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Streszczenia

JUSTYNA ADAMCZYK

Problematyka geotechnicznych w a ciwo ci odpadów pow glowych — analiza danych • AGH Jo-
urnal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Ogólny podzia  odpadów z górnictwa w gla kamiennego m.in. uwzgl dnia równie  „odpady znaj-
duj ce si  na ha dach”, de facto w swoim sk adzie zawieraj ce odpady pochodz ce z ka dego etapu 
produkcji ww. surowca energetycznego. W obiektach tego typu, mo na wi c znale  odpady zarówno 
z robót udost pniaj cych i przygotowuj cych z o e, z procesów wzbogacania urobku, jak równie  od-
pady z odzysku i odsiarczania w gla. 
W artykule przedstawiono analiz  dost pnych informacji na temat charakterystyki  zycznych i mecha-
nicznych w a ciwo ci odpadów pochodz cych z procesów wydobycia i przeróbki w gla kamiennego. 
Porównano warto ci parametrów wytrzyma o ciowych zarówno dla odpadów, które w przesz o ci zo-
sta  zdeponowane na sk adowiskach jak równie  dla pochodz cych z obecnej produkcji. Przedstawiono 
aktualne kierunki zagospodarowania ww. odpadów.

S owa kluczowe: odpady górnicze, odpady pow glowe, odpady po  otacyjne, Min-Novation, wilgot-
no , g sto , ci liwo , wytrzyma o  na cinanie, wodoprzepuszczalno , osiadanie, p cznienie, 
samozap on

WOJCIECH ANIGACZ, KRZYSZTOF DRO D OL, EL BIETA KOKOCI SKA-PAKIET

Badania osiada  zapory ziemnej • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule opisano dotychczasowy przebieg bada  monitoruj cych osiadania skarpy ziemnej, prze-
prowadzonych przez Katedr  Geotechniki i Geodezji Wydzia u Budownictwa Politechniki Opolskiej, 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Skarpa ta znajduje si  na terenie zak adów przemys owych 
w Brzegu tu  nad rzek  Odr . S u y ona jako zapora ziemna przytrzymuj ca zbiorniki ziemi biel cej, 
które s  odpadem powsta ym w trakcie procesu wytwarzania. Budowla ta, na podstawie przepisów 
prawnych, podlega a od roku 1997 badaniom monitoringuj cym w zakresie zmian geotechnicznych 
i geodezyjnych konstrukcji.

S owa kluczowe: skarpa ziemna, badania osiada

ALEKSANDRA BORECKA

Charakterystyka i ocena zagro enia osuwiskowego na przyk adzie osuwiska w Radziszowie • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule przedstawiono wst pne wyniki bada  jednego z 275 zarejestrowanych, a zarazem jedne-
go z najwi kszych osuwisk zlokalizowanych w gminie Skawina, zajmuj cego powierzchnie prawie 
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100 ha, a znajduj cego si  w miejscowo ci Radziszów. Jest to stare osuwisko, które daje zna  
o sobie zw aszcza w okresach d ugotrwa ych i intensywnych opadów, o czym wiadcz  dosy  do-
bitnie charakterystyczne formy morfologiczne tj. sp kania, garby, progi, sp aszczenia i zag bienia, 
które niekiedy wype nione s  wod . Obszar przekszta cany przez procesy geodynamiczne stano-
wi znaczne zagro enie dla ludno ci i zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej – na terenie osuwiska 
zlokalizowanych jest ponad 30 budynków mieszkalnych i gospodarczych – widoczne sp kania na 
budynkach i fundamentach, pop kane nawierzchnie betonowe wokó  budynków oraz uszkodzone 
ogrodzenia posesji i poprzekrzywiane s upy energetyczne. Dodatkowo rozwojowi osuwiska sprzyja 
budowa geologiczna.
Osuwisko ze wzgl du na swoj  wielko  b dzie bardzo trudne do ustabilizowana, w zwi zku z tym 
brak jest mo liwo ci stabilizacji ca o ci osuwiska. Zastosowanie systemu monitoringu powierzchnio-
wego i wg bnego, pozwoli okre li  t po i kierunki najintensywniejszych ruchów, zbada  dynamik  
wg bn  osuwiska oraz stwierdzi  wielko  i g boko  przemieszcze . System b dzie jednocze nie 
stanowi  rodzaj alarmu dla ludno ci zamieszkuj cej teren osuwiska.

S owa kluczowe: procesy geodynamiczne, geozagro enia, monitoring, zapadlisko przedkarpackie

MARIAN BRANNY, MICHA  KARCH, WALDEMAR WODZIAK, 
JANUSZ SZMYD, MAREK JASZCZUR, REMIGIUSZ NOWAK

Pomiar pr dko ci powietrza przep ywaj cego przez laboratoryjny model skrzy owania ciany 
z chodnikiem nad cianowym dla potrzeb walidacji kodów CFD • AGH Journal of Mining and Geo-
engineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy prezentowane s  wyniki bada  eksperymentalnych i numerycznych przep ywu powie-
trza przez uk ad przewodów wentylacyjnych (wyrobisk) w kszta cie litery T. Model laboratoryjny 
jest pewnym uproszczeniem uk adu wyrobisk skrzy owania ciany z chodnikiem wentylacyjnym. 
Uproszczenia dotycz  zarówno geometrii obiektu jak i warunków przep ywu. Stanowisko labora-
toryjne sk ada si  z kana u dolotowego (ko cowy fragment ciany), wn ki i kana u wylotowego 
(chodnik wentylacyjny) na którego ko cu zainstalowano wentylator pracuj cy w trybie ss cym. 
Celem przeprowadzonych bada  jest próba oszacowania dok adno ci z jak  symulacje numeryczne 
odwzorowuj  przep yw  zyczny.
Pomiary pr dko ci wykonywano metod  PIV (Particle Image Velocimetry). Istota pomiaru polega na 
statystycznym oszacowaniu ruchu cz stek wska nikowych wymieszanych z powietrzem, których ruch 
rejestrowany jest przez kamer  cyfrow . Cyfrowa rejestracja i korelacja obrazów cz stek umo liwia 
okre lenie sk adowych wektora pr dko ci w ca ym obszarze przep ywu. 
Symulacj  numeryczn  przep ywu powietrza, dla warunków identycznych jak w badaniach ekspery-
mentalnych wykonano metod  CFD (Computational Fluid Dynamics) przy u yciu programu FLUENT. 
W pracy testowano dwa modele turbulencji: standardowy k-  i jego mody  kacj  model RNG k- .
Pomiary wykonano dla redniej pr dko ci przep ywu równej 9,85 m/s czyli przy liczbie Reynoldsa 
wynosz cej 148 600. Wyniki eksperymentalne porównano z wynikami symulacji numerycznych. Wy-
konane badania pozwalaj  na ocen  dok adno ci z jak  symulacje numeryczne odwzorowuj  przep yw 
rzeczywisty. Najwi ksze ró nice mi dzy zmierzonym i obliczonym polem pr dko ci wyst puj  w stre-
 e wn ki. W tej cz ci obszaru przep ywu model k-  lepiej ni  RNG k-  przybli a warunki rzeczywi-

