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Streszczenia 

 

BATOR ARTUR 

Profil kompetencyjny jako narz dzie w procesie rekrutacji i selekcji pracowników w kopalni  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono koncepcj  profilu kompetencji, jego definicj  oraz ró nice pomi dzy kompetencjami 
a kwalifikacjami i uprawnieniami. Przedstawiono etapy wdro enia zarz dzania kompetencjami w kopalni oraz 
opisano proces definiowania oceny kompetencji. Streszczono sposób rekrutacji i selekcji pracowników w kopalni 
dokonywanej w oparciu o istniej ce charakterystyki stanowisk pracy oraz wynikaj ce z dokumentów kwalifikacje 
pracowników. Nast pnie przedstawiono przyk ad zdefiniowania kompetencji technika górnika w oparciu o klasy-
fikacj  zawodów i specjalno ci. Dokonano podzia u na kompetencje indywidualne i specyficzne wyst puj ce w ko-
palni oraz zaprezentowano metody, które powinny zosta  wykorzystane do szczegó owych opisów kompetencji. 

S owa kluczowe: górnictwo, zarz dzanie zasobami ludzkimi, zarz dzanie kompetencjami 

B K PATRYCJA 

Wybrane aspekty planowania finansowego w przedsi biorstwach górniczych  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Planowanie stanowi proces podejmowania decyzji, w którym prognozuje si  obraz stanu przedsi biorstwa i okre -
la sposoby jego osi gni cia. Jest to projektowanie po danej przysz o ci i skutecznych sposobów jej realizacji 
oraz badanie przysz o ci i dostosowanie do niej w a ciwych dzia a . Celem ka dego planu jest zapewnienie sprawnej 
realizacji za o onego celu. Plan powinien wskazywa  dzia ania prowadz ce do zamierzonego celu z uwzgl d-
nieniem ryzyka. Planowanie finansowe w firmie jest ci g ym procesem precyzowania sposobów osi gania celów 
finansowych. Stanowi istotny element ca ego cyklu planowania w przedsi biorstwie. Jako g ówny cel dzia alno ci 
przedsi biorstwa uznaje si  maksymalizacj  warto ci rynkowej kapita u w a cicieli. Cz sto jako podstawowy cel 
przedsi biorstwa podaje si  przetrwanie, co wymaga zachowania p ynno ci finansowej. Potrzeba planowania fi-
nansowego w firmie wynika z d enia firmy do maksymalizacji warto ci i zachowania p ynno ci. G ówne cele 
dzia ania przedsi biorstwa, do których nale y utrzymanie p ynno ci finansowej i zwi kszenie warto ci maj  cha-
rakter finansowy, st d poprzez mierniki finansowe mo na oceni  stopie  ich realizacji. Planowanie finansowe jest 
niezb dnym narz dziem realizacji priorytetowych celów dzia ania ka dego pomiotu gospodarczego. 

S owa kluczowe: planowanie finansowe, p ynno  finansowa, wynik finansowy, plan strategiczny 

BIELOWICZ BARBARA, NIEWIADOMSKI ROMAN, NOWAK-SENDEROWSKA DAGMARA 

Dzia ania profilaktyczne zmniejszaj ce ryzyko zawodowe zwi zane z zapyleniem na górniczych stanowiskach 
pracy  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule poddano analizie rozmiar zagro enia py owego na wybranych stanowiskach pracy w KWK „Jas-Mos”. 
Najwy sze zapylenie jednostkowe py em ca kowitym zaobserwowane zosta o na stanowisku „górnika kombajnis-
ty”, natomiast najmniejsze odnotowano na stanowisku pracownika „obs ugi przeno nika ta mowego”. W wyniku 
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przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego podan  metodyk  na stanowiskach zlokalizowanych w rejonie ciany 
25 W-3 pok . 505/2 stwierdzono du e ryzyko zwi zane ze szkodliwym dzia aniem py u na organizm ludzki, 
natomiast w badanych cianach 24 W-3 pok . 505/2 i 2 Z1Z2 pok . 510/2 poziom ryzyka okre lono jako redni 
i du y. Dla badanych stanowisk okre lono i wdro ono profilaktyk  maj c  na celu obni enie poziomu ryzyka. Po 
zastosowaniu wyznaczonej profilaktyki i ponownej ocenie ryzyka na wszystkich stanowiskach stwierdzono 
obni enie poziomu ryzyka do po danej wielko ci. Stosowana w kopalni profilaktyka pylicy p uc górników 
zosta a zawarta w „Zak adowym Programie Profilaktyki Pylicy P uc Pracowników KWK „Jas-Mos”, która zak a-
da w g ównej mierze modernizacj  parku maszynowego, redukcj  zapylenia bezpo rednio w miejscu jego powsta-
wania oraz nieograniczony dost p pracowników do rodków ochrony indywidualnej. 

S owa kluczowe: py , ryzyko zawodowe, zapylenie, rodki profilaktyczne 

BRZYCHCZY EDYTA 

Modelowanie niepewno ci w systemie doradczym dla potrzeb planowania robót górniczych w kopalniach 
w gla kamiennego  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono rozwa ania na temat opisu niepewno ci w bazie wiedzy systemu doradczego projek-
towanego dla potrzeb planowania robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach w gla kamiennego. 
W pracy dokonano przegl du wybranych modeli odwzorowania niepewno ci w systemach ekspertowych oraz 
ogóln  charakterystyk  projektowanego systemu doradczego. Przedstawiono równie  wybrany sposób opisu nie-
pewno ci w projektowanym systemie doradczym w aspekcie pozyskiwania wiedzy z danych. 

S owa kluczowe: system ekspertowy, niepewno , modelowanie, planowanie, roboty górnicze, w giel kamienny 

BURDUK ANNA, D BEK KATARZYNA 

Stabilno  procesów w przemy le wydobywczym  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36,  
No. 3, 2012 

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie istoty budowania stabilno ci procesów w przemy le górniczym 
oraz jej monitorowania. Podstaw  budowy procesów stabilnych jest przedstawienie wielowarstwowo ci ich struk-
tury, zbudowanie modelu oraz odpowiednia parametryzacja. Analiza dzia a  zosta a przeprowadzona dla jednego, 
wybranego procesu wydobywczego — adowania i odstawy urobku rudy miedzi. Dla tego procesu zosta  zbu-
dowany model z wykorzystaniem notacji BPMN (Business Process Modeling Notation), który nast pnie poddano 
wst pnej parametryzacji. Dla analizowanego procesu zaproponowano algorytm sterowania, którego wykonanie 
zapewni utrzymanie stabilno ci. 

S owa kluczowe: stabilno  procesów, model BPMN, wielowarstwowo  struktury, parametryzacja procesów 

CHEN QING-HUA, DAI GUANG-LONG, ZHANG GUO-SHU, FAN XUE-QUN, QIN RU-XIANG 

Badania eksperymentalne parametrów termofizycznych lu nych bry  w gla  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Wyniki bada  eksperymentalnych przeprowadzonych w celu okre lenia parametrów termofizycznych lu nych bry  
w gla metod  „gor cej nici” (ang. hot-wire method) i zale no ci pomi dzy parametrem termofizycznym lu nych 
bry  w gla a ka dym z uzyskanych wspó czynników wp ywu pokazuj  wzrost przewodno ci cieplnej i obni enie 
pojemno ci cieplnej wraz z popraw  jako ci w gla. Przy zwi kszaniu zawarto ci wody przewodno  cieplna 
i pojemno  cieplna wykazuj  tendencje wzrostowe. W badanym zakresie temperatur (< 110ºC) przewodno  cieplna 
wzrasta liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Zwi kszenie przestrzeni pomi dzy elementami skutkowa o obni-
eniem przewodno ci cieplnej, jednak nie zaobserwowano zwi zku pomi dzy pojemno ci  ciepln  a wi ksz  prze-

strzeni  mi dzy elementami. 

