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Streszczenia

WAC AW ANDRUSIKIEWICZ

Filary mi dzykomorowe w polskim górnictwie solnym — wybrane metody wymiarowania w teo-
rii i praktyce • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012

W referacie przedstawiono na przyk adzie wybranych metod teoretyczny tok wymiarowania sze-
roko ci filarów mi dzykomorowych w kopalniach podziemnych eksploatuj cych sól systemem 
komorowym. Dla przyj tych za o e  dokonano odpowiednich oblicze , a uzyskane wyniki po-
równano na wykresach z rzeczywistymi wymiarami filarów i komór, jakie zosta y zastosowane 
w Kopalni Soli „K odawa”. Wykazano, e w omawianym przypadku praktycznym stosowanie 
przytoczonych wzorów empirycznych prowadzi do uzyskania wyników wskazuj cych na znacz-
ne przewymiarowanie filarów w stosunku do stanu, w którym istniej ce pole eksploatacyjne jest 
stateczne przy znacznie w szych filarach.

S owa kluczowe: górnictwo solne, geomechanika, system komorowy

ANDRZEJ BATOG, MACIEJ HAWRYSZ

Uwzgl dnienie sztywno ci konstrukcji w obliczeniach osiada  fundamentu wed ug Eurokodu 7 • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012

W artykule przedstawiono dyskusj  sposobu uwzgl dnienia sztywno ci konstrukcji fundamentu 
w obliczeniach osiada  pod o a gruntowego prowadzonych zgodnie z Eurokodem 7. Dla typowe-
go zadania obejmuj cego dwa fundamenty w postaci p yt prostok tnych umieszczonych w wy-
kopie szerokoprzestrzennym przeprowadzono oceny osiada  za pomoc  dwóch z trzech podawa-
nych przez Eurokod 7 metod obliczeniowych. Ponadto zaproponowano alternatywny, in ynierski 
sposób okre lenia wielko ci osiada  fundamentu przy za o eniu jego sztywno ci, polegaj cy na 
uwzgl dnieniu rozk adu napr e  w pod o u pod fundamentem w zale no ci od jego sztywno ci.
W artykule wskazano ró nice w ocenie osiada  zale ne od za o onego w metodzie obliczenio-
wej stanu odkszta cenia pod o a budowlanego, wp ywu s siedniego fundamentu oraz od sposobu 
uwzgl dnienia sztywno ci jego konstrukcji.
Wykazano istotn  ró nic  ocen osiadania przy przyj ciu analogu edometrycznego i metody od-
kszta ce  trójosiowych, wynosz c  ok. 50%. Natomiast porównuj c oceny osiadania fundamentu 
wiotkiego oraz osiadania fundamentu z uwzgl dnieniem sztywno ci jego konstrukcji, uzyskano 
ró nice znacznie mniejsze, wynosz ce ok. 15%.
Wyniki uzyskane za pomoc  zaproponowanej przez autorów metody porównano i pozytywnie 
zweryfikowano na podstawie danych literaturowych.

S owa kluczowe: Eurokod, fundamenty, osiadanie
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PRZEMYS AW BUKOWSKI, MIROS AWA BUKOWSKA

Zmiany niektórych w a ciwo ci mechanicznych ska  i górotworu w warunkach eksploatacji i zatapia-
nia wyrobisk górniczych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012

Eksploatacja górnicza powoduje wp ywy w obr bie górotworu, które przejawiaj  si  jego destrukcj  
i odwodnieniem. Procesy te oddzia uj  na w a ciwo ci ska  górotworu powoduj c ich zmian , zmian  
stanu zagro e  naturalnych i warunków prowadzenia robót górniczych. Odwadnianie górotworu pro-
wadzi do wzrostu warto ci parametrów wytrzyma o ciowych ska , które ponownie mog  si  zmniejszy  
na przyk ad. pod wp ywem nasycania ich wod  w procesie zatapiania wyrobisk górniczych. W artykule 
przedstawiono wspó zale no ci zmian warunków geomechanicznych i hydrogeologicznych zachodz -
cych w górotworze pod wp ywem eksploatacji górniczej. Na tle wyników porównawczych bada  labo-
ratoryjnych i polowych wykonanych przed i po przej ciu frontu eksploatacyjnego, scharakteryzowano 
zmiany wytrzyma o ci na ciskanie ska  znajduj cych si  w stre  e wp ywów podbierania i nadbierania 
pok adu. W nawi zaniu do zmian sytuacji górniczej w GZW po 1945 roku scharakteryzowano zmiany 
w warunkach hydrogeologicznych i ich wp yw na warunki geomechaniczne w otoczeniu wyrobisk gór-
niczych. Zasygnalizowano znaczenie zmian warunków hydrogeologicznych i geomechanicznych dla 
prawid owego wykonywania ocen warunków bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.

S owa kluczowe: GZW, górotwór, ska y, w a ciwo ci mechaniczne, w a ciwo ci hydrogeologiczne

MAREK CA A, JERZY FLISIAK, JUSTYNA ADAMCZYK, 
MALWINA KOLANO, MICHA  KOWALSKI, AGNIESZKA STOPKOWICZ

Analiza stateczno ci zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrot-
nej okre lania parametrów wytrzyma o ciowych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • 
Vol. 36, No. 1, 2012
Analiza stateczno ci zboczy skalnych jest szczególnie trudna, gdy  zachowanie o rodka determinowa-
ne jest zarówno w a ciwo ciami masywu skalnego, jak i sp ka . Zagadnienie to komplikuje si , gdy 
wyst puje wiele sieci sp ka  o skomplikowanej orientacji. W takim przypadku, a tak e gdy budowa 
geologiczna jest s abo rozpoznana, przydatna do oceny w a ciwo ci o rodka jest analiza odwrotna. 
W artykule, na przyk adzie skalnego zbocza obj tego procesami osuwiskowymi, przedstawiono mo -
liwo  wykorzystania analizy odwrotnej dla oszacowania w a ciwo ci o rodka. Takie podej cie jest 
przydatne w sytuacjach, gdy niemo liwe jest przeprowadzenie bada  polowych, a badania laborato-
ryjne nie pozwalaj  na pe ne odwzorowanie charakterystyki o rodka. Wówczas analiza mechanizmów 
osuwiskowych, szczególnie porównanie stanu przed i po wyst pieniu osuwiska, mo e pozwoli  na wia-
rygodne oszacowanie w a ciwo ci o rodka. W zaprezentowanym przyk adzie przeprowadzono wery  -
kacj  okre lonych w a ciwo ci wytrzyma o ciowych w dwóch etapach: dla rejonu osuwiska z 2004 r., 
które aktualnie jest ustabilizowane oraz dla rejonu nowo powsta ego osuwiska z 2011 r. W obu przy-
padkach otrzymano dobr  zbie no  wyników z rzeczywistym przebiegiem procesów osuwiskowych.