stego przep ywu.
Pole pr dko ci w kanale dolotowym jak i na pocz tku kana u wylotowego obliczane jest z zadawalaj -
c  dok adno ci  jakkolwiek w stre  e przep ywu wtórnego ró nice pomi dzy pomiarami i obliczeniami 
s  znacz ce. Dobr  zgodno  pomiarów z obliczeniami w tym fragmencie obszaru przep ywu uzyskuje 
si  przy u yciu modelu RNG k- .

S owa kluczowe: walidacja modeli CFD, przewietrzanie cian, PIV
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MAREK CA A, JUSTYNA ADAMCZYK, MICHA  KOWALSKI, AGNIESZKA STOPKOWICZ

Numeryczna ocena skuteczno ci zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym 
• AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych w rejonie zaburze  tektonicznych wi e si  z konieczno ci  
odpowiedniego dostosowania technologii eksploatacji, a tak e z podejmowaniem dzia a  pro  laktycz-
nych polegaj cych na prowadzeniu wzmacniania i zabezpieczania przed frontem ciany. Dzia ania te 
maj  na celu zapewnienie ci g o ci procesu wydobywczego oraz bezpiecze stwa pracy. Prowadzenie 
eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych narzuca konieczno  poszukiwania co-
raz skuteczniejszych metod zabezpieczaj cych. W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o 
przeprowadzon  analiz  numeryczn , ocen  skuteczno ci zastosowania kotwienia oraz rodków in-
iekcyjnych dla zabezpieczenia stref uskokowych w wyboiskach eksploatacyjnych. W tym celu prze-
prowadzono symulacje numeryczne z wykorzystaniem programu Metody Ró nic Sko czonych FLAC 
zarówno w p askim stanie odkszta cenia (FLAC 2D), jak i przy u yciu modeli przestrzennych (FLAC 
3D). Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla rzeczywistych warunków wyst puj cych w jednej z 
kopal  w gla kamiennego.

S owa kluczowe: eksploatacja podziemna, strefy uskokowe, modelowanie numeryczne, kotwienie, 
rodki iniekcyjne

MAREK CA A, KRZYSZTOF POLAK

Wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych do rekultywacji odkrywkowych wyrobisk 
poeksploatacyjnych w górnictwie w gla brunatnego • AGH Journal of Mining and Geoengineering • 
Vol. 36, No. 2, 2012
Rekultywacja wodna wyrobisk odkrywkowych powsta ych w wyniku wydobycia z ó  w gla brunatne-
go jest procesem d ugotrwa ym. D ugi czas trwania rekultywacji oraz docelowe warunki funkcjonowa-
nia zbiorników stwarzaj  szereg zagro e  zwi zanych z procesem rekultywacji oraz bezpiecze stwem 
u ytkowania zbiorników wodnych. Do najwa niejszych zagro e  zaliczy  nale y stateczno  zboczy 
zbiorników oraz jako  wody. W artykule zaprezentowano przyk adowe wyniki obliczenia stateczno ci 
dla zbocza w kopalni odkrywkowej w gla brunatnego, w której planowane jest utworzenie zbiornika 
wodnego. Przedstawiono tak e wyniki monitoringu nape niania wyrobiska w zakresie jako ci wód. 
Wyniki oblicze  oraz analiz wskazuj , e rekultywacja w kierunku wodnym wymaga przepro  lowa-
nia zboczy ko cowych wyrobiska, a faza nape niania zbiornika wymaga odwodnienia górotworu oraz 
wspomagania procesu rekultywacji poprzez przerzut wód z s siednich zak adów górniczych. Bezpiecz-
na rekultywacja oraz planowane wodne zagospodarowanie zbiornika wymaga systemowego podej cia 
w zakresie planowania i projektowania zbiornika. U podstaw projektu powinna le e  wi c szczegó owa 
analiza docelowych, naturalnych uwarunkowa   zycznych i rodowiskowych w otoczeniu zbiornika 
powyrobiskowego.

