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Streszczenia

KRZYSZTOF FILEK, BERNARD NOWAK 

Eksperymentalne okre lenie wp ywu doboru czynnika ch odniczego na moc ciepln  ch odziarki spr arko-
wej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2006 

W artykule przedstawiono zagadnienie skuteczno ci sch adzania powietrza górnicz  ch odziark  spr arkow , okre -
laj c eksperymentalnie moc ciepln  jej parownika przyj t  jako kryterium jako ci ch odzenia. Pomiary przeprowadzo-
no na stanowisku badawczym dla pracy ch odziarki z trzema ró nymi proekologicznymi czynnikami ch odniczymi — 
R404A, R407C i R507. W tym celu dokonano pomiarów temperatury i wilgotno ci powietrza przed i po sch odzeniu 
oraz nat enia jego przep ywu przez parownik. W sumie zbadano ch odzenie powietrza w 108 ró nych wariantach — 
po 36 dla ka dego z wymienionych czynników ch odniczych. Poszczególne warianty bada  ró ni  si  warunkami 
wej ciowymi — stanem poddanego ch odzeniu powietrza i nat eniem jego przep ywu. Wykonuj c pomiary dla 
ró nych czynników ch odniczych, utrzymywano mo liwie jednakowe warunki wej ciowe w odpowiadaj cych sobie 
wariantach. Temperatur  powietrza przed parownikiem utrzymywano na trzech poziomach, jego wilgotno  wzgl dn
równie  na trzech poziomach, natomiast wydatek przep ywu powietrza na czterech poziomach. Rezultaty bada  w po-
staci, wyliczanej ka dorazowo na podstawie pomiarów, mocy cieplnej parownika przedstawiono w tabeli i na wykre-
sach, oddzielnie dla poszczególnych wydatków przep ywu. Uzyskane wyniki bada  pozwoli y oceni  jako  ch odze-
nia powietrza badan  ch odziark  w zale no ci od wykorzystywanego w niej czynnika ch odniczego. 

S owa kluczowe: ekologiczne czynniki ch odnicze, klimatyzacja kopal , ch odzenie powietrza, moc parownika ch o-
dziarki spr arkowej

KRYSTYNA KREINER, MIECZYS AW Y A

Binarny charakter powierzchni w gla kamiennego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2006 

W artykule przedstawiono aktualny pogl d na budow  w gla kamiennego oraz chemiczny charakter jego powierzchni 
z uwzgl dnieniem centrów elektronodonorowych oraz elektronoakceptorowych. Wykazano wp yw charakteru po-
wierzchniowej warstwy cznie z jej hydrofilowymi centrami, które s  odpowiedzialne za zwil anie w gla. Liczba 
tych centrów w istotny sposób rzutuje na liczb  sorbowanych cz steczek wody, która maleje wraz ze wzrostem 
zawarto ci pierwiastka C w w glu. Wyst puj ce w w glu hydrofobowe fragmenty powierzchni polimeru maj  du e
znaczenie w procesie sorpcji par w glowodorów zarówno alifatycznych, jak równie  cyklicznych niearomatycz-
nych. W glowodory te s  wi zane z apolarn  cz ci  struktury w gla si ami dyspersyjnymi. W procesie sorpcji 
w glowodorów aromatycznych, na przyk ad benzenu i jego pochodnych alkilowych do oddzia ywa  dyspersyj-
nych dochodz  dodatkowo oddzia ywania wynikaj ce z obecno ci w pier cieniach tych zwi zków elektronów .
Adsorbaty posiadaj ce w swej cz steczce zarówno ugrupowania apolarne np. rodniki alkilowe, jak i polarne gru-
py, np. –OH i –COOH nie odró niaj  centrów hydrofilowych od hydrofobowych obecnych na powierzchni w gla. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, grupy powierzchniowe, sorpcja 

STANIS AW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, RAFA UCZAK,
SEBASTIAN NAPIERAJ, PIOTR YCZKOWSKI 

Gospodarcze wykorzystanie metanu z odmetanowania pok adów w gla polskich kopal  w gla kamiennego
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2006 

