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WIKTOR FILIPEK

Oœrodek porowaty jako sieæ przestrzenna utworzona z komórek elementarnych � Górnictwo i Geoin¿ynieria
(kwartalnik AGH) � z. 4, 2008

W niniejszym artykule przedstawiono ideê budowy wirtualnego oœrodka porowatego bazuj¹cego na zasadzie po-
dobieñstwa do rzeczywistego. Na wstêpie zdefiniowano warunki, które musz¹ byæ spe³nione, aby oœrodek wirtu-
alny by³ podobny do rzeczywistego. Nastêpnie zdefiniowano pojêcia „komórka elementarna” oraz „wielobiegun-
nik”. Umo¿liwia to zamianê rzeczywistego wycinka oœrodka porowatego w komórkê elementarn¹ traktowan¹
jako wielobiegunnik. Pojêcie wielobiegunnik pozwala natomiast na ³atwy i przejrzysty sposób zapisu w postaci
uk³adu równañ funkcjonowania i-tej komórki elementarnej w sieci przestrzennej. Za³¹czono w artykule równie¿
wyniki obliczeñ numerycznych wybranej komórki elementarnej, reprezentuj¹cej rzeczywisty oœrodek porowaty,
aby potwierdziæ sens tworzenia wirtualnych oœrodków porowatych w celu upodobnienia ich do rzeczywistych.

S³owa kluczowe: modelowanie matematyczne przep³ywów w oœrodkach porowatych, komputerowa symulacja
przep³ywów p³ynów w oœrodkach porowatych, filtracja

DANUTA KRZYSZTOÑ, RYSZARD WOSZ, JERZY CIEŒLIK, ROBERT KLISOWSKI

Okreœlenie sk³onnoœci ska³ do t¹pañ na podstawie badañ próbek skalnych z kopalñ Peru w sztywnej ma-
szynie wytrzyma³oœciowej � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2008

Przeprowadzono badania próbek dwóch rodzajów ska³: wapienia i z³o¿a mineralnego, pochodz¹cych z ró¿nych
kopalñ Peru. Badania przeprowadzono w sztywnej maszynie wytrzyma³oœciowej w warunkach jednoosiowego
œciskania, przy sterowaniu kinematycznym prêdkoœci¹ odkszta³cenia pod³u¿nego próbki równ¹ 1.10-5 s–1. Suma-
rycznie przebadano 63 próbki (26 próbek wapienia i 37 próbek z³o¿a mineralnego) o smuk³oœci 2. Wynikiem ba-
dañ ka¿dej próbki by³a ca³kowita charakterystyka naprê¿eniowo-odkszta³ceniowa.
Sk³onnoœæ ska³ do t¹pañ okreœlono na podstawie ró¿nych wskaŸników, obliczonych wed³ug znanych wzorów
[11], uwzglêdniaj¹cych przedkrytyczne i pokrytyczne w³asnoœci ska³ oraz energie w³aœciwe w poszczególnych
zakresach odkszta³cenia pod³u¿nego próbki. Wszystkie stosowane wskaŸniki sk³onnoœci do t¹pañ œwiadcz¹ o du-
¿ej lub bardzo du¿ej sk³onnoœci badanych ska³ do t¹pañ.

S³owa kluczowe: przedkrytyczne i pokrytyczne w³asnoœci ska³, energie w³aœciwe w poszczególnych zakresach
niszczenia próbki, wskaŸniki sk³onnoœci ska³ do t¹pañ

TADEUSZ MIKOŒ, JANUSZ CHMURA

Rewitalizacja i zagospodarowanie turystyczne podziemnych wyrobisk górniczych zabytkowej kopalni z³ota
i arsenu w Z³otym Stoku � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2008

