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MARIAN BRANNY, KRZYSZTOF BRODA, KRZYSZTOF FILEK, WàADYSàAW MIKOàAJCZYK
Próba opisu zjawiska prądów wstecznych metodami CFD x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
W artykule podjĊto próbĊ opisu zjawiska prądów wstecznych za pomocą metody numerycznej. Obszar przepáywu
tworzy upadowa o dáugoĞci 150 m, nachylona pod kątem 15° do poziomu. W warunkach izotermicznych strumieĔ
powietrza kierowany jest na upad. Na powierzchni spągu i stropu upadowej, na odcinku o dáugoĞci 10 m przyjmowano temperaturĊ wyĪszą niĪ w jej pozostaáej czĊĞci. RozwaĪany problem opisany jest ukáadem równaĔ ciągáoĞci,
Naviera–Stokesa, energii i modelu turbulencji k–ε (kinetyczna energia turbulencji, szybkoĞü dyssypacji kinetycznej energii turbulencji). Wykonano wariantowe obliczenia dla róĪnych temperatur Ğcian ogrzewanego segmentu
upadowej. Analizowano obrazy pola prĊdkoĞci charakteryzujące poszczególne etapy związane z tworzeniem i rozprzestrzenianiem siĊ prądów wstecznych. WiarygodnoĞü obliczeĔ numerycznych oceniono przez porównanie z publikowanymi wczeĞniej wynikami pomiarów. Obliczenia wykonano programem FLUENT 6.1.
Sáowa kluczowe: modelowanie CFD, prądy wsteczne, wentylacja kopalĔ

STANISàAW NAWRAT, ZBIGNIEW KUCZERA, RAFAà àUCZAK, PIOTR ĩYCZKOWSKI
Problemy zapewnienia stabilnych parametrów paliwa z odmetanowania kopalĔ stosowanego do silników
gazowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
Gazy z odmetanowania pokáadów wĊgla kamiennego kopalĔ są niskometanowymi paliwami, które mogą byü wykorzystywane w róĪnego rodzaju instalacjach ciepáowniczo-energetycznych, np. w kotáach z palnikami gazowymi,
silnikach i turbinach gazowych. Problemem utrudniającym prawidáową eksploatacjĊ takich urządzeĔ jest zapewnienie wáaĞciwej stabilnoĞci parametrów iloĞciowych i jakoĞciowych paliwa. W artykule przedstawiono wymagania stawiane gazom z odmetanowania sáuĪącym do zasilania urządzeĔ energetyczno-ciepáowniczych oraz moĪliwoĞci
stabilizacji tych parametrów. Omówiono takĪe na przykáadzie instalacji ciepáowniczo-energetycznej spalającej
gazy z odmetanowania KWK „Budryk” wpáyw niestabilnych parametrów paliwa na pracĊ urządzeĔ, a takĪe rozwiązania techniczne sáuĪące stabilizacji jakoĞciowo-iloĞciowej parametrów gazów z odmetanowania.
Sáowa kluczowe: odmetanowanie kopalĔ, stabilizacja parametrów iloĞciowo-jakoĞciowych, mieszanina metanowo-powietrzna, wykorzystanie metanu