S owa kluczowe: analiza stateczno ci, kopalnia odkrywkowa, metoda odwrotna, parametry wy-
trzyma o ciowe

MARIUSZ CHOLEWA

Analiza stateczno ci skarpy nasypu hydrotechnicznego z mieszanki popio o- u lowej • AGH Jour-
nal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Artyku  przedstawia wyniki bada ; modelu fizycznego i oblicze  numerycznych dotycz cych 
stateczno ci skarpy. Model fizyczny nasypu hydrotechnicznego wybudowano w skali pó tech-
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nicznej z mieszanki popio o- u lowej pochodz cej z zak adu produkuj cego energi  elektrycz-
n . Wst pnie w badaniach laboratoryjnych okre lono podstawowe parametry fizyczne i me-
chaniczne gruntu niezb dne do uformowania nasypu modelowego. Oznaczone w laboratorium 
parametry g sto ci, k ta tarcia wewn trznego i kohezji oraz poziomy piezometryczne z bada  
modelowych zosta y wprowadzone do oblicze  numerycznych w celu okre lenia wspó czynnika 
stateczno ci dla skarpy odpowietrznej. Obliczenia wykonano metod  Bishopa dla sze ciu sche-
matów obliczeniowych, przy zmiennym po o eniu krzywej filtracji w korpusie nasypu. Wyniki 
przeprowadzonych prac wskazuj  na zale no  pomi dzy po o eniem krzywej depresji, para-
metrami geotechnicznymi nawodnionej mieszanki popio o- u lowej a uzyskiwan  warto ci  
wspó czynnika stateczno ci.

S owa kluczowe: popio o- u el, nasypy hydrotechniczne, stateczno  skarp

WOJCIECH CHUDZIK

Proces rekultywacji w kopalniach kruszyw naturalnych na przyk adzie kopalni piasków i wirów 
D bina towska • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule przedstawiono formalno-prawny proces prowadzenia rekultywacji na przyk adzie ko-
palni kruszyw naturalnych D bina towska. Pokazano równie  praktyczn  stron  planowania 
i projektowania rekultywacji. Omówiono wp yw optymalnego projektowania na linii eksploatacja 
— rekultywacja na koszty rekultywacji. Pokazano wag  wspó pracy przedsi biorcy górniczego 
z w adzami samorz dowymi i spo eczno ci  lokaln  w odniesieniu do przysz ego sposobu zago-
spodarowania terenu. Zwrócono uwag  na wp yw zmiany kierunku rekultywacji podczas prowa-
dzenia eksploatacji na zadania jakie stoj  przed projektantami.

S owa kluczowe: kruszywa naturalne, fundusz likwidacji zak adu górniczego, miejscowy plan, 
rekultywacja

BART OMIEJ CZADO, JAN S. PIETRAS

Porównanie oporów penetracji sto ka uzyskiwanych w sondowaniach statycznych i dynamicznych • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Sondowanie statyczne metod  CPT/CPTU jest co raz cz ciej stosowane w Polsce do rozpo-
znania pod o a pod obiekty budowlane. Wyniki tego badania mo na wykorzysta  w bezpo red-
ni sposób przede wszystkim do projektowania pali fundamentowych, ale tak e fundamentów 
bezpo rednich. Zastosowanie sondy statycznej staje si  problematyczne, gdy w pod o u za-
legaj  grunty gruboziarniste (pospó ki, wiry). W takich sytuacjach mo na zastosowa  sond  
dynamiczn  i uzupe nieni  wyniki badania CPT dla warstw, gdzie przeprowadzenie badania 
CPT jest niemo liwe. Wymaga to jednak opracowania odpowiednich korelacji pomi dzy para-
metrami qc i qd.
Artyku  przedstawia analiz  wyników bada  przeprowadzonych w w z ach badawczych, obej-
muj cych sondowanie statyczne CPT, sondowanie dynamiczne DPH oraz otwór wiertniczy. Pre-
zentowane s  uzyskane zale no ci pomi dzy oporem statycznym qc, a dynamicznym qd. Uzy-
skane korelacje porównano z wynikami podobnych prac przeprowadzonych na W grzech oraz 
na Litwie.

S owa kluczowe: badania polowe gruntu, sondowanie statyczne, CPT, CPTU, sondowanie dynamicz-
ne, DP, DPH
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KAJETAN D’OBYRN, WIES AW WIEWIÓRKA

Dobór technologii robót podsadzkowych w zespole komór Ksawer Kopalni Soli „Wieliczka” • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Likwidacja zb dnych wyrobisk to jedna z podstawowych dzia alno ci górniczych prowadzonych wspó -
cze nie w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. Wype nianie materia em podsadzkowym poeksploata-
cyjnych wyrobisk ma na celu stabilizacj  naruszonego eksploatacj  górotworu oraz ochron  powierzchni. 
Szczególnego znaczenia nabiera podsadzanie w zabytkowych rejonach kopalni, gdzie umiej tnie pro-
wadzone prace likwidacyjne pozwalaj  na skuteczn  ochron  przed zagro eniami najcenniejszych pod 
wzgl dem walorów historycznych, górniczych, geologicznych i przyrodniczych obiektów podziemnych. 
Przyk adem selektywnej dzia alno ci likwidacyjnej w cz ci zabytkowej rejonu wschodniego kopalni, s  
prace podsadzkowe w zespole komór Ksawer na poziomach IIw, IIn i III Kopalni Soli „Wieliczka”. W re-
jonie tym planowano prowadzenie robót podsadzkowych ju  w latach 80–tych XX wieku. Nie zosta y 
one jednak zrealizowane, poniewa  brak by o mo liwo ci technicznych prowadzenia robót likwidacyjnych 
w warunkach komór o skomplikowanej kon  guracji, du ym stopniu destrukcji górotworu oraz bliskim 
s siedztwie szczególnie warto ciowych obiektów zabytkowych. W artykule przedstawiono analiz  mo -
liwo ci technicznych i technologicznych dla planowanych prac likwidacyjnych w zespole komór Ksawer. 
Poza tym przeprowadzono przegl d materia ów podsadzkowych stosowanych wspó cze nie w warunkach 
Kopalni Soli „Wieliczka”, dobór materia u podsadzkowego do likwidacji oraz analiz  dróg transportu.