S owa kluczowe: zbiorniki powyrobiskowe, rekultywacja wodna, wody podziemne, wody powierzch-
niowe, osuwiska, stabilizacja zboczy, jako  wody

PAWE  CI KOWSKI

Correlation of Energy Consumption and Shape of Crushing Plates • AGH Journal of Mining and 
Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Komory robocze kruszarek s  wyposa one w ró ne rodzaje p yt drobi cych. Ich dzia anie wp ywa na 
warto ci si  i energii kruszenia nadawy. Zagadnienia te maj  istotne znaczenie w energoch onno ci 
procesu rozdrabniania. Procesy te rozpatrywano w odniesieniu do si  kruszenia [10]. Niniejszy etap 
pracy (etap II) po wi cono zbadaniu nowych konstrukcji p yt drobi cych. Badania przeprowadzono 
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na laboratoryjnej kruszarce d wigniowej typu Blake’a. Polega y one na pomiarach pracy kruszenia. 
Uzyskane wyniki porównano z wynikami przy zastosowaniu p yt o g adkiej powierzchni roboczej i p yt 
pro  lowanych trójk tnymi karbami. Testy laboratoryjne przeprowadzono wykorzystuj c trzy rodzaje 
ska : wapie  zwarty z kopalni Morawica, piaskowiec Mucharz oraz granit Strzegom o maksymalnym 
uziarnieniu do 95 mm. Otrzymano warto ciowe rezultaty o du ym znaczeniu poznawczym. Okaza o 
si , e zastosowanie p yt o zmiennej podzia ce t i wysoko ci karbów h wp ywa korzystnie na obni enie 
energoch onno ci procesu.

S owa kluczowe: kruszarka dwurozporowa, p yty krusz ce, kruszenie, energoch onno

SYLWIA CYGAN

Eden Project — identy  kacja czynników powodzenia przedsi wzi cia rewitalizacyjnego • AGH 
Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule przedstawiono przedsi wzi cie rewitalizacyjne pn. Eden Project — ogromne ogrody bota-
niczne, utworzone w latach 1998–2001 z inicjatywy Tim’a Smit’a w 160-letnim wyrobisku po eksplo-
atacji gliny. Ca y kompleks wygl da niczym ba ki mydlane i zosta  podzielony na trzy cz ci: Biom 
Zewn trzny z budynkiem edukacyjnym The Core, Biom Wilgotny Tropikalny i Biom Suchy. Poza 
funkcj  turystyczn , wa nym aspektem dzia alno ci projektu jest realizacja programów spo ecznych, 
edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych. Ka dego roku Eden odwiedza ponad mi-
lion turystów, generuj c ponad 20 milionów funtów przychodu. W artykule zidenty  kowano czynniki, 
które przyczyni y si  do sukcesu — m.in. lider projektu, wsparcie w adz lokalnych, partnerstwo pu-
bliczno-prywatne. Jednak fenomenem przedsi wzi cia jest innowacyjno  architektury oraz po czenie 
aspektów spo ecznych, edukacyjnych i rodowiskowych na etapie u ytkowania.

S owa kluczowe: Kornwalia, kopalnia kaolinu, Eden Project, Tim Smit, biom, innowacja

BART OMIEJ CZADO, BOGUMI  WRANA

Wykorzystanie sondowa  statycznych do wyznaczania no no ci pali fundamentowych wed ug 
norm polskich i Eurokodu 7 • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Artyku  prezentuje mo liwo ci wykorzystania wyników sondowania statycznego metod  CPT do pro-
jektowania pali fundamentowych w wietle stosowanych dotychczas norm PN-83/B-02482 i PN-B-
04452:2002 oraz wprowadzonej stosunkowo niedawno do polskiej praktyki projektowej normy PN-EN 
1997-1,2 (Eurokod 7).
W pracy szczegó owo opisano zagadnienia zwi zane ze wszystkimi etapami projektowania pala, na 
których mog  by  wykorzystane wyniki sondowania statycznego. Wnioski poparte zosta y analiz  rze-
czywistego przypadku projektowego, w której wykazano istotne rozbie no ci w wynikach uzyskiwa-
nych dla oblicze  przeprowadzonych z zastosowaniem procedur obu grup norm.

S owa kluczowe: sondowanie CPT, no no  pali, Eurokod 7

DANUTA DOMA SKA

Wst pna ocena bezpiecze stwa obudowy betonowej wlotów szybowych z wykorzystaniem obli-
cze  numerycznych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule odniesiono si  w sposób ogólny do projektowania wlotów szybowych z wykorzystaniem 
programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional, sygnalizuj c mi dzy innnymi 
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zagadnienia zwi zane z przestrzennym modelowaniem rozpatrywanych konstrukcji podziemnych 
i ocen  ich no no ci, dokonywan  w oparciu o wyniki oblicze  numerycznych oraz wybrane hipotezy 
wytrzyma o ciowe.

S owa kluczowe: wloty szybowe, modelowanie przestrzenne

ZENON DUDA, KATARZYNA KRYZIA

Rewitalizacja wa ów von Plauena w obszarze zabytkowych murów obronnych Zespo u Zamko-
wego w Malborku • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Kompleks zamkowy w Malborku, który stanowi  Zamek Wysoki, Zamek redni, Zamek Niski — 
Przedzamcze oddzielone murami obronnymi, tworzy form  architektury forty  kacyjnej. W artykule 
przedstawiono rewitalizacj  terenu Muzeum Zamkowego wraz z przyleg ymi obszarami gminy Mal-
bork ze szczególnym uwzgl dnieniem prac konserwatorskich historycznych obiektów forty  kacyjnych 
wschodniej cz ci Przedzamcza. Rewitalizacja tego rejonu nastawiona jest na udost pnienie spo e-
cze stwu zabytkowych terenów z równoczesnym dostosowaniem do wspó czesnych potrzeb turystów 
oraz przywróceniu im okre lonej formy ustalonej w wyniku bada  naukowych. W obszarze kompleksu 
zamkowego w Malborku przy Wa ach von Plauena poprzez modernizacj  infrastruktury i konserwa-
cj  obiektów forty  kacyjnych nast pi o ywienie i usprawnienie ruchu turystycznego oraz aktywizacja 
turystyczna.

