa-
riancja ta mo e by  okre lana na podstawie znajomo ci funkcji prawdopodobie stwa dwupunkto-
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wego. Weryfi kacj  warunku reprezentatywno ci przeprowadzono dla dwóch obrazów cyfrowych 
mikrostruktur losowych.

S owa kluczowe: parametry efektywne, lokalny udzia  frakcyjny, prawdopodobie stwo dwupunktowe, 
wariancja

OLENA O. SDV ZHKOVA, NATALIA V. KHOZJAIKINA, DMYTRO O. SHASHENKO

Okre lenie bezpiecznej szeroko ci fi laru konstrukcji podziemnego tunelu komunikacyjnego pod 
Cie nin  Kercze sk • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono techniczny projekt konstruikcji trzech tuneli pod cie nin  Kercze sk . Tu-
nele te s  wa nym elementem infrastruktury transportowej w tamtym rejonie. Tunele te powinny by
posadowione w jak najmniejszej odleg o ci od siebie oraz wywiera  jak najmniejszy wp yw na istnie-
j c  infrastruktur . Minimalny dystans pomi dzy tunelami jest uwarunkowany szeroko ci fi larów, 
które musz  zapewni  d ugotrwa  stateczno  wyrobisk. Wyznaczenie szeroko ci fi larów uzale nione
jest od warunków górniczo-geologicznych dna Cie niny Kercze skiej. Zagadnienie to zamodelowano 
i rozwi zano numerycznie z zastosowaniem fenomenologicznej teorii ci nie  z zintegrowanymi wspó -
czynnikami bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: podwodne tunele, fi lary o bezpiecznej szeroko ci, wspó czynniki bezpiecze stwa

KRZYSZTOF SETLAK, ADRIAN GO DA, MIROS AW MOSZKO

Zasz o ci eksploatacyjne jako czynnik kszta towania aktywno ci sejsmicznej górotworu na przy-
k adzie eksploatacji pok adu 207 w bloku E w OG „L dziny I” • Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji aktywno ci sejsmicznej towarzysz cej eksploatacji po-
k adu 207 w bloku E prowadzonej przez KWK „Ziemowit”. Zebrane dane pos u y y do dokonania 
analizy wp ywu kraw dzi eksploatacyjnych i resztek pok adu 206 wytworzonych poprzez wcze niej-
sz  eksploatacj  pok adu wy ej zalegaj cego na poziom zagro enia sejsmicznego i t paniami. Wyniki 
analizy wskazuj , e oddzia ywanie kraw dzi i resztek wytworzonych w pok adzie 206 ma decyduj cy
wp yw na generowanie aktywno ci sejsmicznej w trakcie ekploatacji pok adu 207. Najwy sz  aktyw-
no  sejsmiczn  indukuje eksploatacja prowadzona w s siedztwie kraw dzi o przebiegu zbli onym do 
równoleg ego w stosunku do frontów cianowych. Opisano równie  specyfi k  górotworu w obr bie
którego KWK „Ziemowit” prowadzi eksloatacj  w zakresie jego w asno ci geomechaniczych maj -
cych wp yw na poziom zagro enia sejsmicznego i t paniami.

S owa kluczowe: Zagro enie t paniami, aktywno  sejsmiczna, kraw dzie eksploatacji, sk onno  do t pa

S.A. SIDORENKO, A.A. SIDORENKO, O.V. TRUSHKO

Teoretyczne rozwa ania nad stanem napr e  w dolnej warstwie grubego pok adu • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Analizowanym zagadnieniem by o okre lenie stanu napr enia i odkszta cenia w dolnej warstwie 
grubego, poziomo zalegaj cego pok adu w gla. Opracowane w tym celu diagramy pozwalaj  osza-
cowa  wp yw eksploatacji pierwszej warstwy w gla na stan drugiej, w przypadku wyst powania ró -
nych warunków geotechnicznych. Dotyczy to zarówno stref oddzia ywania obudowy, stref wcze niej 
eksploatowanych, zawa owych oraz stref granicz cych nienaruszon  warstw  w gla. Ustalono pew-
ne regularno ci w zmianach stanu napr enia w naro ach dowolnej warstwy w gla oraz w fi larach 
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pomi dzy polami cianowymi. Wnioski dotycz  prawid owej lokalizacji wyrobisk w dolnej cz ci 
grubego pok adu w gla. Pokazano istotny wp yw wybieranych w s siedztwie cz ci pok adu na stan 
wyrobisk znajduj cych si  w dolnej jego cz ci.

