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Dwufazowy przep³yw powietrza i wody w pionowych wyrobiskach górniczych � Górnictwo i Geoin¿ynieria �
z. 3, 2008

W artykule opisano przyk³ady wystêpowania przep³ywów dwufazowych w wyrobiskach górniczych i ich mo¿li-
wy wp³yw na przewietrzanie. Okreœlono niektóre cechy takich przep³ywów, ich parametry oraz modele ich teore-
tycznego opisu. Przedstawiono wyniki badañ numerycznych w pionowym szybie wydechowym, przyjmuj¹c me-
todykê opisu Eulera–Lagrange’a. Pos³uguj¹c siê modelem fazy rozproszonej (the discrete phase model),
zaimplementowanym w oprogramowaniu Fluent wykorzystuj¹cym wspomnian¹ metodykê, wykonano pierwsze
próby numerycznych obliczeñ. Wyniki zamieszczono w postaci wykresów.

S³owa kluczowe: przep³ywy dwufazowe, przep³yw w szybie wentylacyjnym, symulacje numeryczne przep³ywów
dwufazowych, model fazy dyskretnej

£UKASZ HEREZY

Badania w³aœciwoœci mechanicznych stali do produkcji dyskowych narzêdzi urabiaj¹cych dla górnictwa �
Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 3, 2008

Dyskowe narzêdzia urabiaj¹ce stosowane w przesz³oœci zosta³y wycofane ze wzglêdu na du¿e dynamiczne ob-
ci¹¿enia elementów maszyn urabiaj¹cych. Wiele cech pozytywnych tych rozwi¹zañ jest nadal przedmiotem licz-
nych rozwa¿añ teoretycznych i prowadzonych badañ, na co pozwala znacz¹cy postêp w technologii obróbki
cieplnej i cieplno-chemicznej stali. W pracy zaprezentowano wyniki badañ ró¿nych wariantów obróbki cieplnej
stali, pozwalaj¹cych na uzyskanie po¿¹danych w³aœciwoœci materia³ów i otwieraj¹cych drogê do wdra¿ania no-
wych rozwi¹zañ konstrukcyjnych maszyn górniczych z dyskowymi narzêdziami urabiaj¹cymi.

S³owa kluczowe: narzêdzia dyskowe, obróbka cieplna, w³aœciwoœci mechaniczne

ZBIGNIEW KUCZERA

Charakterystyka zagro¿enia klimatycznego w strefie przodkowej wyrobiska korytarzowego dla zmiennej
lokalizacji ch³odnicy powietrza � Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 3, 2008

Wzrost g³êbokoœci eksploatowanych pok³adów, koncentracja wydobycia i zwi¹zana z ni¹ mechanizacja procesów
urabiania i transportu wêgla wp³ywa na pogorszenie warunków klimatycznych szczególnie w wyrobiskach przod-
kowych. Pomimo intensywnej wentylacji czêsto dochodzi do pogorszenia mikroklimatu w strefie przodkowej.
Ch³odzenie powietrza pozwala na poprawê warunków klimatycznych dla pracuj¹cej tam za³ogi. W artykule anali-
zowana jest zmiennoœæ mocy ch³odniczej oraz proces zmian temperatury suchej, wilgotnoœci w³aœciwej i wzglêd-
nej w strefie przodkowej podczas zmiany odleg³oœci ch³odnicy powietrza od czo³a przodka. Okreœlono równie¿
moc ch³odnicy powietrza.