S owa kluczowe: parametry termofizyczne, lu ny w giel, badania eksperymentalne, wspó czynniki wp ywu 
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DAI GUANGLONG, ZHANG SHUCHUAN, TANG MINGYUN 

Wyznaczenie „trzech stref” po aru endogenicznego w zrobach ciany zmechanizowanej nr 713 w kopalni 
w gla kamiennego w Qinan  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W zrobach ciany zmechanizowanej nr 713 kopalni w gla kamiennego w Qinan zainstalowano system badania 
parametrów po aru endogenicznego, za pomoc  którego uzyskano parametry ró nych st e  gazów i zakresu 
temperatur wyst puj cych w zrobach. Poprzez wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania FLUENT (obli-
czeniowa mechanika p ynów) wykonano symulacj  pola przep ywu gazów. Na podstawie warto ci st enia tlenu 
oraz wskaza  temperatury i pr dko ci przep ywu powietrza w zrobach wyznaczono „trzy strefy” spalania. Wyniki 
pokazuj , e rozk ad „trzech stref” w zrobach jest niesymetryczny. Szeroko  wzd u  wlotu powietrza w strefie 
rozpraszania ciep a w zrobach wynosi 0÷30 m od strony wyrobiska cianowego, szeroko  obszaru utleniania to 
30–90 m. Szeroko  wzd u  kana u powrotnego powietrza w strefie rozpraszania ciep a w zwalisku wynosi 0–20 m 
od strony roboczej, szeroko  obszaru utleniania to 20–80 m. Wyniki stanowi  podstawy do opracowania skutecz-
nego i opartego na wiedzy naukowej systemu ochrony przeciwpo arowej i zabezpiecze  w zrobach. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo w kopalniach, po ary w kopalniach, po ary w zrobach 

DZIURZY SKI WAC AW, KRAWCZYK JERZY, KRACH ANDRZEJ, PA KA TERESA 

Symulacja przep ywu gazów po arowych w sieci wyrobisk kopalni za pomoc  programu VentGraph dla mo-
deli matematycznych o zró nicowanym stopniu uproszczenia  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

System programów komputerowych VENTGRAPH jest przeznaczony do prognozowania procesów przewietrzania 
w warunkach normalnych oraz w stanie awaryjnym jakim jest po ar i charakteryzuje si  szerokimi mo liwo ciami 
obliczeniowymi i atwo ci  obs ugi programu jak i interpretacji wyników jego oblicze . Stan przep ywu powietrza 
w sieci wyrobisk mo na przewidywa  przy pomocy bada  symulacyjnych w oparciu o z o one modele matema-
tyczne konstruowane w ró nym stopniu uproszczenia. W artykule porównano warianty opisuj ce przep yw su-
chego lub wilgotnego powierza. Oba warianty uwzgl dniaj  odpowiednie modele ogniska po aru a tak e przep yw 
mieszaniny powietrza i gazów z równoczesn  wymian  ciep a wzd u  dróg przep ywu gazów po arowych a tak e 
wp yw depresji po aru. Modele te s  efektem optymalnego doboru poszczególnych sk adników, dokonanego tak 
aby w mo liwie krótkim czasie prowadzi  dostatecznie wiern  symulacj  rozpatrywanych zjawisk. Przedstawiono 
przyk ad prognozy procesu przewietrzania wywo anego otwartym po arem podziemnym w wyrobiskach czynnych 
kopal  przewietrzanych pr dem wznosz cym. Pozwoli to na dokonanie analizy jako ciowej zmian wydatku prze-
p ywu mieszaniny powietrza i gazów po arowych oraz sprawdzenia mo liwo ci odwrócenia pr dów powietrza, 
którymi przewietrzane s  ciany. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wykresów czasowych zmian obser-
wowanych parametrów. 

S owa kluczowe: wentylacja kopal , po ary podziemne, przep yw nieustalony, wilgotne powietrze 

FAN TINGYU, YAN JIAPING, WANG SHUN, RUAN SHUXIAN 

Osiadanie terenu i jego wp yw na rodowisko w chi skich regionach Xu Zhou, Yan Zhou oraz Huainan i Huaibei 
 AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Badaniem obj to g ówn  stref  osiadania w stanie ca kowitego zawa u w chi skich regionach Xu zhou, Yan Zhou 
i Huaihe, w tym stan otoczenia, wody powierzchniowe, ród a zanieczyszczenia oraz utylizacj . Zaproponowano 
kilka rozwi za  dla ochrony rodowiska strefy osiadania. 

S owa kluczowe: obni enie poziomu wód, stan zasobów wodnych, utylizacja 

FUKSA DARIUSZ 

Metoda analizy poziomu zapasów w gla w przedsi biorstwie górniczym powsta ych pod wp ywem zmienne-
go zapotrzebowania odbiorców  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Jednym z czynników decyduj cych o efektywno ci funkcjonowania przedsi biorstwa górniczego jest wielko  za-
potrzebowania potencjalnych i obecnych odbiorców w gla. Niedopasowanie struktury ilo ciowo-jako ciowej pro-
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dukcji w gla do wymaga  odbiorców, sezonowo  sprzeda y oraz zmienna koniunktura na rynku prowadz  do 
powstawania i gromadzenia zapasów w gla. Zaprezentowana w artykule metoda analizy stanowi pomocne narz -
dzie w ocenie wp ywu zmiennego poziomu zapotrzebowania odbiorców na poziom zapasów w gla w przedsi -
biorstwie górniczym. Opracowana metoda pozwala przewidywa  poziom i struktur  zapasów kopal , jak równie  
pozwala prognozowa , które rodzaje sortymentów w gla mog  zwi kszy  stan zapasów i z jakim prawdopodo-
bie stwem. Zaprezentowana w artykule metoda wspomagana jest symulacj  Monte Carlo. Dla losowych waha  
zapotrzebowania przyj to rozk ad normalny. Badania przeprowadzono w trzech wariantach: przyjmuj c warto  
oczekiwan  wed ug formu  predykcyjnych, a jako dyspersj  najbardziej prawdopodobny b d (standardowy) prog-
nozy; z uwzgl dnieniem za o onych zmian zapotrzebowania odbiorców w gla i dyspersj , jako najbardziej praw-
dopodobny b d (standardowy) prognozy; uzyskane wyniki przedstawiono w postaci histogramów oraz tabela-
rycznej. 

S owa kluczowe: analiza poziomu zapasów, algorytm SIMPLEX, metoda Monte Carlo 

HAJDO STANIS AW, KLICH JERZY, GALINIAK GRZEGORZ,  
POLAK KRZYSZTOF, RÓ KOWSKI KAZIMIERZ 

Kryteria weryfikacji potencjalnej bazy zasobowej w gla brunatnego dla podziemnego zgazowania  AGH 
Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przeanalizowano wiatowe eksperymenty i próby przemys owe podziemnego zgazowania w gla bru-
natnego (lignitów) pod k tem warunków z o owych prowadzonych eksperymentów, jako ci i ilo ci (skali) zgazo-
wanego w gla, czasu trwania, osi gni tych rezultatów oraz zaproponowanych na tej podstawie kryteriów do kwa-
lifikacji z ó  w gla do zgazowania podziemnego. Stanowi o to punkt wyj cia do sformu owania wymaga  techno-
logiczno-z o owych w odniesienie do kwalifikacji polskich z ó  w gla brunatnego do podziemnego zgazowania. 
W analizach najistotniejsze znaczenie mia y próby UCG przeprowadzone w USA, Rosji (i dawnym ZSRR) oraz 
w Australii. 

S owa kluczowe: podziemne zgazowanie w gla, w giel brunatny, kryteria z o owe, technologiczne, rodowiskowe 

HELMAN JOANNA 

Analiza mo liwo ci adaptacji elementów metodologii Lean do niestabilnych warunków przemys u wydo-
bywczego  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono analiz  mo liwo ci adaptacji elementów metodologii Lean do warunków przemys u 
wydobywczego. W pracy przedstawiono wybrane narz dzia i metody Lean stosowane w przemy le motoryzacyj-
nym (Just In Time, One Piece Flow, Jidoka, TPM, 5S, Kanban, Heijunka oraz ci g e doskonalenie). Zaprezen-
towano tak e podstawowe ró nice mi dzy przemys em motoryzacyjnym a wydobywczym z uwzgl dnieniem 
aspektów produkcyjnych oraz organizacji pracy w obu tych ga ziach gospodarki. Przedstawiono tak e wst pn  
propozycj  adaptacji narz dzi i metod Lean do niestabilnych procesów wytwórczych przemys u wydobywczego. 
Opracowano tak e zestawienie obrazuj ce mo liwo ci wykorzystania w konkretnych miejscach elementów me-
todologii Lean. 

S owa kluczowe: narz dzia i metody Lean, przemys  wydobywczy 

KARKULA MAREK, KOWAL BARBARA, KOWAL DOMINIK 

Ogólne za o enia modelu realizacji strategii biznesowej przedsi biorstwa górniczego  AGH Journal of Mining 
and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Wspó czesne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania przedsi biorstw górniczych w gla kamiennego determinu-
j  kierunki rozwoju i wdra ania nowych metod zarz dzania przedsi biorstwem. Daleko id ce procesy dywersy-
fikacji przedsi biorstw tej bran y wymuszaj  stosowanie metod sprzyjaj cych synchronizacji pionowej i poziomej 
zamierze  strategicznych przedsi biorstwa górniczego. W artykule podj to prób  zaprezentowania ogólnych za o-
e  modelu implementacji strategii w przedsi biorstwach górniczych o charakterze korporacyjnym przy wyko-

rzystaniu nowoczesnych narz dzi klasy BI. 

