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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Po odbyciu kursu student zna metody kontroli zagrożeń występujących w górnictwie podziemnym i
odkrywkowym. Zna zasady pomiaru oraz urządzenia i przyrządy, które może zastosować.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta w ramach
poszczególnych form zajęć i dla
całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Ma wiedzę w zakresie technik
monitoringu górotworu pod
kątem stateczności wyrobisk
górniczych czynnych i
likwidowanych, a także zwałowisk
w kopalniach odkrywkowych

IGR2A_W04, IGR2A_W06,
IGR2A_W05, IGR2A_W03

Kolokwium

M_W002

Ma wiedzę w zakresie możliwości
w zakresie monitoringu zagrożeń
naturalnych

IGR2A_W06, IGR2A_W05,
IGR2A_W03, IGR2A_W02

Kolokwium

M_W003

Ma wiedzę w zakresie kontroli
wyrobisk szybowych

IGR2A_W04, IGR2A_W06,
IGR2A_W05, IGR2A_W03,
IGR2A_W02

Kolokwium

M_W004

Zna nieniszczące metody
pomiaru konstrukcji.

IGR2A_W04, IGR2A_W06,
IGR2A_W05, IGR2A_W03,
IGR2A_W02

Kolokwium
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M_W005

Zna zagrożenia górnicze
występujące w górnictwie
podziemnym, odkrywkowym i
otworowym

IGR2A_W04, IGR2A_W06,
IGR2A_W05, IGR2A_W03,
IGR2A_W02

Kolokwium

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi wskazać właściwą
metodykę i technikę pomiarową
dla określania stateczności
wyrobisk podziemnych.

IGR2A_U02, IGR2A_U05,
IGR2A_U03, IGR2A_U06,
IGR2A_U04

Kolokwium

M_U002

Potrafi wybrać metodę
monitoringu zagrożeń
osuwiskowych w kopalniach
odkrywkowych.

IGR2A_U02, IGR2A_U05,
IGR2A_U03, IGR2A_U06,
IGR2A_U04

Kolokwium

M_U003

Umie interpretować wyniki
pomiarów geomechanicznych i
geotechnicznych.

IGR2A_U02, IGR2A_U05,
IGR2A_U03, IGR2A_U06,
IGR2A_U04

Kolokwium

M_U004

Umie dobrać właściwe techniki
pomiarowe dla monitorowania
danego typu zagrożenia w
określonym ośrodku skalnym

IGR2A_U02, IGR2A_U05,
IGR2A_U03, IGR2A_U06,
IGR2A_U04

Kolokwium

M_U005

Umie zaprojektować proces
monitoringu

IGR2A_U02, IGR2A_U05,
IGR2A_U03, IGR2A_U06,
IGR2A_U04

Kolokwium

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość wpływu
prowadzenia monitoringu
górotworu na efekt ekonomiczny
zakładu górniczego.

IGR2A_K01, IGR2A_W04,
IGR2A_K04, IGR2A_W03,
IGR2A_W02

Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

M_K002

Zna znaczenie i wpływ górniczych
technik pomiarowych na
bezpieczeństwo prowadzenia
zakładu górniczego.

IGR2A_K01, IGR2A_W04,
IGR2A_K04, IGR2A_W03,
IGR2A_W02

Kolokwium

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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Forma zajęć dydaktycznych

0
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Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Forma zajęć dydaktycznych
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Ma wiedzę w zakresie możliwości
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naturalnych
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Ma wiedzę w zakresie kontroli
wyrobisk szybowych

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W004
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warsztatowe