S owa kluczowe: likwidacja komór, dobór materia u podsadzkowego, transport podsadzki, budowa 
tam podsadzkowych

JAN DRZEWIECKI

Podstawowe uwarunkowania technologiczne podziemnego zgazowania w gla (PZW) • AGH Jour-
nal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule przedstawiono podstawowe informacje odnosz ce si  do oceny z o a w glowego pod k -
tem jego przydatno ci do podziemnego zgazowania ze wzgl du na technologie robót górniczych oraz 
procesu zgazowania w gla w warunkach in situ. O powy szym decyduj  przede wszystkim naturalne 
warunki zalegania z o a oraz ekonomiczny bilans zastosowanych rodków technicznych i technologii 
umo liwiaj cych zgazowanie pok adu w gla. W artykule zaproponowano taki podzia  z o a maj c na 
uwadze jedynie technologie górnicze i chronologi  jego udost pnienia. Zaproponowano, aby zasoby w -
gla kamiennego zakwali  kowa  do podziemnego zgazowania jako zasoby technologicznie bilansowe 
lub pozabilansowe, w oparciu o informacje okre lane w trakcie wykonywania wierce  badawczych i 
dr enia szybów z powierzchni, zasoby technologicznie przemys owe lub nieprzemys owe, wyró nione 
podczas wykonywania udost pnienia z o a za pomoc  sieci wyrobisk korytarzowych, robót wiertniczych 
oraz sporadycznie wyrobisk pionowych oraz na zasoby technologicznie operatywne lub nieoperatywne, 
wyró nione na etapie budowy generatora PZW i utrzymania wyrobisk korytarzowych wykorzystywanych 
dla podziemnego zgazowania pok adu w gla. Zaproponowany podzia  mo e ulec zmianie w przypadku 
wprowadzenia nowych technologii górniczych tj. technologii uszczelniania górotworu w wysokich tem-
peraturach czy izolacji generatora PZW w obszarze zasz o ci eksploatacyjnych.

S owa kluczowe: technologie górnicze, podziemne zgazowanie w gla, kwali  kacja z o a dla PZW

JÓZEF DUBI SKI, GRZEGORZ MUTKE

Zastosowanie metody PPV do oceny zagro enia stateczno ci wyrobisk podziemnych poddanych od-
dzia ywaniu wstrz sów górotworu • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów i interpretacji amplitud pr dko ci drga  cz stek góro-
tworu PPV w bezpo rednim otoczeniu wyrobisk przy cianowych ciany 3/504 w ZG Bobrek-Centrum, 



23

w celu oceny ich potencjalnego zagro enia utrat  stateczno ci. W trakcie eksploatacji ciany 3 wyst pi-
y silne wstrz sy o energiach przekraczaj cych 1E6 J i istotn  by a ocena poziomu obci e  dynamicz-

nych na wyrobiska przy czynnym froncie eksploatacji. Oceny tej dokonano metod  PPV, przez ci g  
rejestracj  wstrz sów oraz pomiar drga , ich analiz  na ociosach czynnych wyrobisk przy cianowych 
oraz porównanie warto ci pomierzonych z empirycznymi warto ciami kryteriów oceny potencjalnego 
zagro enia. Metoda PPV pozwoli a na stwierdzenie, e silne wstrz sy górotworu w ko cowej fazie 
eksploatacji ciany 3/503, wywo a y niski poziom drga  w wyrobiskach eksploatacyjnych. Wed ug 
kryteriów metody PPV, by y to drgania na poziomie braku, lub co najwy ej s abego zagro enia statecz-
no ci wyrobisk eksploatacyjnych.

S owa kluczowe: metoda PPV, obci enie dynamiczne wyrobiska, wstrz sy górotworu, stateczno  
wyrobiska podziemnego, maksymalne amplitudy pr dko ci drga  cz stek górotworu

JOANNA DULI SKA

Zastosowanie metody spektrum odpowiedzi do analizy dynamicznej wielkogabarytowych budowli 
ziemnych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W pracy przedstawiono analiz  odpowiedzi dynamicznej zapory ziemnej na wstrz s sejsmiczny 
oraz obwa owania ziemnego sk adowiska odpadów po  otacyjnych na wymuszenie kinematyczne 
pochodzenia górniczego. Zastosowano metod  bezpo redniego ca kowania równa  ruchu przy za-
o eniu równomiernego i nierównomiernego wymuszenia kinematycznego oraz metod  spektrum 

odpowiedzi. Przeanalizowano wp yw uwzgl dnienia nierównomierno ci wymuszenia na odpo-
wied  dynamiczn  ziemnych obiektów wielkogabarytowych oraz rozpoznano mo liwo ci zastoso-
wania metody spektrum odpowiedzi do obliczania odpowiedzi dynamicznej wielkogabarytowych 
budowli ziemnych na wymuszenia kinematyczne. Warto ci napr e  stycznych otrzymane metod  
bezpo redniego ca kowania numerycznego równa  ruchu przy za o eniu nierównomiernego wy-
muszenia kinematycznego s  w niektórych punktach budowli wi ksze od warto ci uzyskanych 
metod  spektrum odpowiedzi. Oznacza to, e metoda spektrum odpowiedzi, z regu y szacuj ca 
warto ci odpowiedzi dynamicznej od góry, mo e w takim przypadku prowadzi  do oszacowa  
niekonserwatywnych.

S owa kluczowe: zapora ziemna, sk adowisko odpadów, analiza odpowiedzi dynamicznej, nierówno-
mierne wymuszenie kinematyczne, metoda spektrum odpowiedzi

LIDIA FEDOROWICZ, JAN FEDOROWICZ

Ocena bezpiecze stwa konstrukcji liniowych w obszarach zagro onych du ymi deformacjami gór-
niczymi • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Ocena zagro enia bezpiecze stwa uk adu budowla – pod o e górnicze wynika z oceny procesu powsta-
wania i zasi gu obszarów zmian stanu gruntu oraz lokalnych zmian sztywno ci pod o a.
W pracy przedstawiono, bazuj c na modelu konstytutywnego opisu zachowania gruntu Mody  ed Cam-
-Clay (MCC): 
— mechanizm przekazywania deformacji pochodzenia górniczego z pod o a na konstrukcj  liniow  

wspó pracuj c  z warstw  (lub warstwami) zabezpieczaj cymi jej bezawaryjn  prac , proponuj c 
równocze nie,

— sposób tworzenia opisu pracy warstw zabezpieczaj cych w modelu stanu krytycznego (MCC).
W a ciwy dla zabezpieczanej konstrukcji stan napr e  i odkszta ce  uzyskano dla pod o a (o przyj tej 
prekonsolidacji) i warstwie zabezpieczaj cej (o podanych w pracy parametrach), przy spe nieniu rów-
nania (1) przy okre lonym odkszta ceniu krytycznym x = 0 ‰.
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Stanowi temu towarzyszy stan napr enia, który nie wywo uje rozci gania w materiale warstwy za-
bezpieczaj cej (przy niewielkiej jeszcze rezerwie napr e  przewidzianych jako „spinaj ce” siatk ).
Istotnym wnioskiem jest stwierdzenie, e o mi szo ci warstwy krytycznej (w której nie dopuszczamy 
rozci gania) decyduje stan prekonsolidacji pod o a gruntowego, a nie stan (sztywno ) warstwy przy-
powierzchniowej. Przewidywany w modelu stan odkszta cenia warstwy zabezpieczaj cej jest stanem 
bezpiecznym dla pracy konstrukcji.