S owa kluczowe: gruby pok ad w gla, stan napr enia, stan odkszta cenia, eksploatacja dolnej war-
stwy pok adu w gla

ANNA SO TYS

Skale SWD — zastosowanie wyników analizy Matching Pursuit do oceny oddzia ywania drga
na obiekty • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono problematyk  analizy drga  parasejsmicznych, wzbudzanych robotami 
strza owymi prowadzonymi w kopalniach odkrywkowych, przez zastosowanie ró nych metod cza-
sowo–cz stotliwo ciowych, daj cych informacje o czasie trwania sygna u, jego strukturze cz stotli-
wo ciowej jak równie  jego energii. Tak szeroki zakres informacji pozwala na zaproponowanie zasto-
sowania wyników metody dopasowania krokowego (MP) do oceny oddzia ywania drga  na obiekty 
budowlane.

S owa kluczowe: analiza sygna ów, drgania parasejsmiczne, ocena oddzia ywania drga  na otoczenie

CEZARY TO , LESZEK ZIELINA

Optymalizacja zada  pomiarowych w aspekcie dokumentowania geologiczno in ynierskiego ob-
szarów osuwiskowych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Sporz dzanie dokumentacji geologiczno in ynierskiej dla obszarów osuwiskowych wi e si  z wy-
konaniem szeregu ró norodnych zada  geodezyjnych. Je eli prace obejmuj  bardzo du y i trudny do 
pomiaru obszar, zasadnicze znaczenie ma w a ciwy dobór sprz tu, zastosowanych metod i organiza-
cja pomiarów. Na podstawie do wiadcze  autorzy wyci gaj  wnioski i formu uj  zalecenia dotycz ce
optymalizacji pomiarów geodezyjnych.

S owa kluczowe: Pomiary geodezyjne, strefy osuwiskowe

JAN WALASZCZYK, LUCYNA FLORKOWSKA

Komputerowa symulacja stanu napr enia w s siedztwie wyrobiska górniczego z uwzgl dnie-
niem przep ywu gazu • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W ostatnim czasie polskie górnictwo boryka si  ze wzrostem zagro e  naturalnych, do których na-
le y równie  zagro enie metanem. Jak podaje G ówny Instytut Górnictwa, ju  ponad 80% w gla 
wydobywanych jest w Polsce w warunkach zagro enia metanowego. Ma to zwi zek zarówno ze 
zwi kszaniem g boko ci, jak i koncentracj  eksploatacji. Profi laktyka metanowa, polegaj ca na 
wcze niejszym odgazowaniu pok adu, jest w warunkach niskiej przepuszczalno ci polskich w gli 
bardzo trudna. Dodatkowe zagro enie stanowi  zjawiska gazodynamiczne, w wyniku których zale-
gaj cy pod du ym ci nieniem metan mo e zosta  wypchni ty do wyrobiska. Migracja gazu z warstw 
sp gowych do pok adów pierwotnie nie zawieraj cych metanu oraz do wyrobisk stanowi powa ne 
zagro enie bezpiecze stwa. Przedmiotem pracy by o wyznaczenie stanu napr enia w otoczeniu 
wyrobiska górniczego, z uwzgl dnieniem oddzia ywania ci nienia metanu oraz procesu migracji 
metanu poprzez szczeliny do warstw pierwotnie go nie zawieraj cych. Istot  analizy by a symulacja 
zjawisk zachodz cy w masywie skalnym podczas eksploatacji w gla kamiennego, w sytuacji, kie-
dy mo liwa jest migracja metanu z ni ej zalegaj cego pok adu Zagadnienie rozwi zywane by o na 
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drodze modelowania numerycznego, metod  elementów sko czonych. Do oblicze  wykorzystano 
pakiet programów MES–Abaqus.