S owa kluczowe: Wa y Plauena, rewitalizacja, Zespó  Zamkowy w Malborku

PAWE  FEDCZUK

Spr ysto-plastyczny model nienawodnionego gruntu • AGH Journal of Mining and Geoengineering 
• Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy prezentuje si  koncepcj  spr ysto-plastycznego modelu cz ciowo nawodnionego gruntu. 
Spr yste w asno ci gruntu opisuje klasyczne równanie spr ysto ci, uwzgl dniaj cego efektywne 
napr enia. Plastyczne w asno ci de  niuje rozwini ta teoria stanu krytycznego uwzgl dniaj ca efekt 
ssania. Zachowanie gruntu opisuje rozszerzone przyrostowe prawo spr ysto-plastyczno ci (w formie 
zale no ci „efektywne napr enie – odkszta cenie i ssanie). Model operuje zmody  kowanym równa-
niem powierzchni plastyczno ci Wheelera i Sivakumara. Uogólnione prawo wzmocnienia (dla zmien-
nej warto ci ssania) wi e przyrost plastycznej cz ci wska nika porowato ci z poziomem efektywne-
go napr enia i ssania.

S owa kluczowe: spr ysto-plastyczny model, cz ciowo nawodniony grunt, ssanie, napr enie efek-
tywne, powierzchnia plastyczno ci, prawo wzmocnienia

DANUTA FLISIAK, MALWINA KOLANO

Badania w a ciwo ci geomechanicznych soli kamiennej z wysadu K odawa • AGH Journal of Mi-
ning and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Przeprowadzone do tej pory laboratoryjne badania górotworu solnego jednoznacznie wskazuj  na od-
mienny charakter tego o rodka, w porównaniu z innymi materia ami skalnymi. 
Górotwór solny nie jest o rodkiem jednorodnym, a zmienno  budowy serii solnych, ich historia geolo-
giczna czy g boko  aktualnego zalegania w wysadzie, mog  by  powodem znacznego zró nicowania 
w asno ci geomechanicznych.
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Niniejszy artyku  przedstawia wyniki bada  laboratoryjnych soli kamiennej pobranej z wysadu K oda-
wa. Przeprowadzone testy obejmowa y prób  jednoosiowego ciskania, prób  trójosiowego ciskania, 
prób  pe zania ze sta ym i zmiennym obci eniem oraz prób  rozci gania metod  poprzecznego ci-
skania (metoda brazylijska). Celem bada  by o wyznaczenie i sprawdzenie parametrów geomechanicz-
nych soli kamiennej.

S owa kluczowe: górotwór solny, parametry geomechaniczne soli kamiennej, wytrzyma o  i odkszta -
calno , w a ciwo ci reologiczne

MAREK KAWA

Trójwymiarowa analiza no no ci kwadratowej stopy fundamentowej posadowionej w o rodku 
z mikrostruktur  warstwow  • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy przedstawiono analiz  no no ci gruntu z mikrostruktur  warstwow  pod kwadratow  stop  
fundamentow . Materia  pod o a zosta  zamodelowany jako ci g y o rodek spr ysto-plastyczny. 
Funkcj  plastyczno ci przyj to w postaci anizotropowego kryterium wytrzyma o ci geomateria ów 
z mikrostruktur  warstwow  zaproponowanego przez Kaw  i yd b  (2008). Zagadnienie brzegowe 
no no ci granicznej stopy fundamentowej rozwi zano, po uprzedniej implementacji numerycznej 
modelu materia u, w programie FLAC 3D.
 Implementacja numeryczna modelu o rodka pozwoli a na rozwi zanie zagadnienia brzegowego 
w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez okre lenie dwóch, zde  niowanych w artykule, parametrów 
k towych zamodelowa  mo na o rodek o dowolnej przestrzennej orientacji kierunku uwarstwienia.
W pracy wyniki no no ci granicznej pod o a uwarstwionego pod stop  fundamentow  prezentowane 
s  na dwa ró ne sposoby. Dla wybranych orientacji kierunku uwarstwienia rozwój stref plastycznych 
przedstawiono na przekrojach pod o a w dwóch prostopad ych kierunkach. Przedstawiono równie  
ilo ciowe wyniki no no ci granicznej stopy w postaci funkcji dwóch zmiennych - zde  niowanych 
k tów orientacji kierunku uwarstwienia.

S owa kluczowe: anizotropia wytrzyma o ci, mikrostruktura warstwowa, zagadnienie trójwymiarowe

EWA KAWALEC-LATA A

Detekcja zmian geometrii pok adowych z ó  soli • AGH Journal of Mining and Geoengineering • 
Vol. 36, No. 2, 2012
Cechszty skie z o a soli kamiennej rozpatrywane s  jako jedno z wa nych, potencjalnych miejsc 
sk adowania odpadów radioaktywnych oraz dwutlenku w gla CO2. Korzystne warunki do budowy 
takich kawern stwarzaj  z o a pok adowe soli kamiennej o znacznej mi szo ci (pow. 100 m grubo ci). 
Modelowania syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej generowanych z uwzgl dnieniem 
ró nej kon  guracji przestrzennej anhydrytów zaburzaj cych jednorodno  budowy pok adów soli 
kamiennych, perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiorników. Testy wykonano na danych 
syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej generowanych dla teoretycznego sejsmogeolo-
gicznego modelu o rodka przybli aj cego budow  pok adu soli kamiennej. Do konstrukcji modeli sej-
smogeologicznych zawieraj cych pok adowe z o a soli wykorzystano parametry spr yste typowe dla 
cechsztynu oraz uzyskane na podstawie pr dko ci propagacji fal sejsmicznych, ustalonych w oparciu 
o wyniki pro  lowa  geo  zycznych w otworach kontrolno-pomiarowych w rejonie projektowanego 
szybu SW-4. Do modelowania syntetycznych sekcji pseudo-impedancji akustycznej wykorzystano au-
torski program INWERS.