S owa kluczowe: modele numeryczne, pod o e górnicze, modele stanu krytycznego, konstrukcje liniowe

LIDIA FEDOROWICZ, MARTA KADELA

Wspomagane badaniami kalibrowanie modelu konstrukcja liniowa–pod o e gruntowe • AGH Jour-
nal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Wiarygodny opis interakcji zachodz cej w uk adzie konstrukcja drogowa–pod o e powinien by  
jednym z podstawowych wymogów stawianych przy ocenie wielko ci wewn trznych w konstruk-
cji, oraz prognozach jej trwa o ci. Nie istnieje jednak de  nicja pozwalaj ca na jednoznaczne okre-
lenie mi szo ci pod o a wspó pracuj cego z konstrukcj , co stanowi istotny problem przy two-

rzeniu numerycznych modeli obliczeniowych.
W pracy przedstawiono istot  procesu kalibrowania wspó pracy poduk adów w modelu oblicze-
niowym uk adu konstrukcja drogowa–pod o e gruntowe, tworzonym dla potrzeb analiz mecha-
nistycznych. Proces kalibrowania ukierunkowano na pokazanie wp ywu pewnych elementów 
tworzonego modelu na jego odkszta ceniow  i napr eniow  odpowied , wprowadzaj c w podu-
k adzie reprezentuj cym pod o e modele: spr ysty izotropowy, spr ysty anizotropowy, oraz mo-
del stanu krytycznego (MCC). W a ciw  baz  porównawcz  dla oceny wiarygodno ci tworzonych 
modeli powinien by  jednak rzeczywisty, monitorowany uk ad konstrukcja–pod o e gruntowe. 
Prób  za o enia takiego monitoringu i pierwsze do wiadczenia st d wynikaj ce przedstawiono 
w ostatnim rozdziale pracy. Podstawowym zadaniem, któr  przypisano bazie pomiarowej jest rola 
„wspieraj ca” budow  racjonalnego modelu obliczeniowego uk adów konstrukcja liniowa–pod o-
e gruntowe.

S owa kluczowe: uk ad konstrukcja drogowa–pod o e, metody mechanistyczne, monitoring

LUCYNA FLORKOWSKA, JAN WALASZCZYK, AGNIESZKA MAJ

Okre lanie w a ciwo ci mechanicznych i modelu materia owego pod o a dla obiektów posadowio-
nych na terenach górniczych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Zawarta w artykule problematyka zwi zana jest z wyznaczaniem wp ywu eksploatacji górniczej na 
obiekty budowlane przy zastosowaniu metod modelowania numerycznego. Narz dzia symulacji nu-
merycznych stosowane s  w analizie wspó pracy budynku z deformuj cym pod o em m.in. w celu 
opracowania szczegó owej prognozy oddzia ywania robót górniczych. Warunkiem prawid owego 
przeprowadzenia tego rodzaju analizy jest rzetelne rozpoznanie warunków górniczych, geologicznych 
i konstrukcyjnych.
W pracy przedstawione zosta y zagadnienia zwi zane z modelowaniem pod o a obiektu w aspekcie 
wyznaczania oddzia ywa  górniczych, rozpoznania warunków posadowienia i przyj cia modelu 
materia owego. W tym zakresie scharakteryzowano procesy deformacyjne zachodz ce w pod o-
u wskutek oddzia ywania eksploatacji, omówiono ogólnie zagadnienie sporz dzania prognozy 

wp ywów eksploatacji górniczej na powierzchni , przytoczono wymagania dotycz ce rozpoznania 
pod o a obiektów posadowionych na terenach górniczych oraz wymieniono wa niejsze metody 
tego rodzaju rozpoznania. Koncentruj c si  nast pnie na zagadnieniach zwi zanych z opracowa-
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niem szczegó owej analizy oddzia ywania eksploatacji zaproponowano zastosowanie modelowania 
numerycznego, jako narz dzia tego typu analiz. Pod tym k tem przedstawiono przyk ady doboru 
prawa materia owego pod o a oraz wyznaczenia warto ci jego parametrów. Przyk ady te dotycz  
dwóch materia ów geologicznych: gliny piaszczystej oraz piaskowca. Dla ka dego z nich omówio-
no zakres przeprowadzonych bada  laboratoryjnych, przytoczono wyniki oraz przedstawiono wy-
brane prawo materia owe z wyznaczonymi warto ciami parametrów. Przedstawiona zosta a tak e 
analiza wp ywu warto ci podstawowych parametrów mechanicznych pod o a: modu u spr ysto ci 
pod u nej, i wspó czynnika Poissona na rozk ad napr e  pod aw  fundamentow .

S owa kluczowe: pod o e, szkody górnicze, model materia owy, w a ciwo ci mechaniczne, prognozo-
wanie, warunki geotechniczne posadowienia

GRZEGORZ GALINIAK, ANDRZEJ BIK

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych gornictwa w gla brunatnego w regionie lubuskim na 
przykladzie KWB Sieniawa • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
KWB „Sieniawa” jest jedn  z najstarszych w Polsce kopal , która eksploatowa a w giel brunatny 
metod  podziemn  oraz metod  odkrywkow . Ten drugi sposób wydobycia realizowany jest do 
dzisiaj. Skutki zwi zane z eksploatacj  w gla brunatnego najbardziej widoczne s  w przeobra-
aj cym si  krajobrazie, dlatego bardzo wa nym elementem dzia a  kopal  na rzecz rodowiska 

naturalnego jest systematyczne prowadzenie rekultywacji terenów poprzemys owych. W artykule 
autorzy przedstawiaj  i charakteryzuj  dotychczasowe do wiadczenia i przebieg procesu rekulty-
wacji o kierunku le nym terenów poeksploatacyjnych powsta ych wskutek dzia alno ci Kopalni 
W gla Brunatnego „Sieniawa”.