W 1961 roku z przyczyn ekonomicznych zaprzestano eksploatacji w kopalni z³ota i arsenu w Z³otym Stoku. By³
to najstarszy oœrodek górniczo-hutniczy w Polsce. Nieczynna kopalnia, po wieloletnim procesie rewitalizacji
pe³ni dziœ funkcjê kopalni turystycznej, któr¹ odwiedza ponad 120 tys. turystów rocznie.
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Zwiêkszaj¹ca siê ci¹gle liczba zwiedzaj¹cych wymog³a na w³aœcicielach i zarz¹dzie kopalni koniecznoœæ uspraw-
nienia ruchu turystycznego. W tym celu wykonano po³¹czenie sztolni Czarnej Dolnej ze sztolni¹ Czarn¹ Górn¹,
reaktywowano zlikwidowan¹ kolejkê podziemn¹ i zmodernizowano trasê turystyczn¹ pod k¹tem zwiêkszenia jej
atrakcyjnoœci i przepustowoœci.

S³owa kluczowe: górnictwo kruszcowe, historia górnictwa, wyrobiska zabytkowe, stare kopalnie, ochrona zabyt-
ków podziemnych, geoturystyka

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

Niektóre problemy z wykorzystaniem metanu z odmetanowania w Spó³ce Energetycznej Jastrzêbie SA �
Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2008

Mieszanina metanowo-powietrzna ujêta systemem odmetanowania mo¿e byæ wykorzystywana jako paliwo nisko-
metanowe w ró¿nego rodzaju instalacjach ciep³owniczo-energetycznych. Spó³ka Energetyczna „Jastrzêbie” jest
najwiêkszym w Polsce zak³adem energetycznym wykorzystuj¹cym mieszaninê z odmetanowania kopalñ jako pa-
liwo w produkcji energii elektrycznej i ciep³a. W artykule zwrócono uwagê na mo¿liwoœci poprawy i zwiêksze-
nia gospodarczego wykorzystania metanu ujmowanego systemem odmetanowania. Przeprowadzono analizê ujê-
cia, wykorzystania i transportu mieszaniny gazowej do odbiorców zrzeszonych w spó³ce energetycznej. Analizie
poddano dzia³alnoœæ SEJ SA od roku 2000 z naciskiem na rok 2005, uwzglêdniaj¹c stan techniczny instalacji ga-
zowej, iloœæ i straty gazu oraz bie¿¹c¹ i planowan¹ modernizacjê magistrali i systemu odmetanowania.

S³owa kluczowe: Spó³ka Energetyczna „Jastrzêbie” SA, gospodarcze wykorzystanie metanu, magistrala gazowa,
wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a

MACIEJ WÓJCIKOWSKI, WOJCIECH MACHOWICZ

Ochrona gazoci¹gów na terenach objêtych wp³ywem naprê¿eñ górotworu wynikaj¹cych z podziemnej eks-
ploatacji górniczej � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2008

Obszar Górnego Œl¹ska bez w¹tpienia kojarzy siê z górnictwem podziemnym. Ma ono swój wymiar zarówno
w skali krajowej, jak i europejskiej, niejednokrotnie œwiatowej. Dlatego w tym œrodowisku, tak bardzo wspiera-
nym przez mieszkañców, nie³atwo funkcjonowaæ dostawcom innych noœników energetycznych, a w szczególno-
œci operatorom sieci gazowych.
Wymiar szkód górniczych jest niczym wobec tego, co mo¿e wydarzyæ siê w nastêpstwie ich oddzia³ywania na
gazoci¹gi. W tak trudnych i wyj¹tkowych warunkach musz¹ funkcjonowaæ bez zak³óceñ, a jedynymi bezpoœred-
nimi sposobami zabezpieczania ich przed wp³ywami deformacji terenu s¹ kompensatory i ich uk³ady oraz rury
polietylenowe – w aspekcie ich w³aœciwoœci. Du¿e znaczenie ma profesjonalizm pracowników, operatorów sieci
gazowych oraz prawid³owo prowadzona profilaktyka, która ma na celu wykrycie miejsca zagro¿enia na wcze-
snym jego etapie i oczywiœcie œwiadomoœæ ludzi zwi¹zanych bezpoœrednio i poœrednio z gazownictwem.

S³owa kluczowe: gazoci¹g, górnictwo, osiadanie, stabilizator, kompensator


