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Streszczenia

MARIAN BRANNY, KRZYSZTOF BRODA, KRZYSZTOF FILEK, W ADYS AW MIKO AJCZYK 

Próba opisu zjawiska pr dów wstecznych metodami CFD  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

W artykule podj to prób  opisu zjawiska pr dów wstecznych za pomoc  metody numerycznej. Obszar przep ywu 
tworzy upadowa o d ugo ci 150 m, nachylona pod k tem 15° do poziomu. W warunkach izotermicznych strumie
powietrza kierowany jest na upad. Na powierzchni sp gu i stropu upadowej, na odcinku o d ugo ci 10 m przyjmo-
wano temperatur  wy sz  ni  w jej pozosta ej cz ci. Rozwa any problem opisany jest uk adem równa  ci g o ci, 
Naviera–Stokesa, energii i modelu turbulencji k–ε (kinetyczna energia turbulencji, szybko  dyssypacji kinetycz-
nej energii turbulencji). Wykonano wariantowe obliczenia dla ró nych temperatur cian ogrzewanego segmentu 
upadowej. Analizowano obrazy pola pr dko ci charakteryzuj ce poszczególne etapy zwi zane z tworzeniem i roz-
przestrzenianiem si  pr dów wstecznych. Wiarygodno  oblicze  numerycznych oceniono przez porównanie z publi-
kowanymi wcze niej wynikami pomiarów. Obliczenia wykonano programem FLUENT 6.1. 

S owa kluczowe: modelowanie CFD, pr dy wsteczne, wentylacja kopal

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

Problemy zapewnienia stabilnych parametrów paliwa z odmetanowania kopal  stosowanego do silników 
gazowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

Gazy z odmetanowania pok adów w gla kamiennego kopal  s  niskometanowymi paliwami, które mog  by  wy-
korzystywane w ró nego rodzaju instalacjach ciep owniczo-energetycznych, np. w kot ach z palnikami gazowymi, 
silnikach i turbinach gazowych. Problemem utrudniaj cym prawid ow  eksploatacj  takich urz dze  jest zapew-
nienie w a ciwej stabilno ci parametrów ilo ciowych i jako ciowych paliwa. W artykule przedstawiono wymaga-
nia stawiane gazom z odmetanowania s u cym do zasilania urz dze  energetyczno-ciep owniczych oraz mo liwo ci
stabilizacji tych parametrów. Omówiono tak e na przyk adzie instalacji ciep owniczo-energetycznej spalaj cej 
gazy z odmetanowania KWK „Budryk” wp yw niestabilnych parametrów paliwa na prac  urz dze , a tak e roz-
wi zania techniczne s u ce stabilizacji jako ciowo-ilo ciowej parametrów gazów z odmetanowania. 

S owa kluczowe: odmetanowanie kopal , stabilizacja parametrów ilo ciowo-jako ciowych, mieszanina metano-
wo-powietrzna, wykorzystanie metanu 

ZBIGNIEW PIOTROWSKI, MACIEJ MAZURKIEWICZ 

Ch onno  doszczelnianych zrobów zawa owych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

Zawiesiny odpadowo-wodne s  od wielu lat stosowane w kopalniach w gla kamiennego, g ównie w celu do-
szczelniania zrobów zawa owych. Projektowanie takich dzia a  wymaga obliczania ilo ci potrzebnych odpadów. 
Ilo  ta wynika z wielko ci pustek mi dzyziarnowych gruzowiska zawa owego, nazywanego przez autorów ch on-
no ci  zrobów zawa owych. W artykule omówiono wyniki bada  modelowych i technicznych wykonanych dla 38 
cian zawa owych.  