S owa kluczowe: podziemne zbiorniki, inwersja sejsmiczna,pseudo-impedancja akustyczna
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ROMAN KINASH, OKSANA KINASH

Ocena niezawodno ci belek elbetowych metod  histogramow  • AGH Journal of Mining and Geo-
engineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Podczas badania niezawodno ci belek elbetowych metod  interwa ow  porównano otrzymane wyniki 
z uzyskanymi przy pomocy metody Monte Karlo. Porównano niezawodno  belek elbetowych za po-
moc  dwóch typów tych belek, które by y testowane i wery  kowane w realnych warunkach. Stosuj c 
metod  Monte Karlo wykonano 1000 powtórze , aby porówna  skuteczno  ró nych metod szczegól-
nie przy niewielkiej liczbie danych, bez potrzeby zwi kszenia precyzji MKM, jednak e precyzja obli-
cze  zale y od dok adno ci danych. Badania za pomoc  MKM i metody histogramowej da y podobne 
wyniki. Przedzia  oblicze , który jest ostatecznie akceptowany ogranicza wysoko  warto ci danych.

S owa kluczowe: niezawodno , konstrukcje budowlane, metody przedzia owe i histogramowe, obci -
enie, metoda Monte Carlo

J. KRZYSZTOF LENARTOWICZ, ANNA OSTR GA

Rewitalizacja terenów poprzemys owych przez ochron  dziedzictwa techniki w Polsce • AGH Jo-
urnal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Przedmiotem artyku u jest rewitalizacja terenów poprzemys owych rozumiana jako proces odnowy prze-
strzeni  zycznej, rodowiska przyrodniczego i rodowiska spo ecznego. Celem jest wskazanie istotnego, a w 
Polsce w niewielkim jeszcze stopniu zauwa anego, sposobu rewitalizacji poprzez ochron  poprzemys owych 
zabytków techniki. Omówione zosta y aspekty prawne ochrony i adaptacji infrastruktury przemys owej, ze 
wskazaniem na brak odpowiedniego powi zania przepisów reguluj cych dzia alno  przemys ow  i ochron  
zbytków. Przedstawione zosta y wybrane obiekty z terenu Ma opolski, które mimo posiadanych znacz cych 
walorów historycznych i architektonicznych, pozostaj  niezauwa one i niedocenione zarówno przez w a ci-
cieli, jak i w adze terytorialne. Wskazano wyprzedzaj ce likwidacj  zak adu przemys owego budowanie wizji 
z udzia em szerokiego grona interesariuszy jako w a ciwy, innowacyjny sposób post powania.

S owa kluczowe: tereny poprzemys owe, dziedzictwo techniki, rewitalizacja, ochrona konserwatorska, 
aspekty prawne, fabryka narz dzi wiertniczych, kopalnia w gla kamiennego, ra  neria

ANDRZEJ LE NIAK

Dok adno  lokalizacji wstrz sów górniczych z u yciem sieci czujników jedno- i trójsk adowych 
• AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule zaprezentowano mo liwo ci zwi kszenia dok adno ci okre lania g boko ci róde  emisji sej-
smicznej (potocznie – „sk adowej g boko ciowej Z”). Jedn  z mo liwo ci, jaka si  otwiera wraz z zasto-
sowaniem czujników trójsk adowych jest wyznaczanie po o enia ogniska wstrz su nie tylko w oparciu o 
czasy pierwszych wst pie  lecz równie  w oparciu o kierunek fali bezpo redniej rejestrowanej przez czuj-
nik trójsk adowy. Przedstawiono w sposób skrótowy zarówno algorytmy lokalizacji wstrz sów w oparciu 
o czasy pierwszych wst pie  jak i kierunki propagacji fali sejsmicznej oraz sposoby okre lania b dów 
okre lania po o enia ognisk przy u yciu obu metod lokalizacji. Przeprowadzono wyliczenia tych b dów w 
obszarach aktywnych kopalni miedzi „Rudna” w LGOM zarówno w oparciu wy cznie o czasy rejestracji 
wstrz su b d  z wykorzystaniem kierunku propagacji fali sejsmicznej. Metody analizy b du by y wy cznie 
analityczne st d ograniczono si  do prostoliniowej propagacji promieni. Omówiono ograniczenia zapropo-
nowanej metody lokalizacji oraz ród a b dów jakie s  nierozerwalnie zwi zane z t  metod  lokalizacji.

S owa kluczowe: sejsmiczno  indukowana, czujniki trójsk adowe, lokalizacja zjawisk sejsmicznych, 
b dy lokalizacji
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GRZEGORZ LIZUREK, STANIS AW LASOCKI

Badanie grupowania si  indukowanych zjawisk sejsmicznych w przestrzeni wymiarów równo-
wa nych na przyk adzie wybranych pól ekslopatacyjnych ZG Rudna • AGH Journal of Mining and 
Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Na podstawie danych o zjawiskach sejsmicznych, które wyst pi y w wybranych odzia ach w ZG 
Rudna dokonano analizy grupowania si  zjawisk w przestrzeni parametrów równowa nych z o-
onej z warto ci dystrybuanty rozk adu parametrów lokalizacji (odleg o  pomi dzy kolejnymi 

wstrz sami — dr) i energii (logarytm energii — lE i bezwzgl dna ró nica pomi dzy logarytmami 
energii kolejnych wstrz sów dlE). Celem tej analizy by o sprawdzenie czy przed wyst pieniem 
zjawiska o du ej energii (powy ej 107 J) dochodzi do charakterystycznych zmian rozk adu wy-
st powania wstrz sów o mniejszej energii. Analiz  oparto o badanie czasowej zmienno ci wy-
miaru fraktalnego. Grupowanie si  zjawisk odzwierciedla si  zmniejszaniem warto ci wymiaru 
fraktalnego. Zmiany w czasie warto ci wymiaru fraktalnego przed wyst pieniem silnego zjawiska 
sejsmicznego mog  wskazywa  na wyst powanie procesu przygotowawczego prowadz cego do 
wyst pienia silnego zjawiska.