Ćwiczenia
projektowe

Ma wiedzę w zakresie technik
monitoringu górotworu pod
kątem stateczności wyrobisk
górniczych czynnych i
likwidowanych, a także
zwałowisk w kopalniach
odkrywkowych
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M_W001
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Zajęcia terenowe
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Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi wskazać właściwą
metodykę i technikę pomiarową
dla określania stateczności
wyrobisk podziemnych.
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Potrafi wybrać metodę
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Umie dobrać właściwe techniki
pomiarowe dla monitorowania
danego typu zagrożenia w
określonym ośrodku skalnym
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Umie zaprojektować proces
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość wpływu
prowadzenia monitoringu
górotworu na efekt ekonomiczny
zakładu górniczego.
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Zna znaczenie i wpływ
górniczych technik pomiarowych
na bezpieczeństwo prowadzenia
zakładu górniczego.
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

45 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

6 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

20 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

1 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

84 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Monitoring sejsmiczny

Ocena zagrożenia tąpaniami. Sejsmologia i sejsmoakustyka. Urządzenia pomiarowe.
Geotomografia.
Kontrola zawartości metalu w rudach oraz jakości węgla on-line

Wykonywanie pomiarów zawartości metali w skałach in situ oraz kontrola jakości
urobku na przenośnikach (węgiel, rudy). Kontrola pracy przenośników i przesypów.
Monitoring zagrożenia gazowego w kopalniach podziemnych

Kontrola obecności i stężenia gazów w kopalniach podziemnych. Metody pomiarów,
zasady rozmieszczania czujników. Zasady pomiaru wg rozporządzeń dotyczących
prowadzenia robót górniczych w zakładach podziemnych.
Monitoring podziemnych wyrobisk korytarzowych i komorowych.

Zasady i podział technik pomiarowych określających stateczność wyrobisk
podziemnych. Rodzaje pomiarów – konwergencja, rozwarstwienia, szczelinowatość,
obciążenia obudowy
Metody nieniszczące oceny stanu obudowy.

Omówienie metod nieniszczących i seminiszczących konstrukcji stalowych i
betonowych.
Badanie konstrukcji szybowych.

Badanie stanu obudowy szybu. Ocena stanu wyrobisk szybowych.
Monitoring geotechniczny w górnictwie odkrywkowym.

Kontrola zagrożeń geotechnicznych i wodnych. Ocena stateczności skarp i zagrożeń
osuwiskowych. Kontrola położenia maszyn, frontów eksploatacyjnych.
Ćwiczenia audytoryjne
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Analiza pomiarów konwergencji – wykonywanie profilów wyrobisk.

Analiza wyników badań wykonywanych w wyrobiskach górniczych w różnym ośrodku
skalnym i z różnym typem obudowy.
Zarządzanie monitoringiem w górnictwie

Identyfikacja intensywności zagrożeń, dobór urządzeń pomiarowych, ich lokalizacja,
wymagania dotyczące urządzeń
Analiza badań rozwarstwień skał i obciążeń obudowy oraz zapisów badań endoskopowych –
interpretacja pomiarów.

Analiza badań zeszczelinowania skał wokół wyrobiska. Analiza dopuszczalnych
obciążeń obudowy. Interpretacja wyników. Ocena możliwości i technik wzmacniania
skał wokół wyrobisk na podstawie ich monitoringu.
Analiza wyników pomiarów w górnictwie odkrywkowym

Analiza pomiarów piezometrycznych, profilów drenażowych, pomiarów geodezyjnych
na skarpach wyrobisk oraz pomiarów inklinometrycznych. Interpretacja wyników.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
Prezentacje w formie pdf są dostępne w WD.
Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci analizują zapisy monitoringu górotworu
wykonane w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych
wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Wymagana obecność
zaliczeniowego.

na

ćwiczeniach,

która

jest

podstawą

do

dopuszczenia

do

kolokwium

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, aby można było pozyskać
kompetencje założone w syllabusie przedmiotu.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena z kolokwium zaliczeniowego 100%. Nie można poprawiać oceny pozytywnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach można “odrobić” zajęcia w tym samym tygodniu zajęć z inną
grupą ćwiczeniową. Więcej niż 2 nieobecności na ćwiczeniach skutkują obowiązkiem wykonania
konspektu lub prezentacji na zadany przez wykładowcę temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
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Brak.
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Informacje dodatkowe
Brak
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