S owa kluczowe: odpady drobnofrakcyjne, zawiesiny, pustki mi dzyziarnowe, ch onno  gruzowiska zawa owego 
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BOGUS AW PTASZY SKI 

Koncentracja CO2 w wyrobiskach górniczych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

W artykule przedstawiono zjawisko wzrostu, ponad warto  dopuszczaln  przepisami, koncentracji CO2 w niektó-
rych wyrobiskach podziemnych jednej z kopal  rud. Z bada  wiadomo, e przyczyna tego powtarzaj cego si
stanu nie le y po stronie technicznej ani organizacyjnej. Raczej jego pod o e jest fizykalne. W artykule przedsta-
wiono wybrane wyniki obszernych bada  zrealizowanych przez osiem miesi cy w kopalni, z zarejestrowaniem 
wspomnianego stanu przekrocze  warto ci st enia CO2 i O2 w powietrzu kopalnianym. Przedstawiono analiz
korelacji i regresji liniowej wielokrotnej i rezultaty jej zastosowania do wyników pomiarów. Pos uguj c si  pa-
kietem Statistica, okre lono posta  analityczn  liniowej regresji wielokrotnej. Posta  otrzymanej funkcji mo e by
u yteczna przy prognozowaniu st enia CO2 w powietrzu kopalnianym, tym bardziej, e moc tak okre lonej kore-
lacji liniowej jest bardzo wysoka. 

S owa kluczowe: atmosfera kopalniana, wyp ywy gazów 

TADEUSZ SZPONDER 

Okre lenie kryterium optymalnych parametrów pracy dysz zraszaj cych do str cania py ów z powietrza 
kopalnianego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

Stosowanie rozpylonej wody jest podstawowym rodkiem do zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego. Sku-
teczno  str cania py ów zale y od parametrów mikrostruktury rozpylonej strugi i ob oku py owego. Efektywno
odpylania przy zraszaniu jest funkcj  wielu parametrów, które ujmuje wska nik okre laj cy powierzchni  kropel 
w jednostce obj to ci rozpylanej strugi. 

S owa kluczowe: rozpylanie, mikrostruktura rozpylanej strugi, powierzchnia kropel, efektywno  odpylania  

RYSZARD WOSZ 

Ugi cie stropu nad eksploatowanym z o em rud miedzi LGOM — wp yw warto ci wspó czynnika eksploatacji 
na powstanie stref odci enia mi dzy warstwami stropowymi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2006 

Praca stanowi kontynuacj  analiz zachowania si  warstw górotworu nad eksploatowanym, systemem komorowo-
filarowym z ugi ciem stropu, z o em rud miedzi. W pracach [11, 12] opisano dwa sposoby zachowania si  warstw 
stropowych z punktu widzenia koncentracji napr enia i wyt enia górotworu, co w konsekwencji mo e spowodo-
wa  powstanie i propagacj  lokalnej strefy zniszczenia i utrat  stateczno ci warstwy. W niniejszej pracy przedsta-
wiono wp yw warto ci wspó czynnika eksploatacji na powstanie stref odci enia mi dzy warstwami stropowymi. 
Za o ono, e górotwór (zarówno strop jak i z o e) charakteryzuje si  w asno ciami o rodka spr ystego, które opisu-
j : wspó czynnik oporu w a ciwego z o a c1, wspó czynnik oporu w a ciwego zrobów c2, wspó czynnik odkszta -
calno ci pod u nej E i poprzecznej  warstwy stropowej. Zadanie sprowadza si  do rozwi zania modelu opisuj -
cego ugi cie belki na spr ystym pod o u. W skonstruowanym modelu o warto ci krzywizny osi belki decyduje 
moment zginaj cy i si a cinaj ca (T. Ozog [4]). W pracy przedstawiono wyniki oblicze  ugi  osi belek stropu 
bezpo redniego i zasadniczego, z których wynika mo liwo  powstania stref zmniejszonego nacisku stropu zasad-
niczego na strop bezpo redni, co w skrajnym przypadku mo e prowadzi  do powstania pustek mi dzywarstwo-
wych. Brak podparcia lub zmniejszone podparcie stropu zasadniczego mo e by  przyczyn  jego zawisania i ge-
nerowania zjawisk dynamicznych. 

S owa kluczowe: zginanie belek na spr ystym pod o u, wstrz sy górotworu 