Metan towarzysz cy eksploatacji w gla kamiennego w kopalniach g binowych ze wzgl du na wybuchowo  sta-
nowi powa ne zagro enie dla bezpiecze stwa za óg i ruchu zak adów górniczych. W kopalniach podstawowymi 
metodami opanowania zagro enia metanowego s :
— intensywne przewietrzanie wyrobisk górniczych, 
— odmetanowanie pok adów w gla. 
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Metanowo  bezwzgl dna polskich kopal  w gla kamiennego jest bardzo wysoka i w 2004 roku wynosi a ponad 
825 mln m3 CH4, przy czym podziemnym odmetanowaniem uj to ok. 250 mln m3 CH4 [10]. Metan z pok adów
w gla kopal  jest odprowadzany w procesach przewietrzania i odmetanowania na powierzchni . Metan odprowa-
dzany w powietrzu kopalnianym, a tak e metan odprowadzany z instalacji odmetanowania na powierzchni do at-
mosfery, ze wzgl du na brak mo liwo ci jego pe nego wykorzystania gospodarczego przyczynia si  do powsta-
wania „efektu cieplarnianego”, który jest niekorzystnym zjawiskiem ekologicznym. Gaz z odmetanowanie mo e
by  wykorzystywany jako paliwo niskometanowe w ró nego rodzaju instalacjach ciep owniczo-energetycznych 
np. w kot ach z palnikami gazowymi, silnikach i turbinach gazowych. W Polsce gaz niskometanowy jest wyko-
rzystywany jako paliwo w wielu instalacjach energetycznych np. w Jastrz bskiej Spó ce W glowej SA, jednak e
globalny wska nik gospodarczego wykorzystania metanu uj tego odmetanowaniem z pok adów w gla polskich 
kopal  jest niski i wynosi tylko 53%. Przeprowadzona analiza wykaza a mo liwo ci dalszego wykorzystania me-
tanu z odmetanowania jako paliwa, przy czym konieczne jest podj cie w najbli szej perspektywie nast puj cych 
dzia a  kierunkowych. Dalsz  popraw  stopnia wykorzystania metanu uj tego przez odmetanowanie pok adów 
w gla (obecnie jeszcze oko o 42% metanu jest odprowadzane do atmosfery), jako paliwa dla: 
— kot ów w glowych z palnikami gazowymi, 
— kot ów gazowych, 
— silników gazowych dla wytwarzanie ciep a i energii elektrycznej. 
Wdro enie na skal  przemys ow  instalacji i technologii do oczyszczania gazu z odmetanowania, b d cego mie-
szanin  metanowo-powietrzn , z powietrza, pozwoli uzyska  paliwo o parametrach handlowych (ok. 96% CH4)
nadaj ce si  do powszechnego stosowania w instalacjach gazowniczych. Ograniczenie emisji metanu z pok adów
w gla w czasie procesów wydobycia w gla do wyrobisk górniczych poprzez zintensyfikowane odmetanowanie, 
przy czym warunkiem koniecznym jest stworzenie mo liwo ci gospodarczego wykorzystania uj tego gazu nisko-
metanowego jako paliwa w instalacjach ciep owniczo-energetycznych.  

S owa kluczowe: metan, odmetanowanie, kopalnie, wentylacja kopal , wykorzystanie metanu 

BOGUS AW PTASZY SKI 

Modele mieszania powietrza w wyrobisku górniczym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2006 

W pracy zaprezentowano funkcje przej ciow F(t) i funkcj  ci arow E(t) dla wybranych, najcz ciej stosowa-
nych modeli transportu powietrza w wyrobiskach górniczych. Znajomo  ich, szczególnie tej pierwszej mo e by
w praktyce wykorzystana w celu lepszego odwzorowania rzeczywistego transportu masy w wyrobisku. 

S owa kluczowe: model transportu masy, przep ywy powietrza w wyrobiskach górniczych, funkcja przej ciowa, 
funkcja ci arowa 