S owa kluczowe: zarz dzanie strategiczne, intensywno  zarz dzania, realizacja strategii, dopasowanie, kaska-
dowanie, narz dzia IT 



29 

KLANFAR MARIO, VRKLJAN DARKO 

Zalety wykorzystywania zak adów kruszenia i odsiewania w wydobywaniu t ucznia kamiennego  AGH Journal of 
Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Kruszarki mobilne stosowane s  w du ych wyrobiskach g ównie do kruszenia nadk adu materia u lub surowca 
mineralnego przeznaczonego do transportu. Jednak e systemy te mog  by  stosowane równolegle z transportem 
ci arowym, gwarantuj c znacznie ni sze koszty transportu. Wykorzystanie kruszarek i sit mobilnych w ma ych 
i rednich wyrobiskach, a szczególnie przy wydobywaniu materia ów budowlanych i konstrukcyjnych, ma nieco 
inny cel. S  one stosowane do wst pnego kruszenia i przesiewu t ucznia kamiennego, co pozwala zmniejszy  
koszty za adunku i transportu. Po drugie, s u  do wzbogacania starych ha d, s abych jako ciowo partii z ó  oraz 
nadk adów materia u. Zapewnia to mo liwo  racjonalnego wykorzystania t ucznia kamiennego, a przez to zmniej-
szenia kosztów za adunkowo-transportowych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównowa onego rozwoju 
i wydajno ci energii. Niniejsza publikacja zawiera analiz  kosztów produkcji wydobywanych kruszyw, z porów-
naniem procesów wydobycia wykorzystuj cych kruszarki i sita mobilne i niewykorzystuj cych ich. 

S owa kluczowe: wydobycie kamienia, koszty produkcji, kruszarka mobilna, sito mobilne, transport 

KLANK MAKSYMILIAN 

a cuchy górnicze w wysokowydajnych kompleksach cianowych  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

Wspó czesne górnictwo w gla kamiennego to przede wszystkim nowoczesne urz dzenia urabiaj co-transportuj -
ce. Bezpiecze stwo pracy i jej wydajno  uzale nione s  od poziomu technicznego uzbrojenia pracy. Wysokona-
k adowe inwestycje w uzbrojenie frontu eksploatacyjnego staj  si  technologiczn  konieczno ci . Wa nym zagad-
nieniem jest bezawaryjno  pracy kompleksów cianowych i ich potencja  eksploatacyjny. Kluczow  rol  w tych 
urz dzeniach spe niaj  a cuchy górnicze. Ich wytrzyma o  i pozosta e parametry dynamiczne decyduj  o ci g-
o ci pracy ca ego kompleksu eksploatacyjnego. W artykule akcentuj c znaczenie a cuchów górniczych w syste-

mie transportu cianowego i pod cianowego zwrócono uwag  na innowacyjno  w zakresie ich wytwarzania i uni-
wersalno  stosowania w przeno nikach cianowych i pod cianowych. 

S owa kluczowe: kompleks cianowy, przeno nik cianowy i pod cianowy, efektywno  ekonomiczna wydobycia 
w gla, a cuch górniczy, innowacyjno  techniczno-technologiczna 

KORBAN ZYGMUNT 

Zagro enie klimatyczne w KWK „X” — wybrane problemy  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

Mikroklimat jako element materialnego rodowiska pracy jest w coraz wi kszym zakresie czynnikiem warunku-
j cym mo liwo  prowadzenia robót w warunkach do owych. W artykule autor odnosi si  zarówno do istoty 
zagro enia klimatycznego w warunkach KWK (czynniki kszta tuj ce temperatur  powietrza, kryteria oceny stanu 
zagro enia klimatycznego w zak adach górniczych), jak równie  na przyk adzie jednej z kopal  omawia potencjal-
ne korzy ci jakie mo na by uzyska  w wyniku z wprowadzenia tzw. klimatyzacji grupowej. 

S owa kluczowe: zagro enie klimatyczne, mikroklimat, klimatyzacja w kopalniach w gla 

KUCHARCZYK BARBARA, TYLUS W ODZIMIERZ 

Usuwanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopal  na monolitycznych katalizatorach palladowych w insta-
lacji wielkolaboratoryjnej  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W prototypowej instalacji wielkolaboratoryjnej przeprowadzono symulacje procesu katalitycznego usuwania 
metanu z powietrza wentylacyjnego kopal . Metan utleniano na z o u 4 katalizatorów na metalicznym no niku 
monolitycznym o zawarto ci 5 g palladu w 1 dm3 katalizatora przy ró nych st eniach metanu i nat eniach 
przep ywu powietrza. Przy st eniach metanu 0,75–0,92% i nat eniach przep ywu powietrza 25 m3/h i 30 m3/h 
uzyskano ponad 91% przereagowania metanu przy temperaturach gazów wprowadzanych na katalizator w za-
kresie od 343ºC do 356ºC. W przeprowadzonych badaniach katalizatory monolityczne wykonane na Politechnice 
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Wroc awskiej wykazywa y wy sz  aktywno  od katalizatorów komercyjnych o tej samej obj to ci i zawarto ci 
palladu. 

S owa kluczowe: utlenianie metanu, katalizator monolityczny, katalizatory palladowe 

LI DEZHONG 

Sytuacja obecna, problemy i rodki zaradcze w kopalniach podziemnych Zag bi W glowych Huainan i Huaibei 
 AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Kopalnie Huainan i Huaibei (znane jako Zag bie Weglowe Huainan i Huaibei) le  w po udniowo-wschodniej 
chi skiej prowincji Anhui, gdzie wyst puj  z o a w gla kamiennego z pó nocnochi skiego okresu karbonu i per-
mu. Szacowane zasoby wynosz  ok. 60 miliardów ton wszystkich rodzajów w gla. W ostatnich latach wydobycie 
surowca utrzymuje si  na poziomie ok. 100 milionów ton. Zauwa aln  tendencj  jest coraz wi ksza g boko  
eksploatacji. Generuje to problemy w procesie eksploatacji tj. gruba warstwa aluwialna, du e st enie gazu, 
wysokie ci nienie i wysoka temperatura geotermiczna (tzw. „jeden gruby i trzy wysokie problemy”). Problemy te 
utrudniaj  budow  kopal , wydobycie w gla czy wykonanie obudowy chodników przewozowych. Lata bada  
teoretycznych i praktycznych podj tych w celu rozwi zania „jednego grubego i trzech wysokich problemów” 
zaowocowa y decyzj  o g bieniu szybów górniczych metod  zamra ania górotworu, opracowaniem technologii 
wydobycia w gla i odprowadzania gazu, zastosowaniem ró nych metod obudowy chodników przewozowych, 
ulepszeniem systemów wentylacyjnych, systemów ch odzenia i rodków ochrony osobistej, co zagwarantowa o 
bezpieczn  i wydajn  produkcj  na obszarach górniczych Huainan i Huaibei. W kopalniach Huainan i Huaibei 
wydobycie surowca w 2011 r. osi gn o poziom 130 milionów ton; przy wspó czynniku wypadkowo ci ni szym 
ni  0,3 na milion ton wydobycia. 

S owa kluczowe: wydobycie w gla kamiennego, górnictwo g binowe, metody stosowane w górnictwie 

LI YONGMEI, CHEN LIAOYUAN 

Pomiar pr dko ci obrotowej wentylatora metod  oznaczania ci nienia na ko cówce wirnika  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Aby wykona  dok adny pomiar pr dko ci obrotowej wiatraka nale y przeprowadzi  test jego osi gów. Poniewa  
istnieje zwi zek pomi dzy cz stotliwo ci  zmian ci nienia na ko cówce wirnika i pr dko ci  obracania wirnika, 
w niniejszym artykule zaproponowano now  metod  pomiaru pr dko ci obrotowej ko cówki wirnika poprzez ba-
danie pomiaru pr dko ci obrotowej wentylatora przeciwbie nego. Przedstawiono równie  zastosowanie czujników 
ci nienia, kart rejestracji danych oraz technologii programistycznych do pomiaru pr dko ci wskaza  zawartych 
w poprzednich systemach automatycznego testowania osi gów wentylatora. Porównanie wyników prób tereno-
wych dowodzi skuteczno ci tej metody. 

S owa kluczowe: ko cówka wirnika, ci nienie na ko cówce wirnika, zmiany ci nienia, pr dko  obrotowa wentylatora 

LI ZHONGQING, LIU ZEGONG, YUAN SHUJIE 

Prognozowanie wyrzutów gazu i w gla na podstawie wa onej metody lokalnej pierwszej pot gi  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Niniejsza publikacja przedstawia metod  prognozowania wyrzutów w gla i gazu. Z postawionych hipotez wynika, 
e emisja gazu, do której dochodzi przed wyrzutem w gla i gazu, ma przebieg nieliniowy, a chaotyczny szereg 

czasowy mo e by  wykorzystywany w prognozach krótkoterminowych. Do analizy danych historycznych monito-
rowanej emisji gazu przed wyrzutem w gla i gazu w kopalni zastosowano wa on  metod  lokaln  pierwszej 
pot gi. Przestrze  fazow  szeregu czasowego emisji gazu zrekonstruowano na podstawie twierdzenia Takensa, 
a nast pnie sporz dzono dynamiczny model matematyczny prognozy. Model ten wykorzystano do prognozy emisji 
gazu. Wyniki testu by y zadowalaj ce. 75 procent b du warto ci prognozowanej stanowi mniej ni  1 procent. 
Wyniki pokazuj , e wa ona metoda lokalna pierwszej pot gi jest o wiele bardziej precyzyjna ni  wiele innych 
metod prognostycznych. Ponadto jest ona atwa do zastosowania. Prostota i skuteczno  tej metody czyni j  odpo-
wiedni  do prognozowania wyrzutów w gla i gazu na podstawie nieliniowych danych emisji gazu. 

