
Streszczenia

WIES£AW CHY£EK

Aktywnoœæ sejsmiczna górotworu podczas prowadzenia eksploatacji pok³adów t¹pi¹cych w KWK „Weso³a” �
Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

W publikacji dokonano analizy aktywnoœci sejsmicznej górotworu podczas prowadzenia eksploatacji pok³adu
501 i 510 w Kopalni Wêgla Kamiennego „Weso³a”. Wykorzystano wskaŸnik intensywnoœci energii sejsmicznej
definiowany jako iloraz energii i pola powierzchni dokonanej eksploatacji pomocny przy prognozie stanu za-
gro¿enia wstrz¹sowego i stanu zagro¿enia t¹paniami. Przedstawiono w formie zale¿noœci statystycznej zwi¹zek
WieEc = f(A).

S³owa kluczowe: aktywnoœæ sejsmiczna górotworu, wstrz¹sy, t¹pania

KRZYSZTOF FILEK, PIOTR £USKA, BERNARD NOWAK

Wykorzystanie czynników ch³odniczych R507 i R404A w górniczej ch³odziarce powietrza � Kwartalnik Górni-
ctwo i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

W pracy zajêto siê zagadnieniem ch³odzenia powietrza górnicz¹ ch³odziark¹ o dzia³aniu bezpoœrednim, w której
zamiennie wykorzystano dwa proekologiczne czynniki ch³odnicze – R404A i R507. Sprê¿arkowa ch³odziarka
typu TS-300 zosta³a przebadana na stanowisku prób przy 90 wariantach jej pracy (po 45 dla ka¿dego z czynni-
ków), ró¿ni¹cych siê temperatur¹, wilgotnoœci¹ i natê¿eniem przep³ywu poddawanego ch³odzeniu powietrza. Wy-
niki pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza po sch³odzeniu porównano z wynikami obliczeñ nu-
merycznych wykonanych przy wykorzystaniu przyjêtego modelu matematycznego. Rezultaty zarówno pomiarów,
jak i obliczeñ – odpowiadaj¹ce wybranym, najbardziej zbli¿onym do warunków górniczych wariantom pracy ch³o-
dziarki – przedstawiono w tabelach.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, ch³odzenie powietrza, czynniki ch³odnicze R404A, R507

JUDYTA HAWRYSZ

Wybrane aspekty projektu dyrektywy dotycz¹cej gospodarowania odpadami górniczymi � Kwartalnik Górni-
ctwo i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

Prace Komisji Europejskiej nad uregulowaniem kwestii odpowiedzialnego postêpowania ze strumieniami odpa-
dów górniczych na obszarze Unii Europejskiej zaowocowa³y opublikowaniem w czerwcu 2003 roku projektu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹cego gospodarowania odpadami pochodz¹cymi z przemys³u
wydobywczego (tzw. projektu MWD). Artyku³ zawiera bilans odpadów górniczych oraz wyszczególnienie aktual-
nie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych reguluj¹cych problematykê odpadów na terenie Polski i UE. Nastêpnie za-
prezentowane s¹ najistotniejsze zapisy projektu MWD oraz zasygnalizowane problemy, z jakimi w zwi¹zku z nim
spotkaj¹ siê przedsiêbiorcy górniczy oraz organy sprawuj¹ce nadzór nad gospodark¹ odpadami z przemys³u
wydobywczego.

S³owa kluczowe: odpady górnicze
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JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA, DIANA PIÊKOŒ

Badania nad mo¿liwoœci¹ wykorzystania œciekowych osadów komunalnych do nawo¿enia i rekultywacji gleb
� Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych od 5 lipca 2004 r. do 2 maja 2005 r. badañ nad wykorzysta-
niem osadów œciekowych do uprawy roœlin. Zastosowano trzy mieszanki ziemi z osadem (0%, 50% i 75% osadu),
w których zasadzono ró¿ne roœliny: ja³owiec pospolity, jod³ê pospolit¹, ¿ywotnik wschodni, ¿ywotnik zachodni,
paprotkê zwyczajn¹, parzyd³o leœne, tawu³ê japoñsk¹, trzmielinê Fortune’a i rozchodnik brodawkowaty. Mierzono
wysokoœæ oraz szerokoœæ roœlin, a tak¿e prowadzono dokumentacjê zdjêciow¹ w celach wizualnego porównania.
Do roœlin, które dobrze rozwijaj¹ siê w œrodowisku glebowym z domieszk¹ osadu, nale¿¹: ¿ywotniki (wschodni
i zachodni), rozchodnik brodawkowaty, a tak¿e parzyd³o leœne, tawu³a japoñska oraz trzmielina Fortune’a.

S³owa kluczowe: osady œciekowe, rekultywacja terenów, mediacja gleb

W£ADYS£AW MIKO£AJCZYK, KRZYSZTOF FILEK

Zastosowanie równania bilansu do wybranych zjawisk fizycznych zachodz¹cych w wyrobiskach górniczych
� Kwartalnik Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

W artykule przedstawiono ogólne równanie bilansu analizowanych wielkoœci fizycznych, które po nadaniu im od-
powiedniej interpretacji prowadzi do równañ opisuj¹cych takie procesy, jak przewodzenie ciep³a, filtracja czy dy-
fuzja gazów. Procesy te wystêpuj¹ w zagadnieniach przewietrzania kopalñ, wobec tego zamieszczono równie¿
przyk³ady obliczeniowe dotycz¹ce procesów, jakie mog¹ wyst¹piæ w wyrobiskach górniczych.

S³owa kluczowe: równanie bilansu, przewodzenie ciep³a, filtracja, dyfuzja

RYSZARD SNOPKOWSKI

Funkcje zmiennych losowych – mo¿liwoœci redukcji modeli stochastycznych. Czêœæ I � Kwartalnik Górnictwo
i Geoin¿ynieria � z. 2, 2005

W pracy opisano mo¿liwoœci redukcji modeli stochastycznych poprzez wykorzystanie zwi¹zków funkcyjnych,
mog¹cych wystêpowaæ miêdzy zmiennymi losowymi w modelu. Opisano zwi¹zki funkcyjne, które jako rozk³ady
wynikowe daj¹ rozk³ad beta, chi-kwadrat, Cauchy’ego, F-Snedecora, gamma oraz jednostajny. W ten sposób prze-
prowadzona redukcja modelu ma korzystny wp³yw na dalsze etapy jego wykorzystania, a wiêc upraszcza zapis
w postaci programu komputerowego i skraca sam proces symulacji stochastycznej.

S³owa kluczowe: modelowanie procesów, symulacja stochastyczna, funkcje zmiennych losowych


