
Streszczenia

PIOTR CZAJA

Dziewiêædziesi¹t lat edukacji w AGH – dziewiêædziesi¹t lat pracy Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii �
Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Ka¿dy, kto poczu³ zapach tych korytarzy, atmosferê sal wyk³adowych, emocje zaliczeñ i stres zdawanych egzami-
nów oraz wzruszenie podczas uroczystoœci wrêczenia dyplomu tej zacnej uczelni – staje siê cz³onkiem wielkiej
rodziny jej absolwentów. Jak do sêdziwej babci na 90. urodziny – przybywamy z wypiekami na twarzy w te nie-
zapomniane mury, aby wspomnieæ najpiêkniejsze w ¿yciu czasy, spotkaæ kolegów z uniwersyteckiej ³awy, zanu-
rzyæ siê w bieg historii, która tworzy³a siê na naszych oczach. Historiê tê ukszta³towan¹ przez absolwentów Wy-
dzia³u Górniczego zapisan¹ w telegraficznym skrócie, pragnê przedstawiæ czytelnikom naszego wydzia³owego
czasopisma górniczego. Niech wiêc wstêpem do tego jubileuszowego numeru kwartalnika „Górnictwo i Geoin¿y-
nieria” bêdzie kilka s³ów zapisanych przez absolwenta Wydzia³u Górniczego AGH z rocznika 1973, którego los
obdarzy³ zaszczytem kierowania tym Wydzia³em w okresie jego œwietnego jubileuszu – 90-lecia istnienia.

S³owa kluczowe: uczelnie techniczne, jubileusz wydzia³u, górnictwo i geoin¿ynieria

ANNA CHADAJ

O pierwszej kobiecie z dyplomem magistra in¿yniera górnika � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH)
� z. 3, 2009

W artykule przedstawiono sylwetkê pierwszej absolwentki Wydzia³u Górniczego, podano przebieg jej pracy za-
wodowej, zajmowane stanowiska; zwrócono uwagê na dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w czasie II wojny œwiatowej.

S³owa kluczowe: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Górniczy, biografie

MARIAN BRANNY, WIKTOR FILIPEK, MICHA£ KARCH

Prognozowanie temperatury powietrza w przodkach wyrobisk œlepych przewietrzanych wentylacj¹ lut-
niow¹ – 3D symulacja komputerowa � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Rozwi¹zywanie oparto na równaniach i programach symulacyjnych stosowanych w numerycznej mechanice
p³ynów. Warunki przyœcienne modelowano przy pomocy zmodyfikowanej funkcji œciany. Temperaturê œcian wy-
robiska wyznaczono z rozwi¹zania problemu pomocniczego, polegaj¹cego na rozwi¹zaniu równania przewodnic-
twa cieplnego dla oœrodka skalnego z warunkiem brzegowym opisuj¹cym proces wymiany ciep³a miêdzy ska³ami
a przep³ywaj¹cym powietrzem. Wp³yw paruj¹cej wilgoci na temperaturê powietrza uwzglêdniono w równaniu
energii w postaci objêtoœciowych Ÿróde³ ciep³a (ujemnych) rozmieszczonych w warstwie przylegaj¹cej do œciany
sztywnej. Wyznaczono rozk³ady prêdkoœci przep³ywu i temperatury powietrza w przodku wyrobiska œlepego
z kombinowanym systemem wentylacji.

S³owa kluczowe: wentylacja odrêbna, modelowanie numeryczne, zagro¿enia temperaturowe, wentylacja kopalñ
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MARIAN BRANNY, BERNARD NOWAK, BOGUS£AW PTASZYÑSKI, ZBIGNIEW KUCZERA,
RAFA£ £UCZAK, PIOTR ¯YCZKOWSKI

Wp³yw parametrów ustalonego przep³ywu dwufazowego w szybie wentylacyjnym na parametry pracy
wentylatora g³ównego � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Czêsto w szybie wentylacyjnym wystêpuje przep³yw dwufazowy, w którym faz¹ ci¹g³¹ jest powietrze wilgotne,
a faz¹ dyskretn¹ woda. Przep³yw fazy dyskretnej, czêsto dwukierunkowy, mo¿e powodowaæ zmianê kierunku
przep³ywu powietrza w szybie, pomimo dzia³aj¹cego wentylatora g³ównego przewietrzania. W artykule opisano
wyniki badañ numerycznych wp³ywu parametrów ustalonego przep³ywu dwufazowego w szybie wentylacyjnym
na parametry pracy wentylatora g³ównego.