S owa kluczowe: modelowanie numeryczne, eksploatacja górnicza, napr enia, w giel, metan, prze-
p yw gazu, szczeliny

DANIEL WA ACH, JOANNA HYDZIK

Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy K odzkiej • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W niniejszym referacie przedstawiono koncepcje stworzenia i dalszego rozwoju Podziemnej Trasy Tu-
rystycznej w Bystrzycy K odzkiej. W Staromiejskiej Dzielnicy tego miasta wyst puje szereg wyrobisk 
o bardzo ciekawej architekturze, których po czenie daje mo liwo  stworzenia jednej z najwi kszej
atrakcji turystycznej miasta. Omówione zosta y mo liwo ci adaptacji istniej cych podziemnych obiek-
tów kubaturowych a tak e miejsca w których niezb dne wydaje si  by  stworzenie wyrobisk udost p-
niaj cych cz cych poszczególne wyrobiska. Mo liwe warianty pokazano na aktualnym planie miasta 
oraz przedstawiono program górniczych prac badawczo-poszukiwawczych zwi zanych z adaptacj
podziemnych obiektów zabytkowych.

S owa kluczowe: podziemna trasa turystyczna, obiekty podziemne

ANDRZEJ WICHUR, KORNEL FRYDRYCH, MICHA  HAPKE

Wp yw grubo ci obudowy sklepionej betonowej na warto ci si  wewn trznych w tej obudowie • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki oblicze  komputerowych modeli przekrojów wyrobisk 
podziemnych zabezpieczonych obudow  sklepion  betonow . Obliczenia statyczne przeprowadzono 
przy u yciu programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional metod  MES. 
Przebadano 189 modeli przekrojów wyrobisk o odmiennych parametrach (grubo  obudowy, klasa be-
tonu, szeroko  wyrobiska, rodzaj ska  otaczaj cych). Modele komputerowe tworzone by y na podsta-
wie wcze niej wyznaczonych modeli analitycznych zgodnych z wymogami projektowymi zawartymi 
w polskich normach górniczych i budowlanych.

S owa kluczowe: obudowa sklepiona betonowa, si y wewn trzne, grubo  obudowy, wyrobiska pod-
ziemne, projektowanie

ANDRZEJ WICHUR, EL BIETA UCZEJKO

Nomogramy do okre lania warto ci si  wewn trznych w obudowie sklepionej betonowej • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Obudowa sklepiona betonowa odgrywa szczególn  rol  w budownictwie podziemnym jako obudowa 
wyrobisk w bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych. W procesie projektowania tej obudowy 
najwi ksz  trudno  sprawia obliczenie warto ci si  wewn trznych z uwzgl dnieniem si  odporu spr -
ystego górotworu. Celem pracy jest przedstawienie zasadniczych wyników bada  nad opracowaniem 

nomogramów do okre lania warto ci si  wewn trznych w obudowie sklepionej betonowej potrzebnych 
do sprawdzania no no ci tej obudowy zgodnie z normami PN-G-05020:1997 oraz PN-B-03264:2002. 
Wykonane badania pozwoli y równie  na sformu owanie wniosków, które uj to w podsumowaniu.

S owa kluczowe: betonowa obudowa sklepiona, si y wewn trzne, nomogramy
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DARIUSZ WIEWIÓRKA, JACEK SEPIA

Analiza stateczno ci zbiornika retencyjnego w rejonie szybu „Chrobry” ZGH Boles aw • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono analiz  stateczno ci zbiornika retencyjnego rud w ci gu technologicznym 
ZGH Boles aw. Przeprowadzono analiz  obci e  od urobku wewn trz zbiornika retencyjnego w ró -
nych stanach jego nape nienia oraz na ró nych jego cianach. Obliczenia przeprowadzono w oparciu 
o przedmiotowe normy i uzupe niono je modelowaniem numerycznym. Symulacje komputerowe po-
zwoli y opisa  statyczne i dynamiczne zachowanie si  zbiornika retencyjnego, urz dze  wysypowych 
oraz otaczaj cego go górotworu. Analiza stanu napr enia pos u y a do wyznaczenia stopnia wyt enia
oraz stosownych wspó czynników bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: budownictwo podziemne, stateczno  wyrobisk, geomechanika