S owa kluczowe: wa ona metoda lokalna pierwszej pot gi, wyrzuty w gla i gazu, chaotyczny szereg czasowy, prog-
nozowanie wyrzutów 
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LIU JIAN, LIU ZEGONG, GAO KUI 

Badania eksperymentalne wysadzania przedszczelinowego otworów wiertniczych dla wst pnego odprowa-
dzania gazu z chodnika w z o u o niskiej przepuszczalno ci  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

W z o u o niskiej przepuszczalno ci w chodniku kopalnianym wykonano przezstropowo otwory wiertnicze do 
wst pnego odprowadzania gazów ze z o a w celu wyeliminowania ryzyka eksplozji. S aba przepuszczalno  z o a 
wp ywa na d ugi czas i niezadowalaj cy efekt wst pnego odprowadzania gazu, co dodatkowo opó nia komunika-
cj  na linii wydobycia pod wzgl dem produkcji i bezpiecze stwa w kopalni. W wietle powy szych problemów 
przeprowadzono badanie nad mechanizmem ochrony przed wybuchem przy wysadzaniu przedszczelinowym oraz 
nad popraw  przepuszczalno ci poprzez wywiercenie g bokich otworów w z o u o niskiej przepuszczalno ci, 
a tak e nad usprawnieniem odprowadzania gazu ze z o a w gla kamiennego. W niniejszej publikacji przedstawiono 
opis badania. Wyniki wykaza y, e po podj ciu kroków zwi zanych z wysadzaniem przedszczelinowym dla po-
prawy przepuszczalno ci poprzez wykonanie g bokich otworów wiertniczych w z o u o s abej przepuszczalno ci 
uzyskano wi ksz  elastyczno  z o a, obni ono gradient ci nienia gazu w z o u oraz skutecznie wyeliminowano 
napr enia wyst puj ce w wyniku inicjacji wybuchu. Wspó czynnik przepuszczalno ci z o a zwi kszy  si  150- 
-krotnie, a ilo  czystego gazu odprowadzanego ze z o a poprawi a si  8~10-krotnie w stosunku do jako ci sprzed 
wysadzania. St enie gazu w przodku roboczym wynios o 0,2÷0,3% w momencie g bienia chodnika. Pr dko  
zwi kszy a si  dwukrotnie. 

S owa kluczowe: wysadzanie przedszczelinowe otworów wiertniczych, wiercenie przez pok ady, z o e o niskiej prze-
puszczalno ci, wst pne odprowadzanie gazów 

MAGDA ROMAN 

Wybrane aspekty teorii projektowania kopal   AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Teoria projektowania kopal  jest dziedzin  wiedzy le c  na styku nauk podstawowych, techniki i ekonomiki. 
Tworzenie projektów przysz ej eksploatacji kopaliny u ytecznej i zwi zanych z eksploatacj  elementów kopal  
podziemnych wymaga znajomo ci struktur procesu produkcyjnego kopalni podziemnej, zasad eksploatacji górni-
czej oraz metod szacowania strumieni nak adów i efektów finansowych zwi zanych z realizacj  procesu produk-
cyjnego. Jedn  z metod, która uwzgl dnia wzajemne relacje elementów struktury procesu produkcyjnego i zwi za-
nych z nimi strumieni nak adów i efektów finansowych jest tzw. integracyjna metoda modelowania procesu pro-
dukcyjnego kopalni podziemnej. W artykule zaprezentowano krótki rys historyczny tej metody i jej ewolucj  od 
modelowania deterministycznego do probabilistycznego. Pokazano równie  wybrane mo liwo ci jej zastosowania 
do rozwi zywania praktycznych zagadnie  projektowania elementów procesu produkcyjnego podziemnej kopalni 
na uproszczonych i bardzo ogólnych przyk adach ze wzgl du na ograniczenia obj to ciowe pracy. 

S owa kluczowe: górnictwo podziemne, projektowanie kopal , modelowanie procesu produkcyjnego kopalni, nie-
pewno  i ryzyko 

MIESZANIEC JERZY 

Innowacyjno  polskiego górnictwa na tle pozosta ych sektorów przemys owych  AGH Journal of Mining 
and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule scharakteryzowano poziom innowacyjno ci przedsi biorstw górniczych na tle ogó u przedsi biorstw 
przemys owych. Dokonano analizy zmian zachodz cych w liczbie przedsi biorstw wprowadzaj cych innowacje 
wzgl dem cznej liczby przedsi biorstw. Rozró niono tu w ramach porównania innowacje w obr bie produktów, 
procesów, innowacje organizacyjne i marketingowe. Przyjmuj c, e oprócz liczby przedsi biorstw wprowadzaj -
cych innowacje o poziomie innowacyjno ci bran y decyduje poziom nak adów przeznaczanych na dzia alno  in-
nowacyjn , porównano poziom nak adów na dzia alno  innowacyjn  przedsi biorstw górniczych oraz ogó u 
przedsi biorstw przemys owych. Nast pnie zwrócono uwag  na zachodz ce zmiany w poziomie nak adów na po-
szczególne rodzaje dzia alno ci innowacyjnej. Zaobserwowano nieco odmienne kszta towanie si  struktury nak a-
dów na dzia alno  innowacyjn  w górnictwie i pozosta ych sektorach przemys owych. 

S owa kluczowe: innowacyjno , innowacje, górnictwo, przemys , dzia alno  innowacyjna 
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NAWRAT STANIS AW, NAPIERAJ SEBASTIAN 

Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopal   AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, 
No. 3, 2012 

W kopalniach metan (CBM eng. Coal Bed Methane) towarzysz cy eksploatacji kopaliny podstawowej — w gla 
kamiennego i nie uj ty przez odmetanowanie w wi kszej cz ci wydziela si  do powietrza wentylacyjnego two-
rz c mieszaniny metanowo-powietrzne (VAM eng. Ventilation Air Methane) o ró nej koncentracji metanu. Wyko-
rzystanie metanu z pok adów w gla jest bardzo wa ne z przyczyn gospodarczych i ekologicznych. W Polsce pro-
wadzone s  badania dotycz ce gospodarczego wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopal  dla 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jednak e wyst puje szereg barier techniczno-technologicznych oraz 
ekonomicznych znacz co utrudniaj cych rozwijanie technologii gospodarczego wykorzystania takiego paliwa. 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wroc awska we Wroc awiu i Uniwersytet Marii Curie- 
-Sk odowskiej w Lublinie utworzy y Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pok adów W gla. Celem dzia alno ci Kon-
sorcjum jest badanie nowoczesnych technologii umo liwiaj cych utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego 
kopal . Konsorcjum realizuje projekt Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopal . W artykule przedsta-
wiono wykonane instalacje utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego w skali laboratoryjnej i pó technicznej. 

S owa kluczowe: metan, odmetanowanie, metan z powietrza wentylacyjnego, utylizacja metanu 

NAWRAT STANIS AW, NAPIERAJ SEBASTIAN 

Zastosowanie bada  symulacyjnych dla oceny mo liwo ci ewakuacji za óg górniczych w kopalniach  AGH 
Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania ewakuacji za óg górniczych z rejonów kopalni zagro onych 
po arem. W celu analizy ewakuacji za ogi mo na stosowa  programy symulacyjne, które uwzgl dniaj  indywi-
dualne cechy ewakuowanych osób, zmienn  topografi  terenu, mo liwo ci wyboru ró nych dróg ewakuacji przez 
za og . Analizie ewakuacji za ogi zosta  poddany rejon kopalni przewietrzany systemem U, dla którego wyzna-
czono czas ewakuacji pracowników w zale no ci od mocy cieplnej po aru 

S owa kluczowe: górnictwo, po ar, ewakuacja, drogi ucieczkowe 

NAWRAT STANIS AW, NAPIERAJ SEBASTIAN 

Rozwój utylizacji metanu z polskich kopal   AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W kopalniach metan, towarzysz cy eksploatacji kopaliny podstawowej — w gla kamiennego, nie uj ty przez 
odmetanowanie w wi kszej cz ci wydziela si  do powietrza wentylacyjnego tworz c mieszaniny metanowo-po-
wietrzne o ró nej koncentracji metanu i jest odprowadzany do atmosfery. Utylizacja metanu z pok adów w gla 
jest bardzo wa na z przyczyn gospodarczych i ekologicznych. w artykule przedstawiono zasoby metanu pok adów 
w gla w Polsce oraz stosowane metody jego utylizacji. 