S owa kluczowe: w giel brunatny, rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, KWB Sieniawa

KRZYSZTOF GASID O, BARBARA STANKIEWICZ, ZBIGNIEW S SIADEK

Koncepcje zagospodarowania zalewisk w dolinie rzeki Szotkówki w gminach Mszana i Jastrz bie-
-Zdrój • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Rekultywacja i zagospodarowanie zapadlisk i zalewisk powsta ych w wyniku eksploatacji górniczej 
ró ni si  od post powania z wyrobiskami: zapadlisk i zalewisk nie mo na zaprojektowa  a wyst -
puj  one zwykle na gruntach nie nale cych do kopalni. Do rekultywacji i zagospodarowania zapa-
dlisk i zalewisk przyst puje si  nierzadko wiele lat po ustaniu eksploatacji podziemnej. Procesy te, 
w przypadku zapadlisk i zalewisk wymagaj  specy  cznego podej cia i dzia a  zarówno w zakresie 
ich programowania, jak i wspó dzia ania zainteresowanych uczestników. Artyku  opisuje przypa-
dek zalewisk powsta ych po podziemnej eksploatacji w gla kamiennego przez Jastrz bsk  Spó k  
W glow  S.A. (JSW SA) na obszarze gmin Mszana i Jastrz bie-Zdrój. Problemem do rozwi za-
nia by o wyznaczenie kierunków zagospodarowania zdegradowanych terenów z uwzgl dnieniem 
mo liwo ci dalszego sk adowania kamienia, zachowanie warto ci przyrodniczych, uwzgl dnienia 
planów rozwojowych gmin. Metodyka opracowana przez autorów umo liwi a nie tylko wskaza-
nie kierunków zagospodarowania omawianego obszaru ale tak e koordynacj  celów JSW SA oraz 
gmin Mszana i Jastrz bie-Zdrój na p aszczy nie opracowanego planu operacyjnego. Dokument ten 
b dzie podstaw  do dalszych dzia a  JSW SA oraz wprowadzanie zmian do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego odpowiednich gmin.

S owa kluczowe: rekultywacja terenów pogórniczych, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, 
plan operacyjny
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JANUSZ P. KOGUT, JAKUB ZI BA

Numerycznie modelowanie zachowania si  staro ytnego pieca ceramicznego z Marei (Egipt) przy 
obci eniu parciem gruntu • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W pracy poruszono problem modelowania numerycznego unikalnego staro ytnego pieca ceramicz-
nego. Konstrukcja pieca zosta a ods oni ta przez archeologów, pracuj cych w ramach Polskiej Mi-
sji Archeologicznej w Marei w Egipcie. Polskiej Misji Archeologicznej w Marei zajmuje si  od lat 
wykopaliskami na terenie staro ytnego miasta, le cego na brzegu jeziora Maryut. W chwili obecnej 
najwa niejsz  cz ci  tych wykopalisk jest eksploracja bizantyjskiej bazyliki.
Staro ytny piec ceramiczny do wypa u amfor ods oni ty przez polskich archeologów jest jednym z naj-
wi kszych w Egipcie. Ocenia si , i  pochodzi on z prze omu II i III wieku n.e. Zachowana rednica to 
ponad osiem metrów. Zaprojektowanie i wykonanie takiego pieca by o niezwykle trudnym zadaniem 
in ynierskim. Autorzy zajmuj cy si  dokumentacj  wykopalisk podj li prób  zbadania zachowania si  
omawianego pieca ceramicznego. Odkryty piec zosta  w pó niejszym okresie pozbawiony rodkowej 
cz ci paleniska, nast pnie cz ciowo wype niono go materia em kamiennym i ponownie u yto. Tym 
razem jako fundamentu konstrukcji schodów apsydy bazyliki. Sama bazylika datowana jest na prze om 
VI i VII wieku n.e. W okresie pó niejszym piec zosta  wype niony cz ciami konstrukcji tzn. kolumna-
mi, belkami i stylobatami pochodz cymi z bazyliki.
Model numeryczny pieca oparto bazuj c na pomiarach dokonanych na miejscu oraz pó niejszej anali-
zie jego unikalnych w asno ci. Zachowany przez sprzyjaj ce warunki rodowiskowe pustyni piec jest 
w znakomitym stanie. ciany zewn trze i palenisko s  bardzo niewiele zniszczone. 
Autorzy pracy skoncentrowali si  na budowie numerycznej modelu pieca bior c pod uwag  jego uni-
kalne w asno ci oraz przyjmuj c parametry  zyczne materia u pieca z literatury. Z uwagi na znaczne 
rozmiary nasuwa si  sporo pyta  zwi zanych zarówno z zachowaniem si  pieca w fazie wykonania, 
jak i jego pó niejszej pracy. Ale g ównym zadaniem postawionym w tym referacie jest próba analizy 
wp ywu obci enia parciem materia u gruntowego na zachowanie si  pieca.

S owa kluczowe: metody numeryczne, piec ceramiczny, staro ytna Marea

MILOSLAV KOPECKÝ, MARTIN ONDRÁŠIK, DARINA ANTOLOVÁ

Atlas osuwisk na S owacji • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule zaprezentowano wyniki unikalnego projektu geologicznego pt. „Atlas map stateczno ci 
skarp S owacji w skali 1:50 000”. Atlas zawiera 132 arkusze map stref oraz ca ego terytorium S owacji 
zestawione metodami geologii in ynierskiej. W Atlasie zarejestrowano w sumie 21 190 osuwisk obej-
muj cych 2 575,912 km2. Powierzchnia zniszcze  osuwiskowych zajmuje 5,25% ca ego terytorium 
S owacji. Ka de osuwisko posiada w asn  dokumentacj , zawieraj c  28 ró nych danych umo liwia-
j cych szczegó ow  analiz  deformacji w zale no ci od czynników geologicznych i geomorfologicz-
nych. Mapy s  dost pne w Internecie dla ka dego, kto interesuje si  zagro eniami geologicznymi, 
w szczególno ci zlokalizowanymi na S owacji.