S owa kluczowe: grupowanie zjawisk sejsmicznych, zagro enie sejsmiczne, kopalnie miedzi, wymiary 
równowa ne

DARIUSZ YD BA, ADRIAN RÓ A SKI, MACIEJ SOBÓTKA

Roczny cykl zmian temperatury wody jako przyczyna p kania w masywnych konstrukcjach be-
tonowych budowli hydrotechnicznych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 
2, 2012
W artykule rozwa any jest wp yw temperatury na masywne konstrukcje betonowe obiektów 
hydrotechnicznych. Praca sk ada si  z dwóch zasadniczych cz ci. W pierwszej okre lany jest 
rozk ad temperatury wyst puj cy w betonowej cianie budowli wodnej na skutek rocznych, wol-
nych zmian temperatury wody. Wniosek z tych rozwa a , tj. e rozk ad temperatury wewn trz 
elementu betonowego jest prawie jednorodny jest wykorzystany jako za o enie w drugiej cz ci 
pracy. Analizie numerycznej poddana jest jedna z elektrowni wodnych na Wi le. Z przepro-
wadzonych oblicze  wynika, e zmiany temperatury wody, wyst puj ce w klimacie charakte-
rystycznym dla Polski, mog  prowadzi  do powstawania p kni  w betonowych elementach 
budowli hydrotechnicznych.

S owa kluczowe: budowla hydrotechniczna, elektrownia wodna, napr enia cieplne, wp yw tem-
peratury

DARIUSZ YD BA, MATYLDA TANKIEWICZ

Wst pne badania anizotropii wytrzyma o ci i ów warwowych • AGH Journal of Mining and Geo-
engineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy zaprezentowano wyniki wst pnych bada  anizotropii wytrzyma o ci gruntu z mikro-
struktur  warstwow . Badania przeprowadzono na próbkach i u warwowego wyst puj cego w 
okolicach Be chatowa. Dla gruntu wykonano oznaczenie podstawowych w a ciwo ci  zycznych 
oraz wska ników klasy  kacyjnych tj. sk adu granulometrycznego, wilgotno ci naturalnej, g sto-
ci w a ciwej, g sto ci obj to ciowej, granic Atterberga, wska nika plastyczno ci oraz wska nika 

konsystencji. Nast pnie przeprowadzono badania jednoosiowego ciskania oraz w trójosiowym 
stanie napr e  dla szeregu ró nych orientacji uwarstwienia gruntu. Wyniki do wiadcze  przed-
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stawiono w postaci zale no ci: k t uwarstwienia mikrostruktury i odpowiadaj ca temu no no  
graniczna. Stworzono w ten sposób charakterystyki wytrzyma o ci w odniesieniu do orientacji 
mikrostruktury dla ró nych warto ci ci nie  okólnych wywieranych na próbk  tj. 0 kPa, 50 kPa, 
200 kPa. Ze wzgl du na kierunkow  orientacj  mikrostruktury i ów warwowych badania wy-
trzyma o ciowe przeprowadzono ze szczególnym uwzgl dnieniem identy  kacji mechanizmów 
niszcz cych. W pracy zamieszczono zdj cia prezentuj ce te mechanizmy dla wybranych k tów 
uwarstwienia. Otrzymane wyniki jednoznacznie wskazuj  na siln  zale no  pomi dzy orientacj  
mikrostruktury a jej wytrzyma o ci .

S owa kluczowe: anizotropia, i y warwowe, badania laboratoryjne, aparat trójosiowego ciskania

STANIS AW NAWRAT, NATALIA SCHMIDT, SEBASTIAN NAPIERAJ

Niektóre zagadnienia dotycz ce ochrony konstrukcji oraz systemów wentylacji tuneli drogowych 
w odniesieniu do zagro enia po arowego • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, 
No. 2, 2012
W ostatnich latach w Polsce podejmowanych jest coraz wi cej przedsi wzi  inwestycyjnych w za-
kresie budowy tuneli. Tunele drogowe powstaj  zarówno w rozbudowanych aglomeracjach miej-
skich jak i na terenach górzystych. Obiekty tunelowe w znaczny sposób ulepszaj  po czenia ko-
munikacyjne oraz uatrakcyjniaj  poszczególne rejony krajów, poprzez u atwienie dost pu do nich. 
Jednym z najpowa niejszych zagro e  podczas funkcjonowania tunelu jest wybuch po aru. Po ar 
w przestrzeni cz ciowo ograniczonej, jak  stanowi tunel, prowadzi do zagro enia ycia i zdro-
wia u ytkowników obiektu, o czym wiadcz  katastrofy np. w Tunelu Mont Blanc w 1999 r. 
W takiej sytuacji od dobrze zaprojektowanej konstrukcji budowli tunelowej, systemu wentyla-
cji oraz wyposa enia tunelu zale y mo liwo  sprawnej ewakuacji u ytkowników tunelu. Na 
wiecie zagadnienia zwi zane z szeroko rozumianym bezpiecze stwem w tunelach drogowych 

s  przedmiotem bada  teoretycznych oraz do wiadcze  wykorzystywanych w pracach projekto-
wych i budowlanych.
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotycz ce konstrukcji i wentylacji tuneli drogo-
wych w odniesieniu do zagro enia po arowego w tunelach drogowych.

S owa kluczowe: bezpiecze stwo w tunelach drogowych, wyposa enie tuneli drogowych, po ary w tu-
nelach, wentylacja tuneli drogowych, konstrukcja tuneli drogowych

UKASZ ORABCZUK, IRENA BAGI SKA

Analiza no no ci pali ustalonych na podstawie wyników bada  sond  statyczn  CPTU • AGH 
Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy przedstawiono oszacowania no no ci pala wciskanego na podstawie wyników bada  sond  
statyczn  CPTU. 
Obliczenia analityczne wykonano dla rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu planowanego 
posadowienia obiektu in ynierskiego. W pracy przedstawiono zarejestrowane podczas sondowania sta-
tycznego pomiary oporu wciskania na sto ku qc, oporu tarcia na tulei ciernej fs i ci nienia porowego u2 
oraz wyznaczony pro  l geologiczny wg klasy  kacji normowej PN-B-04452:2002.
Oszacowanie no no ci wykonano o mioma metodami: Adamczyka, Gwizda y, Energopolu, Wi una, 
Gianesellego i Bustamantego oraz Philipponanta, K osa, a tak e normowymi PN-83/B-02482 i PN-EN 
1997-2:2009 (Eurokod 7).