S owa kluczowe: metan, odmetanowanie, silniki gazowe, zasoby metanu pok adów w gla, utylizacja metanu 

QIN RUXIANG, TENG LIYING, YUAN SHUJIE, SHI LEI 

Symulacja numeryczna uj cia gazu ze zrobów za pomoc  chodnika odgazowuj cego stropowego  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Odprowadzanie gazu przez chodnik stropowy jest jedn  z najbardziej skutecznych metod odmetanowania przy 
wydobyciu w gla kamiennego. Dla lepszego odprowadzania gazu wykonano symulacj  gazu ze zrobów przez chod-
nik stropowy. Zastosowano metod  wiercenia otworów z chodnika stropowego do pok adu w gla w celu zwi k-
szenia st enia i obj to ci przep ywaj cego gazu. Porównano zawarto ci gazu w zrobach przed i po zastosowaniu 
otworów wiertniczych z chodnika stropowego. Wyniki pokazuj , e odleg o  27 m od czo a ciany w glowej jest 
odleg o ci , na której gaz nie mo e by  odprowadzany chodnikiem stropowym jednak dodatkowe otwory wiertni-
cze zwi kszaj  uj cie gazu. Otwory tworz  barier , która zapobiega uchodzeniu gazu do górnych kraw dzi zro-
bów. Zawarto  gazu w odleg o ci od czo a ciany do 140 m w górnej cz ci zrobów zmniejsza si  dzi ki zastoso-
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waniu chodnika z otworami nawierconymi w dó , co przyczynia si  do obni enia st enia gazu w wyrobisku do 
warto ci poni ej dopuszczalnych. 

S owa kluczowe: otwory wiertnicze, chodnik stropowy, odprowadzanie gazu, zroby 

RANOSZ ROBERT, KUSTRA ARKADIUSZ 

Ocena op acalno ci inwestycji modernizacyjnej dla Zak adu Wzbogacania Rudy Miedzi KGHM SA  AGH 
Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Niniejszy artyku  zosta  po wi cony ocenie op acalno ci wymiany eksploatowanego rodka trwa ego b d  zasto-
sowania do obecnie u ywanego lepszych materia ów eksploatacyjnych. Planowane rozwa ania zosta y przedsta-
wione na przyk adzie Zak adu Wzbogacania Rudy KGHM SA. Aby mo na by o w a ciwie przeprowadzi  wycen  
przy wykorzystaniu metody NPV, nale y poprawnie skonstruowa  przep ywy pieni ne oraz dokona  poprawnej 
interpretacji otrzymanych wyników. Zaprezentowany artyku  sk ada si  z czterech cz ci: wst pu, prezentacji me-
todologii przeprowadzenia analizy, przyk adu obliczeniowego oraz podsumowania. W rozdziale po wi conym 
metodologii przeprowadzenia analizy przedstawiono ogólne za o enia do przeprowadzenia bada  zwi zanych 
z okre leniem op acalno ci inwestycji w nowy rodek trwa y. W miejscu tym nale y nadmieni , i  przy konstruo-
waniu w a ciwej analizy op acalno ci inwestycji, zaprezentowana metoda stanowi jedynie cz  ca ego opracowa-
nia analizy ekonomicznej. W cz ci trzeciej, b d cej przyk adem obliczeniowym, przedstawiono praktyczne po-
dej cie do omawianej op acalno ci wymiany rodka trwa ego na nowy b d  te  zastosowanie do obecnie u ywa-
nego nowych materia ów eksploatacyjnych. 

S owa kluczowe: NPV, NPVR, warto  bie ca netto, wska nik warto ci bie cej netto, ZWR, Zak ad Wzbogacania 
Rudy, ruda miedzi 

ROSIENKIEWICZ MARIA 

Koncepcja adaptacji metody mapowania strumienia warto ci do warunków przemys u wydobywczego  AGH 
Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono koncepcj  adaptacji metody mapowania strumienia warto ci VSM (Value Stream 
Mapping) do warunków przemys u wydobywczego. Metoda VSM by a dotychczas powszechnie stosowana g ównie 
w przemy le motoryzacyjnym i przedsi biorstwach stricte produkcyjnych. Wywodzi si  z systemu produkcyjnego 
Toyoty (Toyota Production System TPS). W pracy podj to prób  zdefiniowania poj cia warto ci i marnotrawstwa 
dla uwarunkowa  panuj cych w kopalni miedzi. Metoda, któr  poddano analizie pozwala na odwzorowanie 
przep ywu materia u i informacji w systemie produkcyjnym. Przez strumie  warto ci nale y rozumie  wszystkie 
czynno ci — zarówno dodaj ce, jak i nie dodaj ce warto ci, które konieczne s  przeprowadzenia produktu lub 
us ugi przez g ówne przep ywy warto ci. Istot  mapowania strumienia warto ci jest dostrze enie przep ywu oraz 
marnotrawstwa, a tak e jego róde  w strumieniu warto ci. W pracy przedstawiono koncepcj  algorytmu zbierania 
danych i dokonywania pomiarów, który pozwala na opracowanie mapy stanu obecnego. Zaprezentowano tak e 
przyk ad podzia u operacji wykonywanych w kopalni na dodaj ce i nie dodaj ce warto ci oraz porównanie po-
tencjalnych przyk adów wyst powania marnotrawstwa w kopalni z siedmioma podstawowymi typami marnotraw-
stwa wyst puj cymi w przemy le motoryzacyjnym. 

Keywords: mapowanie strumienia warto ci VSM, marnotrawstwo 

SIKORA TERESA, B DKOWSKI ZBIGNIEW, SMY A JAROS AW 

Automatyzacja procesów technologicznych w zak adach mechanicznej przeróbki przydatne w tym zakresie 
systemy i urz dzenia do monitorowania jako ci w gla  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, 
No. 3, 2012 

W referacie przedstawiono prace realizowane w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w zakresie automaty-
zacji wybranych procesów wzbogacania w gla m.in. wzbogacania w cieczy ci kiej czy w osadzarkach, w tym, 
w aspekcie zwi kszenia wydajno ci procesów, zminimalizowania strat w gla w odpadach czy poprawy jako ci 
produktów wzbogacania. Omówiono tak e opracowane w Instytucie systemy i urz dzenia do pomiaru jako ci w -
gla, zarówno do pomiarów ci g ych jak i laboratoryjnych, przydatne w monitorowaniu przebiegu procesów i kon-
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troli podstawowych parametrów jako ciowych w gla i produktów jego wzbogacania np. system ALFA-06 do 
ci g ego pomiaru zawarto ci popio u i wilgoci w w glu czy analizator w gla GAMMA NATURA. 

S owa kluczowe: automatyka, wzbogacanie w gla, pomiary parametrów jako ciowych w gla 

STASICA JERZY, RAK ZBIGNIEW 

Kamera introskopowa do badania struktury ska  w otoczeniu otworu wiertniczego  AGH Journal of Mining 
and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule przedstawiono sposób badania struktury górotworu polegaj cy na penetracji otworu badawczego przy 
u yciu kamery. Pomiar t  metod  jest prosty i atwy w wykonaniu. Wy szo  prezentowanego urz dzenia, mi dzy 
innymi dla celów rozpoznawania budowy geologicznej ska , w stosunku do innych urz dze  i metod pomiaro-
wych polega na tym, e urz dzenie to, wyposa one w kamer  video dzia aj c  w podczerwieni, pozwala naocznie 
stwierdzi  wyst puj ce rodzaje warstw skalnych, ich grubo  oraz k t nachylenia. Omawiana aparatura pozwala 
tak e na obserwacj  wszelkiego typu nieci g o ci górotworu: od p kni  do pustek i kawern. 

S owa kluczowe: kamera introskopowa, badanie struktury górotworu, górnictwo, geologia, budownictwo l dowe 

STASI SKA BEATA, NAZIMEK DOBIES AW, KU MIERZ MARCIN, MARCEWICZ-KUBA AGNIESZKA 

Reaktor katalitycznej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopal  — z laboratorium do prototypu 
w skali wier  technicznej  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W pracy przedstawiono zastosowanie wyników bada  laboratoryjnych kinetyki utleniania metanu uzyskanych 
w reaktorze bezgradientowym do opracowania parametrów reaktora w skali wier -technicznej. Zaobserwowano 
wysok  zgodno  danych obliczonych teoretycznie z danymi do wiadczalnymi uzyskanymi w skali wielkolaborato-
ryjnej. Uzyskany rezultat pozwoli  na zaproponowanie parametrów prototypu reaktora w skali wier -technicznej. 

S owa kluczowe: reaktor bezgradientowy, katalizatory palladowe, równanie kinetyczne, utlenianie metanu 

SUKIENNIK MARTA 

Analiza wska ników p ynno ci finansowej spó ki górniczej  AGH Journal of Mining and Geoengineering  
vol. 36, No. 3, 2012 

W pracy przedstawiono analiz  warto ci wska ników p ynno ci finansowej osi ganych przez spó k  górnicz  w 
ci gu sze ciu kolejnych lat. Wska niki p ynno ci finansowej s u  okre laniu zdolno ci przedsi biorstwa do re-
gulowania zobowi za , które przedsi biorstwo ma do sp acenia. Utrata p ynno ci finansowej jest jedn  z najcz st-
szych przyczyn upad o ci przedsi biorstw. Niniejszy artyku  prezentuje warto ci wska ników nale cych do gru-
py wska ników s u cych ocenie p ynno ci finansowej wybranej spó ki górniczej. Analiza obejmuje wyniki uzys-
kiwane przez spó k  w ci gu sze ciu kolejnych lat. W artykule porównano tak e osi gane warto ci w relacji do 
norm, które wskazywane s  w literaturze jako optymalne. 