S³owa kluczowe: ch³odzenie powietrza, kopalnia wêgla, zagro¿enie klimatyczne
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Wp³yw Ÿróde³ ciep³a i wilgoci na stan zamglonego powietrza w podziemnych górniczych wyrobiskach kory-
tarzowych � Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 3, 2008

W artykule omówiono zagadnienie przep³ywu powietrza zamglonego przez poziome wyrobisko korytarzowe.
Podano równania matematycznego opisu zmian parametrów termodynamicznych powietrza (temperatura, wilgot-
noœæ) na drodze przep³ywu, przy czym uwzglêdniono wystêpowanie w wyrobisku ró¿nego rodzaju Ÿróde³ ciep³a
i wilgoci. Przyjêto, ¿e powietrze mo¿e zawieraæ wilgoæ zarówno w postaci pary wodnej, jak i w postaci mg³y.
Dla zilustrowania omawianych zagadnieñ rozwi¹zano numerycznie przyk³ad liczbowy dla czterech wariantów da-
nych. Wyniki przedstawiono w formie wykresów zmiennoœci temperatury powietrza, jego wilgotnoœci w³aœciwej
i wzglêdnej oraz zawartoœci mg³y w funkcji wspó³rzêdnej bie¿¹cej wzd³u¿ osi wyrobiska.

S³owa kluczowe: przep³ywy dwufazowe, powietrze zamglone, aerologia górnicza, klimatyzacja kopalñ

MARIAN PALUCH, ANTONI TAJDUŒ

Wyznaczenie ugiêæ i si³ przekrojowych w stropie bêd¹cym w kontakcie dwuparametrowym z pok³adem dla
wyrobiska korytarzowego � Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 3, 2008

W pracy wyprowadzono wzory na obliczanie ugiêæ i si³ przekrojowych w stropie bêd¹cym w kontakcie dwupara-
metrowym z pok³adem. Podano równie¿ wzory na energiê sprê¿yst¹ i d³ugoœæ graniczn¹ a po³owy wyrobiska.
Efekty pracy obrazuje przyk³ad obliczeniowy z wykresami.

S³owa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, kontakt dwuparametrowy, si³y przekrojowe, energia sprê¿ysta

RYSZARD WOSZ

Ugiêcie stropu bezpoœredniego i zasadniczego nad eksploatowanym pok³adem – powstanie i propagacja
szczeliny wywo³anej momentem pary si³ � Górnictwo i Geoin¿ynieria � z. 3, 2008

Struktura z³o¿a rud miedzi w LGOM daje mo¿liwoœæ zbudowania uproszczonego modelu opisuj¹cego wzajemne
oddzia³ywanie warstw stropowych oraz ich obni¿enie. Nad z³o¿em zalegaj¹ generalnie dwa kompleksy warstw,
które ze wzglêdu na mi¹¿szoœæ i wartoœci parametrów odkszta³ceniowych, mo¿na podzieliæ na dwie warstwy
stropowe: strop bezpoœredni i strop zasadniczy. W sytuacji rozwiniêtej eksploatacji strop bezpoœredni stanowi
belka (p³yta) oparta o z³o¿e (w czêœci przed frontem eksploatacyjnym) i o filary (za frontem). Od góry belka jest
obci¹¿ona nadk³adem w postaci pionowej sk³adowej pz tensora naprê¿enia pierwotnego. Zarówno ca³y górotwór,
strop jak i z³o¿e, charakteryzuj¹ siê w³asnoœciami oœrodka sprê¿ystego, które opisuj¹: wspó³czynnik odkszta³cal-
noœci pod³u¿nej E warstwy stropowej, wspó³czynnik odkszta³calnoœci poprzecznej n.
W pracy przedstawiono koncepcjê modelu opisuj¹cego powstanie i propagacjê szczeliny zniszczenia w przekroju
belki stropu zasadniczego, w którym wystêpuje koncentracja tensora naprê¿enia. Szczelina zniszczenia powstaje
w wyniku dzia³ania dwóch par si³ o tej samej wartoœci momentu zginaj¹cego oraz i przeciwnych znakach (rys. 1).
Jako model wyjœciowy przyjêto belkê obustronnie utwierdzon¹ i obci¹¿on¹ ciê¿arem warstw nadleg³ych oraz ciê-
¿arem w³asnym. Model odnosi siê do rzeczywistej sytuacji rozpoczynania eksploatacji nowego pola.

S³owa kluczowe: zginanie belek na sprê¿ystym pod³o¿u, wstrz¹sy górotworu