S owa kluczowe: osuwiska, stateczno  skarp, kartogra  a in ynieryjno-geologiczna

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI, KATARZYNA KRYZIA

Zmiany zasi gu wp ywów eksploatacji przy wybieraniu kolejnego pok adu w gla na podstawie po-
miarów geodezyjnych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Prognozowanie wska ników deformacji powierzchni terenu wywo anych eksploatacj  górnicz  jest 
zagadnieniem skomplikowanym, uzale nionym od wielu czynników. Najwa niejsze z nich to mi dzy 
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innymi zmienne warunki geologiczne oraz zmieniaj ca si  sytuacja górnicza przy wielopok adowej 
eksploatacji. Stosowana z du ym powodzeniem teoria Budryka-Knothego wymaga przyj cia odpo-
wiednich parametrów teorii takich jak k t zasi gu wp ywów g ównych czy wspó czynnik eksploatacji. 
Realizowane jest to najcz ciej w oparciu o pomiary geodezyjne. Przedstawiona w artykule analiza 
pomiarów geodezyjnych na linii obserwacyjnej wskazuje, e podczas eksploatacji kolejnego pok adu 
zmienia si  k t zasi gu wp ywów g ównych oraz wzrasta wspó czynnik eksploatacji.

S owa kluczowe: geomechanika, eksploatacja podziemna, teren górniczy, deformacje powierzchni

PIOTR MA KOWSKI, PAWE  KAMI SKI, KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI

Wp yw wysokiej temperatury na parametry mechaniczne ska  karbo skich • AGH Journal of Mining 
and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki bada  wytrzyma o ciowo-odkszta ceniowych ska  kar-
bo skich - upków ilastych, upków piaszczystych, upków ilastych zapiaszczonych oraz piaskowców 
po wypra eniu ich w temperaturze 1000OC. Badane ska y pochodz  z miejsca projektowanego w Pol-
sce podziemnego georeaktora z kopalni „Wieczorek”. W artykule przedstawiono warto ci wytrzyma o-
ci na ciskanie i rozci ganie ska , modu u spr ysto ci liniowej oraz zmian powy szych parametrów 

na skutek dzia ania na ska y wysokich temperatur. Przedstawiono tak e straty pra enia jakim ulegaj  
ww. ska y oraz skonfrontowano powy sze badania ze zmian  w a ciwo ci  zycznych ska  na skutek 
ich ogrzewania.

S owa kluczowe: w a ciwo ci mechaniczne ska , wygrzewanie ska , podziemne zgazowanie w gla

PIOTR MA KOWSKI, TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI

Analiza wielokryterialna czynników wp ywaj cych na utrzymanie wyrobisk korytarzowych • AGH 
Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule przeanalizowano czynniki wp ywaj ce na mo liwo  utrzymania wyrobisk korytarzowych 
w polskich kopalniach w gla. Autorzy podzieli czynniki na trzy grupy: naturalne, górnicze i techniczne 
oraz dwie podgrupy: w a ciwo ci geomechaniczne i rodzaj obudowy. Analiz  wykonano w oparciu 
o metod  AHP, na podstawie ankiet wype nionych przez ekspertów z kopal  i jednostek naukowo-
-badawczych. Wybrana metodyka pozwoli a na okre lenie hierarchii znaczenia wybranych czynników 
dla utrzymania wyrobisk, a tak e wskazania czynników uniwersalnych, czyli istotnych w warunkach 
ka dej kopalni i czynników lokalnych, istotnych w okre lonych warunkach górniczo-geologicznych.

S owa kluczowe: utrzymanie wyrobisk korytarzowych, analiza AHP, stateczno  wyrobisk, obu-
dowa górnicza

MARIUSZ M YNARCZUK, UKASZ MAZURKIEWICZ

Analiza przebiegu szczeliny rozdzielczej w ska ach przy wykorzystaniu metod komputerowej ana-
lizy obrazu • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule przedstawiono mo liwo ci wykorzystania komputerowej analizy obrazu do identy  ka-
cji i opisu przebiegu szczeliny rozdzielczej w ska ach krystalicznych. Do celów zde  niowano bada  
dwa rodzaje p kni cia ska y: p kni cie mi dzykrystaliczne (przechodz ce pomi dzy dwoma ró nymi 
ziarnami) i p kni cie ródkrystaliczne (przechodz ce przez jednego ziarna i przecinaj ce je na dwie, 
lub wi cej, cz ci). Do tej pory tego typu badania prowadzone by y w sposób nieautomatyczny, co 
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by o zadaniem czasoch onnym i uci liwym. Niniejsza praca proponuje zastosowanie algorytmu ba-
zuj cego na przekszta ceniach i analizie obrazu, który ma na celu automatyzacj  tego typu pomiarów. 
Proponowany algorytm zosta  z powodzeniem przetestowany na szczelinach wyst puj cych w dwóch 
rodzajach ska : piaskowcu z Wisniówki i dolomicie z R dzin.

S owa kluczowe: szczelina rozdzielcza, analiza obrazu, morfologia matematyczna

KRZYSZTOF OLESZKO, MARIUSZ M YNARCZUK

Wykorzystanie metod komputerowej analizy obrazu do odwzorowania i analizy ziarn w przestrze-
ni 3D • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule zaproponowano metod  odwzorowania i pomiarów ziarn w przestrzeni 3D. W celu odwzo-
rowania 3D analizowanych obiektów wykorzystano pro  lometr laserowy. Pozwala on odwzorowanie 
tej cz ci ziarna, która jest widoczna dla umiejscowionej nad obiektem g owicy pomiarowej. Najistot-
niejszym jednak e krokiem zaproponowanego algorytmu jest aproksymacja niewidocznej dla g owicy 
pomiarowej, dolnej cz ci analizowanego ziarna. Opiera si  na wykorzystaniu informacji o najwy -
szych i najni szych wysoko ciach zmierzonych na analizowanym ziarnie, oraz informacjach o wy-
soko ciach punktów na zewn trznym obwodzie ziarna. W celu wery  kacji zaproponowanej metody 
przeprowadzono pomiary obj to ci kilku ziarn testowych. Porównuj c otrzymane rezultatami z tymi 
uzyskiwanymi na bazie metod wykorzystuj cych rednice zast pcze wykazano, e proponowany al-
gorytm zwraca wyniki bardziej zbli one do wielko ci rzeczywistych. Przeprowadzono tak e badania 
w ramach których odwzorowano w przestrzeni 3D ziarna w gla pochodz ce z klasy ziarnowej powy ej 
1mm oraz dokonano ich pomiarów. Takie, przyk adowe wykorzystanie proponowanej metody pomia-
rowej mo e znale  zastosowanie w badaniach maj cych na celu analiz  metanono no ci w gla.