S owa kluczowe: p ynno  finansowa przedsi biorstwa, spó ka górnicza, wska niki p ynno ci 

TANG QIJIAN, QIN RUXIANG, CHEN QINGHUA, ZHANG GUOSHU 

Zwalczanie po arów endogenicznych za pomoc  azotu  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, 
No. 3, 2012 

W niniejszym artykule opisano zastosowanie podstawowej teorii wype niania zrobów azotem podczas gaszenia 
po arów endogenicznych zaprezentowanej przez profesora Guoshu Zhang, jej zastosowanie w kopalni oraz 
weryfikacj  wyników za pomoc  symulacji numerycznej i uzyskane efekty w zwi zku z zastosowaniem tej tech-
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nologii. Zaprezentowano szczegó owe zasady oraz pogl dy na temat wype niania zrobów azotem do zwalczania 
po arów. 

S owa kluczowe: technologia ochrony przeciwpo arowej w szczelnych zrobach, technologia ochrony przeciw po-
arowej metoda wtrysku gazów szlachetnych, technologia zwalczania po arów za pomoc  azotu, technologia se-

paracji, nowe rozwi zania w technologii ochrony po arowej 

TRZASKU - AK BEATA 

Wyznaczenie i porównanie wyników prognozy nale no ci terminowych otrzymanych za pomoc  modelu 
autoregresyjnego i metody trendów jednoimiennych okresów  AGH Journal of Mining and Geoengineering  
vol. 36, No. 3, 2012 

Artyku  przedstawia etapy budowy trzech modeli prognostycznych w oparciu o dwie metody: model autoregre-
syjny i metod  trendów jednoimiennych okresów. Zarówno w modelu autoregresyjnym, jak równie  w metodzie 
trendów jednoimiennych okresów (w drugim uj ciu) uwzgl dniono interwencj  wywo uj c  spadek produkcji 
i sprzeda y, ze wzgl du na modernizacj  linii produkcyjnej. Sporz dzono równie  redni  prognoz  na podstawie 
trzech otrzymanych modeli. Obliczono, redni kwadratowy b d prognoz ex post-MSE (mean squared error),  
a nast pnie jego pierwiastek, czyli RMSE (root mean square error), jak równie  redni absolutny b d procentowy 
ex post-MAPE (mean absolute percentage error) dla wyznaczonych prognoz w trzech skonstruowanych modelach 
prognostycznych. Wyniki oblicze  wskazuj , e model I cechuj  najmniejsze warto ci b dów prognozy (RMSE, 
MAPE). 

S owa kluczowe: nale no ci, prognozowanie, model autoregresyjny, metoda trendów jednoimiennych 

TU MIN, FU BAO-JIE  

Badanie charakterystyki deformacji z o a w glowego i przep ywu gazu po eksploatacji warstwy ochronnej 
 AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Za pomoc  oprogramowania numerycznego (RFPA2D-Gasflow) przeprowadzono analiz  charakterystyki szczeli-
nowania pok adów w gla oraz zeszczelinowania po eksploatacji warstwy ochronnej, a tak e zbadano z o e w gla 
kamiennego na podstawie ci nienia odprowadzanego gazu i zasady przesuni cia pionowego. Nast pnie opracowa-
no charakterystyk  zmienno ci ci nienia i gazoprzepuszczalno ci z o a w glowego po odprowadzeniu gazu z po-
k adu. Wyniki badania pokazuj , obni enie ci nienia gazu odprowadzanego ze z o a w glowego oraz znaczne 
zwi kszenie gazoprzepuszczalno ci z o a w glowego. Wyniki badania zosta y zastosowane w technice in ynier-
skiej. W pochylni wykonano wyrobisko dla skrócenia wiercenia, co pozwoli o na skuteczniejsze zmniejszenie ci -
nienia gazu odprowadzanego podczas wiercenia, a przez to na zapewnienie bezpiecze stwa i wydajno ci procesu 
wydobycia gazu. Wyniki badania ujmowania gazu podczas wiercenia stanowi  podstaw  teoretyczn  do tworzenia 
nowych projektów. 

S owa kluczowe: wydobycie z odprowadzaniem gazu, deformacja w gla, przeciek, odwierty uko no-pionowe (w gór ), 
odprowadzanie zdekompresowanego gazu 

WANG YUCANG, XUE SHENG, XIE JUN 

W pe ni zintegrowany model oddzia ywania pomi dzy ciecz  a cia em sta ym do symulacji wyrzutów w gla 
i gazu metod  elementów dyskretnych i metod  siatkow  Boltzmanna  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

W niniejszej publikacji prezentujemy w pe ni zintegrowany kod oddzia ywania pomi dzy ciecz  a cia em sta ym, 
opracowany do modelowania ca ego procesu wyrzutów w gla i gazu. Metoda elementów dyskretnych stosowana 
jest do modelowania deformacji i p kni cia cia a sta ego, podczas gdy metoda siatkowa Boltzmanna — do mo-
delowania przep ywu cieczy, w tym przep ywu swobodnego i przep ywu zgodnie z prawem Darcy’ego. Te dwie 
metody po czone s  w procesie dwukierunkowym: cz  sta a zapewnia warunki ruchomej granicy rozdzia u, 
przenosz c p d do cieczy, a ciecz wywiera opór na ciele sta ym. Desorpcja gazu wyst puje na granicy oddzia y-
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wania pomi dzy ciecz  a cia em sta ym, a do rozproszenia gazu dochodzi w kodzie cia a sta ego, gdzie cz steczki 
traktowane s  jako materia  porowaty. Prowadzone s  wst pne symulacje w celu sprawdzenia poprawno ci kodu. 

S owa kluczowe: wyrzut w gla i gazu, oddzia ywanie ciecz-cia o sta e, metoda elementów dyskretnych, metoda siat-
kowa Boltzmanna 

WANG KAI, ZANG JIE, ZHOU AITAO, GAO HAN 

Badanie zastosowania po czonej technologii odprowadzania gazu dla gazu rozpr onego w przyleg ych po-
k adach z o owych  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Podczas eksploatacji ciany nr 12 w Yangquan zanotowano du  ilo  gazu wydobywaj cego si  z przyleg ych 
pok adów w gla. Koncentracja metanu w chodniku nad cianowym bardzo cz sto przekracza a warto ci dopusz-
czalne. Aby rozwi za  te problemy, sformu owano zasad  wysokiego/niskiego odmetanowania dla dekompresji 
metanu w przyleg ych do ciany nr 12 pok adach w gla na podstawie symulacji numerycznych oraz obserwacji.  
W odniesieniu do tej zasady zaproponowano technologi  czonego odprowadzania gazu poprzez otwory wiertni-
cze zlokalizowane odpowiednio na ni szym i wy szym poziomie odpowiednich stref metanowo ci. Zastosowanie 
technologii odprowadzania czonego przyczyni o si  do znacznej poprawy bezpiecze stwa produkcji na przodku 
nr 12 kopalni Nanzhuang, zwi kszenia wydajno ci, pr dko ci odprowadzania i ilo ci odprowadzanego gazu, obni-
enia emisji dwutlenku w gla oraz lepszej ochrony rodowiska, a tak e lepszego wykorzystania zasobów i wy-

d u enia okresu eksploatacji kopalni. Krótko mówi c, uzyskano znaczne korzy ci ekonomiczne, spo eczne i ro-
dowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej, wydajnej i zrównowa onej eksploatacji kopalni. 

S owa kluczowe: przyleg e pok ady w gla, odmetanowanie, wzbogacenie strefy, technologia czonego odprowa-
dzania gazu 

WIERZBICKI MIROS AW 

Zale no  statystyczna pomi dzy warto ciami wska nika intensywno ci desorpcji a metanono no ci  na pod-
stawie pomiarów wykonanych w kopalni „Zofiówka”  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, 
No. 3, 2012 

W pracy przedstawiono wyniki badania metanono no ci (Mn) pok adów w gla oraz wska nika intensywno ci 
desorpcji (dp) w kopalni „Zofiówka”. Wyniki te zosta y wykorzystane do oceny jako ci wyznaczania metanono -
no ci metod  po redni -desorbometryczn . Zastosowanie równania Langmuira do opisu zale no ci Mn = f (dp) 
pozwala na oznaczanie metanono no ci z niepewno ci  zbli on  do niepewno ci pomiarowej uzyskiwanej w me-
todzie bezpo redniej otworowej. 