S owa kluczowe: no no  pala, projektowanie pali gruntowych, metody oszacowania no no ci pali
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ANNA OSTR GA, DARIUSZ TEODORSKI, ROMAN BECKER

Rewitalizacja obiektów poprzemys owych w Legnicko–G ogowskim Okr gu Miedziowym na 
przyk adzie Kopalni Piasku Podsadzkowego „Obora” • AGH Journal of Mining and Geoengine-
ering • Vol. 36, No. 2, 2012
Na tle charakterystyki Legnicko–G ogowskiego Zag bia Miedziowego oraz przyk adów rewi-
talizacji europejskich rejonów poprzemys owych przedstawiona zosta a koncepcja zagospoda-
rowania terenu po eksploatacji piasku podsadzkowego „Obora”. Jest to nowatorska koncepcja 
planistyczna rezygnuj ca z typowej rekultywacji le no-wodnej, na rzecz przekszta cenia ist-
niej cego obszaru kopalni na cele rekreacyjno-lecznicze, w oparciu o zasoby kopal  miedzi 
(sól kamienna, wody geotermalne). W artykule pokazano, e nie bez znaczenia dla powodzenia 
przedstawionej koncepcji zagospodarowania piaskowni pozostaje przemys owe otoczenie — za-
k ady górnicze i hutnicze. Odpowiednie wkomponowanie wybranych elementów infrastruktury 
przemys owej w zagospodarowanie Zag bia Miedziowego i ich adaptacja dla ró nych funkcji, 
np. edukacyjnych czy kulturowych wzbogaci ofert  kompleksu rekreacyjno-uzdrowiskowego 
i zharmonizuje go z otoczeniem. W artykule omówione zosta y równie  dokumenty i decy-
zje dotycz ce likwidacji i rekultywacji zak adu górniczego oraz konieczno  ich weryfikacji 
w zwi zku z opracowaniem nowych mo liwo ci rekultywacji i zagospodarowania. Ze wzgl du 
na zakres przedsi wzi cia zwrócona zosta a uwaga na konieczno  wypracowania odpowiedniej 
formu y organizacyjnej dla realizacji ambitnych zamierze . Przedstawiony projekt rewitalizacji 
piaskowni „Obora” nie ma odniesienia w skali kraju i b dzie stanowi  pierwsz  tego typu inwe-
stycj  w Polsce.

S owa kluczowe: Legnicko-G ogowski Okr g Miedziowy, kopalnia piasku podsadzkowego, rekultywa-
cja, rewitalizacja, lecznictwo, rekreacja, aspekty formalno-prawne

MICHA  KSAWERY SKRZYCKI, BOGUMI  WRANA

Wp yw zawarto ci minera ów ilastych na prac  przekrycia sk adowiska odpadów ze szczególnym 
uwzgl dnieniem p cznienia • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Przekrycie sk adowiska odpadów promieniotwórczy sk ada si  m.in. z warstwy mineralnego 
uszczelnienia. Ze wzgl du na dobre parametry hydroizolacyjne do warstw uszczelnie  mineral-
nych stosuje si  grunty drobnoziarniste o du ej zawarto ci frakcji ilastej. Po zamkni ciu sk ado-
wiska istotnym problemem jest utrzymanie zadanych parametrów fizycznych i mechanicznych 
przez d ugi okres czasu. 
W wyniku utraty wilgotno ci, zmienia si  charakter pracy gruntu w przekryciu sk adowiska. Po-

czenia mi dzy poszczególnymi ziarnami ulegaj  usztywnieniu co mo e prowadzi  do powsta-
wania rys, a w wyniku dalszego osiadania przes ony do propagacji p kania i w ko cu — otwar-
cia drogi do wydostania si  zanieczyszcze  do rodowiska naturalnego. W pracy okre lono, czy 
wyst puj ce na terenie Krakowa oraz w okolicach grunty ilaste mog yby by  przydatne na cele 
przekrycia sk adowiska, zw aszcza pod k tem ekspansywno ci. W tym celu wykonano szereg 
bada  klasyfikacyjnych ze szczególnym uwzgl dnieniem stopnia p cznienia, a w ramach szerszej 
analizy problemu rozpoznano równie  mo liwo  przybli onego okre lenia sk adu mineralnego 
gruntów spoistych przy wykorzystaniu metody uproszczonej. Jako materia  badawczy wykorzy-
stano utwory trzeciorz dowe wyst puj ce na terenie Krakowa, a w zestawie bada  jakim poddano 
wszystkie próby s , oprócz bada  klasyfikacyjnych, równie  oznaczenie p cznienia oraz sk adu 
mineralnego.

S owa kluczowe: sk adowisko odpadów, przekrycie, p cznienie, metoda FSR, zawarto  minera ów
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EWA XENIA TAKUSKA-W GRZYN

Wykorzystanie odst pów czasu mi dzy zjawiskami sejsmicznymi do oceny zagro enia górotworu 
wstrz sami górniczymi • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule przedstawiono sposób monitorowania zagro enia wyst pieniem wstrz sów wysokoener-
getycznych oparty na analizie sejsmicznej emisji ladowej zarejestrowanej w ZG Rudna KGHM S.A. 
Emisj  t  stanowi  s abe ród a, potocznie zwane ladami, dla których nie jest mo liwa ocena lokali-
zacji róde , a tym samym energii. Dlatego zaproponowano do prowadzenia analizy tej emisji, zamiast 
energii, analiz  odst pów czasu mi dzy zjawiskami. Zamiana taka jest mo liwa poniewa  w zakresie 
emisji sejsmicznej istnieje liniowa zale no  statystyczna wi ca odst py czasu mi dzy zjawiskami 
z logarytmem ich energii [5]. Istotna w asno ci  tej emisji jest jej du a aktywno , przekraczaj ca kil-
kadziesi t zjawisk na dob . Powy szy fakt umo liwia prowadzenie analiz statystycznych, a w szczegól-
no ci identy  kacj  rozk adu statystycznego, oraz ocen  warto ci oczekiwanej odst pów czasu mi dzy 
zjawiskami, zapewniaj c wysoka rozdzielczo  informacyjn . Warto  oczekiwana energii okre la si  
na podstawie warto ci oczekiwanej odst pów czasu wykorzystuj c wspomnian  wy ej zale no  cza 
wielko ci. Przebieg w czasie zmian warto ci oczekiwanej energii stanowi podstaw  do oceny stopnia 
zagro enia wyst pieniem wstrz sów. Stwierdzenie to oparte jest na oczywistym fakcie, e w okresach 
poprzedzaj cych momenty wyst pienia wstrz sów wyst puj  tendencje w kierunku powi kszania si  
rozmiarów p kni , a tym samym wzrostu energii zjawisk.