S owa kluczowe: rekonstrukcja 3D, analiza obrazu, obj to  ziarna

EL BIETA PIETRZYK-SOKULSKA

rodowisko geologiczne jako wa ny element rekultywacji i rewitalizacji kamienio omów • AGH 
Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Polska jest krajem bogatym w ró ne, pod wzgl dem genezy i stratygra  i, kompleksy skalne. W a ci-
wo ci techniczne i dekoracyjne buduj cych je ska  decydowa y o ich górniczym pozyskiwaniu i wy-
korzystaniu w postaci surowca dla ró nych dziedzin gospodarki. Efektem dzia alno ci górniczej by o 
powstanie kamienio omów ró nego typu i kubatury (wyrobisk). Stanowi y one nowe formy antropoge-
niczne w lokalnym krajobrazie, trwale go przekszta caj ce. D ugie okresy trwania eksploatacji, nawet 
do 100 lat (z przerwami), czyni y z kamienio omów nieod czne elementy krajobrazu. Po zako czeniu 
eksploatacji kamienio omy podlega y naturalnej, niekontrolowanej sukcesji i bardzo szybko zamienia-
y si  w tereny le ne lub kowe. W latach pó niejszych, zaostrzaj ce si  przepisy prawne dotycz ce 

stanu rodowiska wymusi y na u ytkownikach kamienio omów prowadzenie rekultywacji technicznej 
i biologicznej. Mia o to zmniejszy  zasi g przekszta ce  rodowiska i przywróci  kamienio omom 
funkcje u ytkowe np. le ne, rolne lub wodne. Bardzo cz sto zabiegi rekultywacyjne niszczy y bezpow-
rotnie ukryte we wn trzu kamienio omów walory rodowiska geologicznego. rodowisko geologiczne 
obejmuje nie tylko wierzchni  warstw  litosfery wraz z kszta tuj cymi j  zjawiskami i procesami, ale 
tak e walory kulturowe, historyczne i niezb dn  dla prowadzenia dzia alno ci wydobywczej infra-
struktur . Uwzgl dnienie tych walorów powinno by  elementem decyduj cym o kierunku rekultywacji 
i pó niejszej rewitalizacji.

S owa kluczowe: rodowisko geologiczne, kamienio omy, rekultywacja, rewitalizacja
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JOANNA PINI SKA, ANDRZEJ DOMONIK

Historyczne górnictwo skalne. Geostanowiska i ich geologiczno-in ynierska waloryzacja • AGH Jo-
urnal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Historyczny rozwój Doliny Wis y zwi zany jest z historycznym górnictwem skalnym. Region jest 
unikalnym przyk adem zale no ci regionalnej architektury i sztuki dekoracyjnej od uwarunkowa  
geologicznych. Historia górnictwa si ga czasów paleolitycznych, kiedy pozyskiwano krzemienie 
i wykorzystywano je do wyrobu prostych narz dzi i broni. Prehistoryczni rzemie lnicy znaj -
cy w a ciwo ci mechaniczne oraz posiadaj cy umiej tno  obróbki twardych krzemieni stali si  
prekursorami wspó czesnej geomechaniki. Z kolei dost pno  ska  w glanowych wywar a du y 
wp yw na budownictwo w regionie. Siedziby obronne, budynki sakralne, pa ace oraz zwyk e bu-
dynki mieszkalne stawiano z u yciem bia ych opok, gez i wapieni. W XIX wieku region lubelski 
sta  si  pionierem przemys u cementowego.
Artyku  przedstawia w ogólnym zarysie geomechaniczn  ocen  ods oni  historycznych surow-
ców skalnych — geostanowisk. Szczególn  uwag  zwrócono na podatno  ska  na deterioracj  
i na d ugotrwa  stateczno  zboczy oraz masywu skalnego. Kompleksow  geomechaniczn  ocen  
geostanowiska przedstawiono na przyk adzie ods oni cia w Bochotnicy.

S owa kluczowe: surowce skalne, górnictwo, geostanowisko, zabytek, konserwacja, geologiczno-in y-
nierska waloryzacja, w a ciwo ci geomechaniczne

STANIS AW PRUSEK, WOJCIECH MASNY, MAREK ROTKEGEL, KRZYSZTOF SKRZY SKI

Optymalizacja obudowy skrzy owania ciana-chodnik, zlokalizowanego pod zrobami zawa owymi 
• AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Skrzy owania ciany z chodnikami przy cianowymi s  obszarem decyduj cym o prowadzeniu 
prawid owej eksploatacji pok adów w gla kamiennego. Jednocze nie s  to miejsca, w których 
cz sto dochodzi do zdarze  niebezpiecznych i wypadków, z uwagi na liczb  przebywaj cych 
w tym rejonie pracowników, wykonuj cych pracoch onne i niebezpieczne czynno ci zwi zane 
na przyk ad z obudow  samego skrzy owania, jak i wlotu do ciany. Zagro enie dla pracuj cej 
w rejonie skrzy owa  za ogi wynika równie  z ograniczonej przestrzeni roboczej z uwagi na 
elementy wyposa enia cianowego, g ównie nap du przeno nika. Poziom zagro enia wzra-
sta w przypadku, kiedy prowadzi si  eksploatacj  pok adu o znacznej mi szo ci z zawa-
em stropu, z podzia em na warstwy. Takie przypadki opisano w niniejszym referacie, kiedy 

to skrzy owania cian z chodnikami zlokalizowane by y pod zrobami warstw wy ej wybra-
nych. Referat zawiera wyniki bada  do owych obci enia obudowy w rejonie skrzy owania 
ciana-chodnik. Przedstawiono równie  rezultaty oblicze  numerycznych ró nych wariantów 

obudowy skrzy owa . Na podstawie wyników bada  oraz oblicze  numerycznych dokonano 
oceny mo liwego kierunku dzia ania wypadkowej obci enia obudowy skrzy owania ciana-
-chodnik.

S owa kluczowe: obudowa skrzy owania ciana-chodnik, eksploatacja w gla

ANNA SZEWCZYK

Sowliny — o rodek przemys u naftowego na zachodnim kra cu Karpacko-Galicyjskiego Traktu 
Naftowego. Stan istniej cy, problemy rewitalizacji • AGH Journal of Mining and Geoengineering • 
Vol. 36, No. 1, 2012
Artyku  porusza problem zachowania i rewitalizacji dziedzictwa poprzemys owego w ma ym 
mie cie, jako procesów problematycznych, ale niezb dnych dla utrzymania ci g o ci kulturowej 
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i to samo ci miasta. Omówiono histori  kompleksu rafinerii ropy naftowej w Sowlinach, zbudo-
wanej na pocz tku XX w., jako placówki mi dzynarodowego przedsi biorstwa. Przeanalizowano 
lokalizacj  o rodka przemys u, wykorzystuj c  ukszta towanie terenu, istniej cy uk ad komuni-
kacyjny. Wykazano, e zarówno lokalizacja wzgl dem miasta Limanowa jak i kompozycja prze-
strzenna zak adu wiadcz  o dba o ci projektantów o harmoni  i ad przestrzenny. Przedstawiono 
historyczny uk ad funkcjonalny zak adu i jego przemiany. Wskazano najciekawsze obiekty ku-
baturowe, skupiaj c si  na ich indywidualnych cechach. Poddano krytyce polityk , promuj c  
wspó czesne inwestycje przemys owe, nie przystaj ce skal  i specyfik  produkcji do zachowanej 
zabudowy stanowi cej dziedzictwo dawnej techniki. Wskazano prace rewitalizacyjne, które zo-
sta y przeprowadzone na tym terenie oraz ich efekty. Zwrócono uwag  na turystyk  edutainment 
jako metod  o ywiania cz c  edukacj  z rozrywk , oraz na potencja  oddolnych inicjatyw, któ-
re mog  kszta towa  urbanistyk  i architektur  obywatelsk , powodowane trosk  o przetrwanie 
dziedzictwa poprzemys owego.