S³owa kluczowe: przep³yw dwufazowy, parametry wentylatora, odwrócenie przep³ywu w szybie wentylacyjnym

EDYTA BRZYCHCZY

Techniki eksploracji danych w zagadnieniach eksploatacji górniczej z³ó¿ wêgla kamiennego � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Artyku³ prezentuje przegl¹d propozycji wykorzystania technik analizy danych w zagadnieniach eksploatacji gór-
niczej. W pracy opisano proces eksploracji danych. Scharakteryzowano atrybuty danych oraz podano przyk³ady
technik analizy danych w przypadku konkretnych zadañ eksploracji. Podkreœlono równie¿ istotn¹ rolê modelu
eksploracji danych, który mo¿na utworzyæ na podstawie znanych ju¿ metodologii. W pracy zaprezentowano po-
krótce metody Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) oraz SEMMA opracowan¹ w SAS
Institute. W kolejnej czêœci artyku³u przedstawiono przyk³ady zastosowania wybranych technik eksploracji da-
nych w analizie elementów procesu eksploatacji górniczej w postaci: regresji liniowej, sieci neuronowych, drzew
decyzyjnych, algorytmów grupowania oraz regu³ asocjacyjnych. Ca³oœæ zakoñczono podsumowaniem, w którym
zwrócono uwagê na potrzebê znajomoœci technik eksploracji danych dostêpnych w popularnym oprogramowaniu,
aby móc je w³aœciwie wykorzystaæ do analizowanych zagadnieñ.

S³owa kluczowe: analiza danych, eksploracja danych, eksploatacja górnicza, wêgiel kamienny

BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK

Moc cieplna wymienników górniczej sprê¿arkowej ch³odziarki powietrza � Górnictwo i Geoin¿ynieria
(kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Artyku³ dotyczy górniczej sprê¿arkowej ch³odziarki powietrza. Rozwa¿ono jej pracê zarówno z wewnêtrznym re-
generacyjnym wymiennikiem ciep³a (doch³adzaczem), jak i bez tego wymiennika. Podano równania, z których
wyznaczyæ mo¿na moce cieplne parownika, skraplacza i doch³adzacza ch³odziarki. Za³o¿ono skupiony charakter
wszystkich elementów ch³odziarki (oprócz wymienionych, tak¿e sprê¿arki i zaworu rozprê¿nego).
W przypadku ch³odziarki z doch³adzaczem otrzymano uk³ad z³o¿ony z 12 równañ algebraicznych, w którym nie-
wiadomymi, oprócz mocy cieplnych trzech wspomnianych wymienników, s¹ temperatura i wilgotnoœæ powietrza
sch³odzonego, temperatura wody za skraplaczem i temperatura czynnika ch³odniczego w piêciu charakterystycz-
nych punktach jego obiegu oraz stopieñ suchoœci czynnika na wlocie parownika. W przypadku ch³odziarki bez
doch³adzacza uk³ad sk³ada siê z dziewiêciu równañ o tych samych, co poprzednio, niewiadomych, z wyj¹tkiem
trzech dotycz¹cych doch³adzacza.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, ch³odzenie powietrza, ch³odziarka sprê¿arkowa, moc wymienników ciep³a

RYSZARD SNOPKOWSKI

B³êdy i niedok³adnoœci w symulacji stochastycznej procesów – mo¿liwoœci ich weryfikacji � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

W pracy zamieszczono szczegó³ow¹ charakterystykê b³êdów oraz niedok³adnoœci mo¿liwych do pope³nienia
w trakcie stosowania symulacji stochastycznej, jako metody badawczej. Omówiono b³êdy pope³niane na etapie

6



tworzenia modelu badanego procesu rzeczywistego. Zwrócono uwagê na mo¿liwe niedok³adnoœci w zapisie mo-
delu w postaci programu komputerowego. Wskazano na mo¿liwoœci weryfikacji b³êdów i niedok³adnoœci z wy-
korzystaniem testów zgodnoœci oraz metody ekspertów. Problematyka b³êdów i niedok³adnoœci w symulacji sto-
chastycznej procesów dotyczy równie¿ modelowania procesów górniczych. Œwiadcz¹ o tym m.in. prace z tego
zakresu [2], [3], co tak¿e zosta³o podkreœlone w niniejszej publikacji.