S owa kluczowe: metanono no , desorpcja metanu, zagro enie metanowe 

WOJTAS PIOTR, ISAKOW ZBIGNIEW, KRZYSTANEK ZDZIS AW, TRENCZEK STANIS AW 

Znaczenie narz dzi pomiarowych w aspekcie zagro enia wybuchem metanu i zagro e  geosejsmicznych 
 AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W artykule omówiono monitorowanie parametrów bezpiecze stwa. Produkcja w gla kamiennego w polskich ko-
palniach g binowych odbywa si  w trudnych warunkach rodowiskowych, które co roku maj  tendencj  do po-
garszania si . Oprócz niebezpiecze stwa wybuchu metanu, bardzo wysoki poziom maj  zagro enia klimatyczne, 
po arem endogenicznym i sejsmiczne. Zagro enia te najcz ciej wyst puj  jednocze nie, co jest skomplikowane 
w u yciu standardowych dzia a  zapobiegawczych. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków górniczych, 
konieczne jest zastosowanie skutecznych metod monitorowania rodowiska, jak równie  odpowiednich technolo-
gii, które zabezpiecz  podziemia kopal  przed zagro eniami naturalnymi. Prace badawcze i wdro enia w tej dzie-
dzinie rozpocz y si  w 1970 roku w wyniku gwa townie spadaj cych wska ników bezpiecze stwa w górnictwie. 
Instytut Techniki Innowacyjnych EMAG mia  istotny udzia  w tych badaniach. Najnowszymi rozwi zaniami w tej 
dziedzinie s  system monitorowania parametrów rodowiska SMP-NT/A, jak równie  systemy ARES i ARAMIS 
do kompleksowej analizy i oceny zagro e  geofizycznych. 

S owa kluczowe: monitoring rodowiska zagro e , podziemna telekomunikacja, systemy geofizyczne 
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XI WANG, YAN JIAPING, XU LIANGJI, XU GUANGQUAN, MAKOWSKY LUTZ, MARX BJ RN, WEISS ELTJE 

Wp yw grubo ci warstwy ornej gleby oraz zawartej w niej po ywce oraz popio ów lotnych z rejonu górniczego 
Huainan city mineralnej na plony pszenicy  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W niniejszej pracy badano wp yw na rodowiska przemys owej Huainan (Prowincja Anhui, Chiny). Wykazano, e 
na tym obszarze subsydencja powierzchni si ga do 21 m. Oszacowano, e blisko 7700 km2 powierzchni zostanie 
dotkni te dzia alno ci  górnicz , dopóki prace górnicze nie zostan  wstrzymane. Aby zapobiec temu stanowi 
rzeczy, wykonuje si  prace rekultywacyjne polegaj ce na sk adowaniu odpadów górniczych oraz popio ów 
lotnych. T  warstw  pokrywa si  warstw  gleby ornej celem umo liwienia na tym terenie wprowadzenia upraw 
rolnych. Celem niniejszej pracy by o ustalenia zwi zku pomi dzy warto ci  pH value, a dostarczaniem nawozów 
sztucznych do gleby, jak równie  okre lenie bilansu wodnego potrzebnego do wykonania rekultywacji terenu. 

S owa kluczowe: pod o e, warstwa glebowa, rekultywacja terenu 

XIE JUN, XUE SHENG, CHEN WEIMING, ZHOU GANG 

Zamkni ty system odpylania z kanalizacj   AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Aby uzyska  przebieg przep ywu cz stek gazu na przodku mechanicznie kszta towanego chodnika przewozowego 
w kopalni podziemnej wykorzystuj cej system wentylacji kombinowanej i system natrysku rozpylaj cego do 
t umienia pylenia przeprowadzono badania z wykorzystaniem modeli numerycznych. Dla celów symulacji u yto 
pakietu FLUENT — ogólnodost pnego systemu pomiaru dynamiki p ynów w po czeniu z algorytmem SIMPLE. 
Wyniki modelu pokazuj , e odpylanie winno koncentrowa  si  na rodkowej powierzchni przodka. Na podstawie 
uzyskanych wyników opracowano zamkni ty system odpylania z kanalizacj . System przetestowano w kopalni 
z zadowalaj cym efektem. 

S owa kluczowe: chodnik, py , modelowanie numeryczne, zamkni ty system odpylania 

XUE SHENG, YUAN LIANG 

Analizy energetyczne podczas inicjacji i propagacji wyrzutów w gla i gazu  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Inicjacja i propagacja wyrzutów w gla i gazu mo e by  postrzegana jako proces przemiany energii, tzn. uwol-
nienie i rozpraszanie potencjalnej energii zawartej w w glu i gazie. Uwolnienie potencjalnej energii mo e by  
wynikiem energii odkszta ceniowej w gla, rozszerzenia wolnych gazów porowych oraz desorpcji gazu z w gla; 
natomiast rozpraszanie energii lub jej przemiana mo e obra  form  fragmentacji w gla lub przemieszczania si  
w gla. Niniejsza publikacja analizuje uwalnianie i rozpraszanie energii potencjalnej dla lepszego zrozumienia i oceny 
ryzyka i intensywno ci wybuchu. 

S owa kluczowe: wybuch, energia potencjalna, rozpraszanie energii 

YANG DINGDING, WANG BAISHUN, ZHOU SHENGGUO, QIN RUXIANG 

Zastosowanie systemu trójgeneracji w systemie kontroli zagro e  termicznych w kopalni g binowej  AGH 
Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W zwi zku z wysok  gazono no ci , wysok  temperatur  pierwotn  górotworu i wysokimi warto ciami zawarto -
ci metanu w kopalni Huainan zaobserwowano zagro enia natury cieplnej, wp ywaj ce równie  na bezpiecze stwo 
i wydajno  produkcji w kopalni. Po zbadaniu wad i zalet ró nych metod klimatyzacji podj to decyzj  o wprowa-
dzeniu systemu trójgeneracji jako nowego sposobu kontroli zagro e  natury cieplnej. Metoda trójgeneracji nie tylko 
wykorzystuje pe en potencja  uj tego gazu, ale równie  pozwala obni y  emisj  gazów cieplarnianych. Zastosowanie 
tego systemu zmniejsza ponadto pobór energii zasilaj cej w porze letniej, daj c gwarancj  bezpiecznej i wydajnej 
eksploatacji kopalni. 

S owa kluczowe: system trój generacji, kopalnia o wysokiej metanowo ci, kontrola zagro e  cieplnych, ch odzenie 
absorpcyjne 
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YANG KE, XIE GUANGXIANG 

Asymetryczna obudowa rubowa chodnika szybowego wykorzystuj ca symulacj  fizyczn  wykonan  w g -
boko zalegaj cym pok adzie w glowym  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W przypadku nachylonych pok adów w glowych wa ne jest odpowiednie zaprojektowanie parametrów obudowy 
celem zapewnienia kontroli stabilno ci chodnika, poniewa  dolne i górne ebra tworz  uk ad trapezoidalny.  
W zale no ci od warunków geologiczno technicznych w kopalni Huainan Coal Mines, gdzie upad pok adów w -
glowych (LDCS) waha si  w granicach 25° do 45°, zaprojektowano model s u cy do stymulowania konfiguracji 
oraz charakterystyki mechanicznej chodnika z obudow  rubow . Na podstawie danych do wiadczalnych usta-
lono, e uk ady deformacji, przemieszczenia, uszkodzenia i napr enie górotworu (MIS) s  asymetryczne. Wyniki 
przeprowadzonych bada  wykaza y, e strop oraz ebro górne chodnika stanowi  zasadnicz  stref  podporu, ale 
w przypadku chodników s abo zabezpieczonych stemplami, strop i dolne ebro odgrywaj  stref  kluczow . 
W zwi zku z tym, dla warunków pok adów asymetrycznych o zmiennej charakterystyce mechanicznej zaprojekto-
wano i przekazano do wykonania system obudowy asymetrycznej (ABS). Praktyka wykaza a, e system APS jest 
niezawodny w przypadku kontroli stabilno ci ska  w górnictwie LDCS. 

S owa kluczowe: projekt asymetrycznej obudowy rubowej, stromo zalegaj ce pok ady w glowe, chodnik szybo-
wy, kontrola stabilno ci ska , symulacja fizyczna 

YAO ZHISHU, SONG HAIQING, CHENG HUA, RONG CHUANXIN 

Badania eksperymentalne nad konstrukcj  przesuni cia wewn trznego obudowy w szybach g bionych 
metod  zamra ania w wodono nej skale mi kkiej o du ej g boko ci i grubo ci  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Maj c na uwadze problemy dotycz ce przesuni cia wewn trznego obudowy w szybach g bionych metod  
zamra ania w wodono nych ska ach mi kkich na du ej g boko ci wyst puj cych w zachodnim rejonie Chin, wy-
konywane s  systematyczne badania parametrów przesuni cia wewn trznego obudowy przy u yciu testów mode-
lowych i analizy teoretycznej. Badanie wymaga wykonania modelu z wytrzyma ego elbetu i elementów testo-
wych zgodnie z teori  podobie stwa. Nast pnie przeprowadzany jest test obci enia dla uzyskania charakterystyki 
napr e , odkszta ce  i wytrzyma o ci konstrukcji obudowy przesuni cia. Wyniki pokazuj  dzia anie napr e  
trójosiowych na ciskan  konstrukcj  obudowy z wytrzyma ego elbetu, znaczne zmniejszenie zniekszta ce , 
zwi kszenie wytrzyma o ci betonu na ciskanie w strukturze obudowy 1,562÷1,859-krotnie w stosunku do warto -
ci jednomianowej, popraw  no no ci rzeczywistej oraz warto  maksymaln  wytrzyma o ci betonu na ciskanie –
3500 . Po uszkodzeniu obudowa jest do  plastyczna. Nast pnie opracowywany jest wzór na obliczenie maksy-
malnej no no ci obudowy na podstawie wyników bada  teoretycznych i eksperymentalnych. Wyniki mog  za-
pewni  odniesienie dla bada  teoretycznych i zastosowa  technicznych konstrukcji obudowy przesuni cia wew-
n trznego. 

