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Streszczenia

S AWOMIR BADURA, DARIUSZ BA DO, KATARZYNA MIGACZ 

Analiza wytrzyma o ciowa MES sp gnicy obudowy zmechanizowanej „Glinik 15/32 Poz”  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2006 

W artykule przedstawiono wytrzyma o ciow  analiz  sp gnicy obudowy podporowo-os onowej zmechanizowanej 
„Glinik 15/32 POz” w oparciu o metod  elementów sko czonych przy u yci pakietu NEiNastran for Windows. 

S owa kluczowe: sp gnica, obudowa zmechanizowana, MES 

KRZYSZTOF FILEK, PIOTR USKA, BERNARD NOWAK 

Zmiana parametrów termodynamicznych powietrza w parowniku ch odziarki górniczej z czynnikiem R407C 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2006 

W pracy zamieszczono wyniki pomiarów zmian temperatury i wilgotno ci powietrza zachodz cych w parowniku 
ch odziarki górniczej z czynnikiem R407C. Badaniom poddano 45 wariantów ró ni cych si  temperatur  i wilgot-
no ci  wzgl dn  powietrza przed sch odzeniem oraz nat eniem jego przep ywu przez parownik. W pracy przed-
stawiono wyniki 24 wariantów, w których parametry wlotowe powietrza s  najbardziej zbli one do rzeczywistych, 
wyst puj cych w wyrobiskach kopal  podziemnych. Ponadto wykorzystuj c równania matematycznego modelu 
pracy ch odziarki, wykonano numeryczne obliczenia parametrów powietrza sch odzonego i mocy cieplnej parow-
nika dla wariantów pomiarowych, tj. przyjmuj c rezultaty pomiarów parametrów powietrza przed sch odzeniem 
jako dane wej ciowe do oblicze . Wyniki pomiarów i oblicze  zestawiono w formie tabelarycznej oraz w postaci 
wykresów. 

S owa kluczowe: klimatyzacja kopal , ch odzenie powietrza, czynnik ch odniczy  

STANIS AW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, SEBASTIAN NAPIERAJ 

Wp yw drena u na efektywno  odmetanowania w kopalni w gla  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 
2006

Odmetanowanie pok adów w gla jest prowadzone w celu zapewnienia bezpiecze stwa pracy w kopalniach w gla
kamiennego, g ównie w wyrobiskach eksploatacyjnych i korytarzowych. Jednym ze sposobów oceny skuteczno ci 
procesu odmetanowania pok adów w gla dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy, jest wyznaczanie wska nika
efektywno ci odmetanowania. Efektywno  procesu odmetanowania jest zale na od wielu czynników naturalnych 
i techniczno-technologicznych. Wp yw poszczególnych czynników na proces odmetanowania jest trudny do jed-
noznacznego okre lenia i mo e by  badany g ównie statystycznie. W artykule przedstawiono badania wp ywu 
niektórych parametrów drena u górotworu, na efektywno  odmetanowania dla wyrobisk eksploatacyjnych i ko-
rytarzowych Kopalni „Pniówek”. Przeprowadzone badania statystyczne pozwoli y na wyznaczenie zale no ci 
efektywno ci odmetanowania od takich czynników jak: depresja w ruroci gu odmetanowania i g sto  otworów 
drena owych, które mog  by  wykorzystane, szczególnie w pracach projektowania odmetanowania w kopalniach 
w gla kamiennego.  

S owa kluczowe: odmetanowanie, efektywno  odmetanowania, otwory drena owe
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MACIEJ PAWLIKOWSKI 

Badania ska  wyst puj cych pod i nad wi tyni  Hatshepsut — Deir El-Bahari — Górny Egipt  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2006 

Wykonano geologiczne badania terenowe ska  wyst puj cych w otoczeniu wi tyni królowej Hatshepsut w Gór-
nym Egipcie. Badania wskazuj , e miejsce pod budow wi tyni by o przygotowywane w ten sposób, e pracami 
górniczymi obci to fragment skalnego klifu znajduj cego si  na ko cu doliny Deir el-Bahari. Obserwacje funda-
mentów wi tyni wskazuj , e cz  jej obiektów stawiano na p ytach wapiennych wyst puj cych w obr bie up-
ków Esna. W cienkiej warstewce wyst puj cej mi dzy fundamentem kaplicy Hatshepsut a stropem awicy wapiennej 
natrafiono na lady aktywno ci budowniczych (fragmenty ceramiki, pestki daktyli, w gielki i in.). co dowodzi, e
przed budow  tej kaplicy teren by  wykorzystywany jako plac budowy. P yty wapieni wyst puj ce w obr bie up-
ków Esna by y wykorzystywane zarówno jako podstawa pod fundamenty jak te  jako p yty stropowe dla grobów 
i kaplic dr onych pod nimi w mi kkich upkach Esna. Same upki przycinano pod fundamenty w formie stopni. 
Usuni ty w wyniku tych prac materia  skalny wykorzystano jako „podsypk ” pod rodkowy taras wi tyni). Wy-
konane badania geologiczne i rekonstrukcja prowadzonych w tym rejonie prac in ynierskich pozwoli y na odtwo-
rzenie ogólnego schematu i fazy budowy wi tyni królowej Hatshepsut. 

S owa kluczowe: geologia, in ynieria, wi tynia Hasthepsut  

NIKODEM SZL ZAK, MAREK BOROWSKI 

Badania wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych dr onych kombajnami w pok adach w gla  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2006 

W artykule scharakteryzowano ród a wydzielania metanu do wyrobiska chodnikowego. Podano zale no ci dzi ki
którym mo na obliczy  strumie  wydzielanego metanu z urobionego w gla, powierzchni ociosów w glowych 
wyrobiska oraz czo a przodka. Przedstawiono wyniki pomiarów wydzielania metanu do wyrobisk dr onych 
kombajnami w silnie metanowych kopalniach, które by y przewietrzane przy pomocy wentylacji kombinowanej 
(t ocz cej z krótkim lutnioci giem ss cym z zainstalowanym odpylaczem). Na podstawie tych wyników wy-
znaczono wspó czynnik charakteryzuj cy szybko  oddawania metanu przez w giel z ociosu oraz intensywno
wydzielania metanu qo z ods oni tej powierzchni calizny w glowej. Wielko  tych wspó czynników uzale niono
od redniej metanono no ci pok adu (stwierdzonej podczas dr enia wyrobiska). Okre lono równie  procentowy 
udzia  strefy przodkowej obejmuj cej d ugo  50 m od przodka wyrobiska w ca kowitym strumieniu obj to cio-
wym metanu. Z tych bada  wynika, e na t  stref  przypada oko o 65% ca kowitego wydzielania metanu do wy-
robiska. 

S owa kluczowe: wentylacja lutniowa, zagro enie metanowe, wydzielanie metanu  