ZBIGNIEW PIOTROWSKI, MACIEJ MAZURKIEWICZ
CháonnoĞü doszczelnianych zrobów zawaáowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
Zawiesiny odpadowo-wodne są od wielu lat stosowane w kopalniach wĊgla kamiennego, gáównie w celu doszczelniania zrobów zawaáowych. Projektowanie takich dziaáaĔ wymaga obliczania iloĞci potrzebnych odpadów.
IloĞü ta wynika z wielkoĞci pustek miĊdzyziarnowych gruzowiska zawaáowego, nazywanego przez autorów cháonnoĞcią zrobów zawaáowych. W artykule omówiono wyniki badaĔ modelowych i technicznych wykonanych dla 38
Ğcian zawaáowych.
Sáowa kluczowe: odpady drobnofrakcyjne, zawiesiny, pustki miĊdzyziarnowe, cháonnoĞü gruzowiska zawaáowego
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BOGUSàAW PTASZYēSKI
Koncentracja CO2 w wyrobiskach górniczych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
W artykule przedstawiono zjawisko wzrostu, ponad wartoĞü dopuszczalną przepisami, koncentracji CO2 w niektórych wyrobiskach podziemnych jednej z kopalĔ rud. Z badaĔ wiadomo, Īe przyczyna tego powtarzającego siĊ
stanu nie leĪy po stronie technicznej ani organizacyjnej. Raczej jego podáoĪe jest fizykalne. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obszernych badaĔ zrealizowanych przez osiem miesiĊcy w kopalni, z zarejestrowaniem
wspomnianego stanu przekroczeĔ wartoĞci stĊĪenia CO2 i O2 w powietrzu kopalnianym. Przedstawiono analizĊ
korelacji i regresji liniowej wielokrotnej i rezultaty jej zastosowania do wyników pomiarów. Posáugując siĊ pakietem Statistica, okreĞlono postaü analityczną liniowej regresji wielokrotnej. Postaü otrzymanej funkcji moĪe byü
uĪyteczna przy prognozowaniu stĊĪenia CO2 w powietrzu kopalnianym, tym bardziej, Īe moc tak okreĞlonej korelacji liniowej jest bardzo wysoka.
Sáowa kluczowe: atmosfera kopalniana, wypáywy gazów

TADEUSZ SZPONDER
OkreĞlenie kryterium optymalnych parametrów pracy dysz zraszających do strącania pyáów z powietrza
kopalnianego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
Stosowanie rozpylonej wody jest podstawowym Ğrodkiem do zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego. SkutecznoĞü strącania pyáów zaleĪy od parametrów mikrostruktury rozpylonej strugi i obáoku pyáowego. EfektywnoĞü
odpylania przy zraszaniu jest funkcją wielu parametrów, które ujmuje wskaĨnik okreĞlający powierzchniĊ kropel
w jednostce objĊtoĞci rozpylanej strugi.
Sáowa kluczowe: rozpylanie, mikrostruktura rozpylanej strugi, powierzchnia kropel, efektywnoĞü odpylania

RYSZARD WOSZ
UgiĊcie stropu nad eksploatowanym záoĪem rud miedzi LGOM — wpáyw wartoĞci wspóáczynnika eksploatacji
na powstanie stref odciąĪenia miĊdzy warstwami stropowymi x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3, 2006
Praca stanowi kontynuacjĊ analiz zachowania siĊ warstw górotworu nad eksploatowanym, systemem komorowofilarowym z ugiĊciem stropu, záoĪem rud miedzi. W pracach [11, 12] opisano dwa sposoby zachowania siĊ warstw
stropowych z punktu widzenia koncentracji naprĊĪenia i wytĊĪenia górotworu, co w konsekwencji moĪe spowodowaü powstanie i propagacjĊ lokalnej strefy zniszczenia i utratĊ statecznoĞci warstwy. W niniejszej pracy przedstawiono wpáyw wartoĞci wspóáczynnika eksploatacji na powstanie stref odciąĪenia miĊdzy warstwami stropowymi.
ZaáoĪono, Īe górotwór (zarówno strop jak i záoĪe) charakteryzuje siĊ wáasnoĞciami oĞrodka sprĊĪystego, które opisują: wspóáczynnik oporu wáaĞciwego záoĪa c1, wspóáczynnik oporu wáaĞciwego zrobów c2, wspóáczynnik odksztaácalnoĞci podáuĪnej E i poprzecznej Ȟ warstwy stropowej. Zadanie sprowadza siĊ do rozwiązania modelu opisującego ugiĊcie belki na sprĊĪystym podáoĪu. W skonstruowanym modelu o wartoĞci krzywizny osi belki decyduje
moment zginający i siáa Ğcinająca (T. Ozog [4]). W pracy przedstawiono wyniki obliczeĔ ugiĊü osi belek stropu
bezpoĞredniego i zasadniczego, z których wynika moĪliwoĞü powstania stref zmniejszonego nacisku stropu zasadniczego na strop bezpoĞredni, co w skrajnym przypadku moĪe prowadziü do powstania pustek miĊdzywarstwowych. Brak podparcia lub zmniejszone podparcie stropu zasadniczego moĪe byü przyczyną jego zawisania i generowania zjawisk dynamicznych.
Sáowa kluczowe: zginanie belek na sprĊĪystym podáoĪu, wstrząsy górotworu
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