S³owa kluczowe: modelowanie procesów, symulacja stochastyczna, symulacja procesów górniczych

JUSTYNA SWOLKIEÑ

Wp³yw modernizacji systemu retencyjno-dozuj¹cego „Olza” na jakoœæ wód rzeki Odry, Olzy i Leœnicy �
Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

W artykule przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z wp³ywem przeprowadzonej modernizacji sytemu retencyjno-
-dozuj¹cego (kolektora) „Olza” na jakoœæ wód rzeki Odry, Olzy i Leœnicy. Silnie zanieczyszczone jonami chlor-
kowymi, siarczanowymi wody kopalniane odprowadzane z kopalñ po³udniowo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego (GZW), za poœrednictwem kolektora, wywieraj¹ niekorzystny wp³yw na ekosystem rzecz-
ny. Szczególnie groŸne s¹ silne wahania stê¿eñ jonów chlorkowych, które zaburzaj¹ równowagê biologiczn¹ eko-
systemu, nara¿aj¹c na wyginiêcie ró¿ne gatunki roœlin i zwierz¹t. Uruchomienie bezpoœredniego odprowadzania
wód kopalnianych do rzeki Odry za pomoc¹ systemu zrzutowego zainstalowanego w dnie rzeki zapewni³o odpo-
wiednie wymieszanie wód kopalnianych z jej wodami na krótkim 100-metrowym odcinku. System wyposa¿ony
jest w 51 dysz rozmieszczonych miêdzy prawym i lewym brzegiem rzeki. Takie rozwi¹zanie pozwoli³o unikn¹æ
silnych wahañ stê¿eñ, przede wszystkim jonów chlorkowych, i uchroni³o florê i faunê rzeki Odry przed wynisz-
czeniem. Uruchomienie zmodernizowanego odcinka kolektora wyeliminowa³o równie¿ koniecznoœæ odprowadza-
nia wód kopalnianych do Odry za poœrednictwem rzek Leœnicy i Olzy. Przyczyni³o siê to do znacz¹cej poprawy
jakoœci wód tych rzek i powolnego odbudowania siê ich ekosystemu.

S³owa kluczowe: system retencyjno-dozuj¹cy (kolektor) „Olza”, ekosystem rzeczny, wody do³owe, jakoœæ wód,
zanieczyszczenia rzeki Odry, stê¿enia jonów chlorkowych i siarczanowych, modernizacja systemu zrzutowego, in-
stalacja zrzutowa, klasy czystoœci wód

RYSZARD WOSZ

Ugiêcie stropu bezpoœredniego i zasadniczego nad eksploatowanym pok³adem – wspó³czynnik koncentracji
naprê¿enia w obszarze propaguj¹cej szczeliny w przekroju zginanej belki stropowej � Górnictwo i Geoin¿y-
nieria (kwartalnik AGH) � z. 3, 2009

Praca stanowi, zrealizowany w 2008 roku, etap badañ, polegaj¹cy na opisie zachowania siê warstw górotworu
nad eksploatowanym, systemem komorowo-filarowym z ugiêciem stropu, z³o¿em rud miedzi w LGOM. Dotych-
czas dokonano próby opisu ugiêcia warstwy stropu bezpoœredniego i zasadniczego nad eksploatowanym z³o¿em.
W skonstruowanym modelu o wartoœci krzywizny osi belki decyduje moment zginaj¹cy i si³a œcinaj¹ca [5].
W pracy [17] przedstawiono koncepcjê modelu opisuj¹cego powstanie i propagacjê szczeliny zniszczenia w prze-
kroju belki stropu zasadniczego. Szczelina zniszczenia powstaje w wyniku dzia³ania dwóch par si³ o tej samej
wartoœci momentu zginaj¹cego

�

M oraz
�

�M i przeciwnych znakach. W pracy nieniejszej zdefiniowano wspó³czyn-
nik koncentracji naprê¿enia w obszarze powsta³ej szczeliny. Wartoœæ wspó³czynnika zale¿y miêdzy innymi od
geometrii szczeliny. Przyjêto eliptyczny kszta³t konturu szczeliny (Griffith theory).

S³owa kluczowe: ugiêcie belki na sprê¿ystym pod³o¿u, stan naprê¿enia w przekroju os³abionym szczelin¹, kon-
centracja naprê¿enia