S owa kluczowe: formacja wodono na, ska a mi kka, g bienie szybów metod  zamra ania, przesuni cie wewn trzne 
obudowy, test modelowy 

ZHA WEN-HUA, HUA XIN-ZHU�XIONG LI-JUN, HUANG RONG 

Symulacja numeryczna efektów wydobywania w gla w górnym pok adzie w gla na dolny pok ad w gla na ob-
szarze rozszczepienia w pok adzie o cechach rozszczepienia i scalania  AGH Journal of Mining and Geoengineering 
 vol. 36, No. 3, 2012 

Streszczenie: G ówne pok ady w glowe nr 71 i 72 kopalni Huaibei wykazuj  cechy zarówno rozszczepienia, jak 
i scalania. Podczas wybierania warstwowego na obszarze rozszczepienia g ównym problemem jest zapewnienie 
bezpiecze stwa dolnego pok adu nr 72. Na przyk adzie przodka 7225 kopalni Xutuan przeanalizowano wp yw 
wydobycia w pok adzie nr 71 na pok ad nr 72 przy u yciu programu FLAC3D. Propagacj  fal napr e  w sp gu, 
zakres p kni cia i przesuni cia podczas wybierania pok adu w gla nr 71 i 72 zbadano za pomoc  symulacji nume-
rycznej, co daje podstawy do lepszej kontroli stropu i do wyboru obudowy pod wybieranie pok adu w gla nr 72. 

S owa kluczowe: rozszczepienie i scalanie, napr enia stropu, prawo p kni , symulacja numeryczna 
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ZHANG XIN-GUO, JIANG XING-YUAN 

Badania eksperymentalne w a ciwo ci fizykochemicznych podsadzania wyrobisk górniczych  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

W nawi zaniu do obecnej sytuacji dotycz cej wydobycia w gla pod budynkami, akwenami wodnymi i torami 
kolejowymi oraz z uwagi na fakt, e odpadami kopalnianymi s  g ównie ska y p onne w gla czy popió  lotny, 
prowadzone s  systematyczne badania eksperymentalne maj ce na celu optymalizacj  proporcjonowania materia u 
stosowanego do podsadze  i mechanizmu reakcji hydratacji wraz z praktycznym podsadzaniem w kopalni Daizhuang 
koncernu Zibo Mining Group. Uzyskane wyniki wed ug schematu P10 mo na stosowa  jako optymalne wyniki pro-
porcjonowania. Pr dko  spajania materia u: popió  lotny: ska a p onna w gla: 1:4:6, st enie: 74%; obraz dyfrak-
cji RTG spoiwa ska y p onnej pokazuje, e produktami hydratacji na ró nych poziomach jest g ównie elacja CH, 
Aft i C-S-H; wzgl dna zawarto  ka dego materia u w produktach hydratacji jest ró na na ró nych etapach; 
skanowanie z u yciem mikroskopu elektronowego wykazuje pewn  ilo  etryngitu po hydratacji ska y p onnej 
w gla przez 8h; stopniowe zwi kszenie zawarto ci elacji C-S-H i elacji CH; szybszy proces hydratacji cementu 
portlandzkiego i wi ksz  wytrzyma o  spoiwa. 

S owa kluczowe: wype nienie ska y p onnej w gla, jednolita konstrukcja, optymalizacja proporcji, mechanizm hy-
dratacji 

ZHAO GUANG-MING, XIE LIXIANG, MENG XIANG-RUI 

Wykorzystanie modelu E.C. Bingham’a przy badaniu ska  nara onych na obci enia udarowe w górnictwie 
podziemnym  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Mi kki materia  skalne w kopalniach g bokich posiadaj  specyficzne w a ciwo ci dynamiczne. Wykonano testy 
kompresji dynamicznej przy zastosowaniu urz dzenie kompresyjnego Hopkinsona (Split Hopkinson Pressure Bar 
SHPB). Wyniki przeprowadzonych bada  wykaza y, krzywe wykresu rozci gania ska  maj  charakterystyk  typo-
w  dla materia ów up ynnionych. W oparciu o model rozk adu napr e , zgodnie z funkcj  zale no ci pomi dzy 
typem odkszta cenia a jego szybko ci , celem uproszczenia równania odkszta cenia zmodyfikowanego przy po-
mocy analizy bezwymiarowej, otrzymano równanie opisuj ce model napr e  zmodyfikowanych. Nast pnie wy-
korzystano teori  ci g ego kontinuum oraz teori  statystyki odkszta ce  w równaniu odkszta cenia zmodyfikowa-
nego celem ustalenia zale no ci z badanym modelem. Uproszczone w ten sposób funkcje skorelowano na podsta-
wie otrzymanych danych do wiadczalnych. Ustalono wysok  spójno  pomi dzy krzywymi teoretycznymi i do -
wiadczalnymi. 

S owa kluczowe: SHPB, teoria odkszta ce  ci g ych, statystyczna teoria odkszta ce , równanie powstawania od-
kszta ce , model E.C. Bingham’a 
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Technologia EFPI wykrywania obecno ci gazów przy pomocy specjalnych w ókien  AGH Journal of Mining 
and Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Wraz z rozwojem górnictwa w górnictwie wyst puje coraz wi cej wypadków. Obserwuje si  wci  brak lub 
wadliwe dzia anie systemów monitoruj cych zawarto  gazów w kopalniach. Dlatego autorzy niniejszej pracy za-
proponowali technologi  wykrywania obecno ci gazów przy pomocy specjalnych w ókien przy pomocy interfe-
rometru Fabry-Perot’a EFPI. Koncentracj  gazów oblicza si  przy pomocy prawa Beer’a, z zale no ci pomi dzy 
intensywno ci  wiat a w czujniku optycznym, a st eniem gazu. Metoda ta pozwala na wdro enie do górnictwa 
metod wykrywania gazów przy wykorzystaniu w ókien optycznych, wykluczaj c jednocze nie zjawisko interfe-
rencji wietlnej i temu podobnych. Metoda ta, eliminuje wszelkiego rodzaju interferencj  w monitorowaniu st -
enia gazów jest nowatorsk  metod  pomiaru st enia gazów w kopalniach podziemnych. Metoda ta równie  

zapewnia bezpiecze stwo. Metoda ta sprawdza si  zarówno w rodowisku gdzie nie ma zagro enia gazowego, jak 
równie  w rodowisku gdzie mog  wyst pi  gazy wybuchowe, co jest bardzo wa ne dla zapewnienia bezpiecze -
stwa pracy przy produkcji w gla. 

S owa kluczowe: gaz kopalniany, czujniki z w óknami optycznymi, EFPI 
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Warunki uaktywniania si  uskoku w s siedztwie prowadzonej eksploatacji  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 36, No. 3, 2012 

Eksploatacja w gla kamiennego i rud miedzi w Polsce cz sto prowadzona jest w rejonach uskoków. Z do-
tychczasowych do wiadcze  wynika, e eksploatacja w pobli u du ych zaburze  tektonicznych mo e powodowa  
wyst pienie, zwi zanych z uaktywnianiem si  uskoków, wysokoenergetycznych wstrz sów niejednokrotnie skut-
kuj cych odpr eniami i t pni ciami. W rozwa aniach dotycz cych geomechanicznego modelu uaktywniania si  
uskoku przyj to, e proces ten jest skutkiem ruchu mas skalnych po powierzchni uskokowej. Na p aszczy nie 
uskoku wyst puj  si y tarcia, które zapewniaj  równowag  pomi dzy skrzyd ami wisz cym i zrzuconym. W trak-
cie eksploatacji w s siedztwie uskoku na p aszczy nie uskokowej dochodzi do zmiany stanu napr enia, wyni-
kiem czego osi gni ty zostaje poziom krytyczny, a masy skalne przechodz  ze stanu równowagi trwa ej do stanu 
równowagi nietrwa ej. Przejawiaj cy si  po lizgiem ruch masy na p aszczy nie uskokowej jest uto samiany z uak-
tywnieniem si  uskoku. Ruch ten w zale no ci od parametrów geomechanicznych panuj cych na uskoku, mo e 
odbywa  si  w sposób stabilny lub niestabilny, a wyst pienie po lizgu o niestabilny charakterze, mo e skutkowa  
zaistnieniem wstrz su. Przedstawiony w artykule sposób zachowania si  uskoku oraz wynikaj cy z niego aparat 
matematyczny pozwoli  na okre lenie warunków definiuj cych mo liwo  uaktywniania si  zaburzenia uskoko-
wego w s siedztwie prowadzonej eksploatacji. 

S owa kluczowe: geomechanika górnicza, podziemna eksploatacja z ó , uskoki, wstrz sy górnicze 


