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Streszczenia

JERZY GAWRY , DANUTA KRZYSZTO

Analiza emisji akustycznej zarejestrowanej podczas ciskania próbek piaskowca i w gla  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2007 

Przeprowadzono badania eksperymentalne nad w asno ciami mechanicznymi i akustycznymi typowych ska  kar-
bo skich podczas jednoosiowego i trójosiowego ciskania. Próbki skalne ciskane by y w sztywnej maszynie wy-
trzyma o ciowej MTS-810 New. W przypadku trójosiowego ciskania próbk  umieszczano w komorze ci nienio-
wej 70 MPa. Parametrami eksperymentu by y pr dko  odkszta cenia pod u nego próbki skalnej o warto ci rz du
10–4 i 10–2 s–1 oraz ci nienie okólne o warto ci p = 0, 10, 20, 30 i 50 MPa. Wyniki pomiarowe przedstawiaj  wy-
kresy ca ego procesu ciskania próbki i rejestracji emisji akustycznej. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki uzys-
kane z bada  piaskowca drobnoziarnistego i w gla. Za czono wykresy uzyskane w jednoosiowym ciskaniu pró-
bek skalnych, przy zastosowaniu dwóch ró nych pr dko ci odkszta cenia (10–4 i 10–2 s–1) dla piaskowca i w gla, 
oraz wykresy trójosiowego ciskania przy dwóch ró nych pr dko ciach odkszta cenia dla piaskowca i w gla. Wy-
kazano, e parametry charakteryzuj ce emisj  akustyczn  (liczba i amplituda impulsów) oraz ich rozk ad wzgl -
dem charakterystyki napr eniowo-odkszta ceniowej dla ka dego typu litologicznego ska y zale  od parametrów 
eksperymentu. Z przeprowadzonych bada  wynika, e zjawiska akustyczne wyst puj ce podczas ciskania próbek 
skalnych maj  inny przebieg w piaskowcu (w ska ach p onnych) i w w glu. Analiza otrzymanych wyników wyka-
za a, e na aktywno  akustyczn  maj  wp yw zarówno ci nienie okólne, jak i pr dko  odkszta cenia próbki. 
Wzrost tych parametrów wp ywa na wzrost skumulowanej liczby impulsów w piaskowcu i na zmniejszanie si
skumulowanej liczby impulsów w w glu. 

S owa kluczowe: sztywna maszyna wytrzyma o ciowa, komora wysokoci nieniowa, charakterystyka napr eniowo- 
-odkszta ceniowa, aktywno  akustyczna, widmo amplitudowe 

ZBIGNIEW KUCZERA 

Wp yw zmiany lokalizacji ch odnicy powietrza na warunki klimatyczne w wyrobisku przodkowym  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2007 

Wzrost g boko ci eksploatowanych pok adów, koncentracja wydobycia i zwi zana z ni  mechanizacja procesów 
urabiania i transportu w gla powoduje pogorszenie warunków klimatycznych, szczególnie w wyrobiskach przod-
kowych. Pomimo intensywnej wentylacji cz sto dochodzi do pogorszenia mikroklimatu w strefie przodkowej. 
Ch odzenie powietrza pozwala na popraw  warunków klimatycznych dla pracuj cej tam za ogi. W artykule autor 
analizuje proces zmian temperatury suchej, wilgotno ci w a ciwej i wzgl dnej na trasie wyrobiska lepego ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem strefy przodkowej podczas zmiany odleg o ci ch odnicy powietrza od czo a przodka. 

S owa kluczowe: ch odzenie powietrza, kopalnia w gla, warunki klimatyczne 

ZBIGNIEW PIOTROWSKI, KRZYSZTOF UKOWICZ 

Stosowania popio ów lotnych dla celów profilaktyki po arowej i metanowej na przyk adzie KWK „Brzeszcze” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2007 

Wodne zawiesiny z energetycznymi odpadami drobnofrakcyjnymi s  stosowane w KWK „Brzeszcze” od ponad 
20 lat. G ównie s  one wykorzystywane w profilaktyce po arowej i metanowej. W artykule dokonano oceny wp y-
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wu stosowania zawiesin na metanowo  kopalni oraz ilo  ujmowanego metanu ze zrobów. Przedstawiono równie
wyniki bada  laboratoryjnych gazoprzepuszczalno ci stwardnia ych zawiesin popio owo-wodnych. 

S owa kluczowe: metan, odzysk metanu, odpady energetyczne 

MARTA SUKIENNIK 

Prognozowanie i planowanie jako istotny czynnik rozwoju przedsi biorstw przemys u wydobywczego  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2007 

Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie kierunków rozwoju przedsi biorstw dzia aj cych w przemy le 
wydobywczym. W zwi zku z nieustannie zmieniaj cymi si  warunkami dzia ania oraz specyfik  przemys u wydo-
bywczego, planowanie i prognozowanie odgrywa tu szczególn  rol . W artykule przedstawiono m.in. mo liwo ci 
alternatywnego wykorzystania w gla oraz kierunki zmian lub rozwoju dla przedsi biorstw górniczych. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, prognozowanie, planowanie, rozwój 

ANTONI TAJDU , TADEUSZ MIKO , JANUSZ CHMURA, MACIEJ PAWLIKOWSKI 

Kamienio omy z czasów faraonów, w Kairze, w aspekcie adaptacji i zabezpieczania podziemnych obiektów 
zabytkowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2007 

Cywilizacja staro ytnego Egiptu zawdzi cza w du ym stopniu swoj  s aw  kamieniarstwu. We wspó czesnym, 
wielomilionowym Kairze unikaln  chrze cija sk  enklaw  stanowi dzielnica koptyjska, le ca w najstarszej 
cz ci miasta, na ruinach pot nej rzymskiej twierdzy — Babilonu i arabskiego obozu Al-Fustat. Kairskie kamie-
nio omy zlokalizowane s  w pot nej cianie skalnej, w wapieniach wieku eoce skiego. Wspó czesne wykorzys-
tanie starych kamienio omów wi e si  z diaspor  koptyjsk , która zbudowa a ma y ko ció ek na przedmie ciach 
ówczesnego Kairu. W ostatnim okresie zaadaptowano fragment starego kamienio omu w rejonie, w którym spoty-
ka si  spo eczno  koptyjska. Jej skutkiem jest wykonanie w kamienio omach przepi knego sanktuarium, nawi -
zuj cego do tradycji wczesnochrze cija skich. Ju  dzi  zaprezentowany przegl d w zakresie rewitalizacji kamie-
nio omów farao skich w tej dzielnicy koptyjskiej wskazuje, e nieustannie podejmowane s  tam ró ne sposoby 
adaptacji starych wyrobisk górniczych na atrakcyjne miejsca religijno-turystyczne. Nigdzie na wiecie zabytkowe 
kamienio omy nie zachowa y si  w tak doskona ym stanie, jak w Egipcie — „pa stwie z kamienia”. Mo na w nich 
prze ledzi  technologi  urabiania i obróbki kamienia z czasów poprzedzaj cych wprowadzanie narz dzi elaz-
nych. Obecnie pe ni  one wa n  rol  dydaktyczn  zwi zan  z histori  kamieniarstwa, nauczaniem geologii, dzia-
alno ci  górnicz .

S owa kluczowe: adaptacja kamienio omów, geoturystyka, zagospodarowanie obszarów pogórniczych 