BOGUMI  WRANA

Rozwi zywanie zadania rozchodzenia si  fali napr eniowej w gruncie przy zastosowaniu sfor-
mu owania Galerkina nieci g ego w czasie • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
Artyku  podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia si  spr ystych fal napr eniowych w uj ciu
metody elementów sko czonych, bazuj c na sformu owaniu Galerkina w postaci ci g ego rozwi za-
nia w przestrzeni i nieci g ego w dziedzinie czasu (space and time-discontinous Galerkin TDG fi nite 
element method). W artykule podano przyk ad zagadnienia jednowymiarowego rozchodzenia si  fali 
spr ystej w kolumnie Biota, przy zastosowaniu dyskretyzacji metody elementów sko czonych. Wy-
niki oblicze  wskazuj , e proponowana metoda wprowadza mniejszy poziom b dów numerycznych 
ni  powszechnie stosowana metoda HHT- .

S owa kluczowe: fala spr ysta w gruncie, metoda elementów sko czonych, sformu owanie nieci g e
w czasie Galerkina

BOGUMI  WRANA, BART OMIEJ CZADO

Zastosowanie transformaty falkowej do okre lenia defektów pali • Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria • z. 2, 2010

W artykule rozwa ana jest metoda nieniszcz ca badania pali w gruncie, przez zastosowanie transfor-
maty falkowej do analizy zarejestrowanego sygna u pomiarowego. Transformata falkowa jako metoda 
analizy sygna u pozwala na badanie sygna u równocze nie w dziedzinie cz stotliwo ci i w dziedzinie 
czasu. W artykule przedstawiono zastosowanie ci g ej transformaty falkowej CWT z falk  Morleta 
do badania sygna u echa na górnym poziomie pala od wymuszenia impulsowego. Na podstawie map 
skalogramów przedstawiono zalety takiego podej cia.

S owa kluczowe: metoda nieniszcz ca badania pali, ci g a transformata falkowa, falka Morleta

XUE-YI YU, PING ZHANG, WEN-GANG SHI

Wst pne stadium prognozowania ruchów i deformacji powierzchni dla region lebów lesso-
wych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono charakterystyk  ruchów i deformacji powierzchni terenów lebów lesso-
wych, spowodowanych dzia alno ci  górnicz . Osiadania powierzchni w okresie prowadzonej eks-
ploatacji wynosi y oko o 97% osiada  ca kowitych. Podczas ruchów powierzchni dochodzi o do 
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powstawania du ych szczelin i deformacji nieci g ych. Deformacje te zachodzi y gwa townie i cha-
rakteryzowa y si  du ym k tem zasi gu oraz wysokim wspó czynnikiem przemieszcze  poziomych. 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych pokazuj , e zapadaj cy si  less w terenie lebo-
wy prowadzi do sp ka  powierzchni terenu, które szybko si  powi kszaj . Sp kania propaguj  jeszcze 
bardziej, gdy nast puj  ruchy osuwiskowe ska  i gruntów na skutek zaburzenia równowagi pomi dzy
si ami ci ko ci. W takim przypadku wspó czynniki przemieszcze  pionowych i poziomych rosn .
Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoli y na przedstawienie wst pnego modelu charakteryzuj cego
poziome deformacje terenu.

S owa kluczowe: lessowy teren lebowy, zapadowo  lessu, deformacje nieci g e, prognoza deforma-
cji terenu

TYMOTEUSZ ZYDRO , EWA KOZIELSKA-SROKA, PIOTR MICHALSKI, DAMIAN DRY , EDYTA 
KRUK, MAGDALENA P ONKA

Badania post pu procesu abrazji brzegów zbiornika Czorsztyn-Niedzica • Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria • z. 2, 2010
W artykule przedstawiono wyniki bada  i analiz prowadzonych nad abrazj  nieubezpieczonych brze-
gów Jeziora Czorszty skiego od strony Pieni skiego Parku Narodowego w okresie 2003–2008.Wy-
kazano w nim wyra ne zale no ci pomi dzy wysoko ci  i szybko ci  cofania si  klifu abrazyjnego 
oraz kubatur  wyerodowanego materia u a nachyleniem skarp pierwotnych, zmianami poziomów wód 
w zbiorniku i uziarnieniem gruntów tworz cych obrze a.

S owa kluczowe: abrazja, zbiornik Czorsztyn-Niedzica
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