S owa kluczowe: Sowliny, Limanowa, Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy, rewitalizacja, tereny po-
przemys owe, ra  neria ropy naftowej, architektura, edutainment

JAN WALASZCZYK, DARIUSZ WIEWIÓRKA

Modelowanie wp ywu czynnego uskoku na wi zk  wyrobisk komorowych w warunkach LGOM • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia zwi zane z komputerowym modelowaniem zja-
wisk dynamicznych w górotworze. Zaprezentowano przyk adowe wyniki oblicze  dla modelu, 
w którym obserwowano skutki uwolnienia du ego uskoku przy ró nych k tach jego nachylenia 
w warunkach Legnicko-G ogowskiego Okr gu Miedziowego LGOM. Ilustracj  tych wyników s  
zmienne w czasie przemieszczenia, pr dko ci i przyspieszenia w wybranych punktach modelu. 
Uzupe nieniem obrazu zachowania si  górotworu s  obserwacje zmian stanu napr enia ze szcze-
gólnym naciskiem na stateczno   larów mi dzykomorowych.

S owa kluczowe: mechanika górotworu, dynamika, uskoki, metody numeryczne

DANIEL WA ACH, PIOTR DYBE , KACPER OZIOMEK

Nieniszcz ce badania betonów wysokowarto ciowych w kontek cie ich zastosowania w budownic-
twie podziemnym • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Ze wzgl du na mo liwo  wykorzystania betonu wysokowarto ciowego w budownictwie pod-
ziemnym np. na obudow  tuneli i szybów, autorzy artyku u podj li prób  sprawdzenia, czy istnie-
j ce normy i instrukcje umo liwiaj  ocen  wytrzyma o ci betonu wysokowarto ciowego w czasie 
jego dojrzewania metodami nieniszcz cymi. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych 
bada  nieniszcz cych wykonanych na próbkach z betonu wysokowarto ciowego w ró nych okre-
sach dojrzewania (3, 7, 14, 21 i 28 dniach). Na podstawie uzyskanych wyników bada  dokonano 
szacowania wytrzyma o ci na ciskanie badanych próbek bazuj c na literaturowych krzywych 
bazowych. Dokonano tak e skalowania istniej cych krzywych bazowych zgodnie z zaleceniami 
norm i instrukcji bran owych. Aby móc dokona  pe nej analizy wyników bada  wyznaczono 
tak e autorskie krzywe bazowe. W rezultacie otrzymano materia  porównawczy, pozwalaj cy na 
ocen  mo liwo ci stosowania wy ej wymienionych metod dla badanego betonu wysokowarto-
ciowego w funkcji czasu.

S owa kluczowe: badania nieniszcz ce, beton wysokowarto ciowy
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DANIEL WA ACH, ANDRZEJ SZUMI SKI, PIOTR DYBE

Wp ywy wielko ci próbek na w a ciwo ci odkszta ceniowe betonów wysokowarto ciowych • AGH 
Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
Ze wzgl du na coraz szersze mo liwo ci stosowania betonu wysokowarto ciowego zarówno w budow-
nictwie naziemnym jak i podziemnym, oraz wykorzystanie w procesie projektowania oblicze  nume-
rycznych, celowym wydaje si  dok adne okre lenie w asno ci odkszta ceniowych omawianego betonu. 
Zwi zki pomi dzy napr eniami i odkszta ceniami w betonie maj  bardzo istotne znaczenie w procesie 
projektowania, a sposób ich okre lania zale y od wielu czynników. Jednym ze znacz cych czynników 
jest wielko  badanych próbek. Uwaga ta dotyczy szczególnie betonów wysokowarto ciowych, które 
ze wzgl du na zmody  kowan  receptur  wskazuj  na odmienne kszta towanie si  zwi zków pomi dzy 
napr eniami i odkszta ceniami w stosunku do betonów zwyk ych.
W pracy przedstawiono wyniki bada  przeprowadzonych na próbkach walcowych wykonanych z be-
tonu wysokowarto ciowego b d cych w jednoosiowym stanie napr enia. Badaniu poddano próbki 
o znacz co ró nych wymiarach ale o tej samej smuk o ci. Na podstawie wykonanych bada  okre lono 
wp yw wielko ci próbek na uzyskane warto ci wspó czynnika spr ysto ci. Porównania dokonano za-
równo dla pocz tkowego stycznego wspó czynnika spr ysto ci jak i dla modu u siecznego.

S owa kluczowe: w asno ci odkszta ceniowe, modu  spr ysto ci, beton wysokowarto ciowy

AGNIESZKA ZABORSKA-JAGIE O

PKWK Jawiszowice w Brzeszczach. Stan istniej cy, architektura, wizja rewitalizacji z udzia em 
przemys ów kreatywnych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 1, 2012
W artykule zaprezentowano kompleks przemys owy Pa stwowej Kopalni W gla Kamiennego Jawi-
szowice w Brzeszczach. Przedstawiono genez  powstania kopalni, omówiono stan istniej cy oraz opi-
sano modernistyczn  architektur  wybranych obiektów. Autorka zwraca uwag  na problem ochrony 
dziedzictwa przemys owego i wskazuje na rewitalizacj  jako najlepsz  jej form . Zaprezentowano 
wizj  rewitalizacji z udzia em przemys ów kreatywnych, która pozwoli aby na przekszta cenie kom-
pleksu PKWK Jawiszowice w kreatywne i innowacyjne centrum b d ce motorem rozwoju nie tylko 
dla Brzeszcz, ale ca ego regionu.

S owa kluczowe: Jawiszowice, Brzeszcze, dziedzictwo przemys owe, rewitalizacja, przemys y kreatywne