S owa kluczowe: wstrz sy górnicze, emisja sejsmiczna, zjawiska ladowe, energia zjawisk sejsmicznych, 
rozmiary zjawisk, odst py czasu mi dzy zjawiskami ladowymi, zagro enia wyst pieniem wstrz sów

RYSZARD UBERMAN, ANNA OSTR GA

Rekultywacja i rewitalizacja terenów po dzia alno ci górniczej. Polskie osi gni cia i problemy • 
AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie rekultywacji i zagospodarowania (rewitalizacji) 
obszarów pogórniczych i jego zmiany na przestrzeni lat zmierzaj ce do usprawniania procesów rekul-
tywacji. Omówiono dotychczasowe do wiadczenia i wa niejsze osi gni cia polskiego górnictwa za-
równo w sferze teoretyczno–projektowej jak i w dziedzinie realizacji projektów likwidacji kopal  wraz 
z rekultywacj  i rewitalizacj  terenów pogórniczych. Przedstawiono przyk ady wybranych projektów 
rewitalizacyjnych.

S owa kluczowe: górnictwo, przepisy prawa, rekultywacja, zagospodarowanie, rewitalizacja, metody, 
przyk ady rewitalizacji

JANUSZ UKLEJA, DAMIAN B BEN, WOJCIECH ANIGACZ

Okre lenie wymiarów kolejowego muru oporowego i jego posadowienia w trudnych warunkach 
terenowych i u ytkowych • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
Zaistnia a konieczno  dokonania remontu muru oporowego wykonanego w 1912 roku. Badany mur 
zosta  wykonany wzd u  torów kolejowych na d ugo ci oko o 135 m, z kamieni amanych na zaprawie 
wapiennej i brak by o jakichkolwiek archiwalnych zapisów dotycz cych jego geometrii, przegl dów 
oraz elementów dokumentacji projektowej i bada  geotechnicznych pod o a gruntowego. Poniewa  
wynik a konieczno  okre lenia dopuszczalnych warunków jego u ytkowania nale a o okre li  kszta t 
i stateczno  oraz sposób posadowienia. W bezpo rednim s siedztwie muru, u jego podstawy p ynie 
górska rzeka, a od strony skarpy na ukszta towanej w skiej pó ce odbywa si  bardzo intensywny ruch 
kolejowy na dwutorowej magistrali mi dzynarodowej. W zwi zku z bardzo utrudnionymi warunkami 
uniemo liwiaj cymi wykonanie wierce  w pobli u muru, o wysoko ci dochodz cej do 7,5 m, i bra-



kiem mo liwo ci wstrzymania ruchu na obu torach, zastosowano metod  georadarow  w celu okre le-
nia geometrii muru, jak i zasi gu warstwy pod o a skalnego. U ycie tej techniki poparte odkrywkami 
kalibruj cymi w s siedztwie muru da o mo liwo  wykonania postawionego zadania w niekorzystnych 
warunkach terenowo u ytkowych.

S owa kluczowe: mur oporowy, metoda GPR, georadar, posadowienie, pod o e skalne, linia kolejowa

TYMOTEUSZ ZYDRO , JOANNA D BROWSKA

Wp yw wilgotno ci na wytrzyma o  na cinanie gruntów spoistych z terenów osuwiskowych oko-
lic Gorlic • AGH Journal of Mining and Geoengineering • Vol. 36, No. 2, 2012
W pracy przestawiono wyniki bada  wytrzyma o ci na cinanie gruntów pochodz cych z powierzch-
niowych warstw zboczy osuwiskowych w Bystrej i Siarach k. Gorlic. Podstawowym celem pracy by o 
okre lenie wp ywu wilgotno ci badanych gruntów i pr dko ci cinania na ich wytrzyma o  na ci-
nanie oraz okre lenie przydatno ci formu y Matsushi-Matsukury do opisu ich wytrzyma o ci. Bada-
nia przeprowadzono w standardowym aparacie bezpo redniego cinania na próbkach o wymiarach 
60×60×20 mm, gdzie dodatkowo pomi dzy skrzynkami umieszczono ramki po rednie dla wyelimino-
wania zjawiska zaz biania si  ziaren gruntu w trakcie cinania. W przypadku ka dego gruntu badania 
przeprowadzono na próbkach o pi ciu warto ciach jego uwilgotnienia. Zastosowano trzy pr dko ci ci-
nania 0,1; 1,0 i 10 mm·min–1. Otrzymane z bada  zale no ci wykaza y, e im wi ksza pr dko  cina-
nia, tym wi kszy jest wp yw uwilgotnienia na warto ci k ta tarcia wewn trznego i spójno ci gruntów. 
Z kolei warto ci oporu na cinanie uzyskane na podstawie wzoru Matsushi-Matsukury by y zasadniczo 
zbie ne z wynikami bezpo rednich bada , przy czym lepsze dopasowanie wykaza y wyniki odpowia-
daj ce niskim warto ciom oporu na cinanie.

S owa kluczowe: wytrzyma o  na cinanie, grunty spoiste


