
Streszczenia

JERZY CIEŒLIK

Analiza rozwoju uszkodzenia i trwa³ych odkszta³ceñ próbek dolomitu poddanych quasistatycznym jedno-
osiowym obci¹¿eniom � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010

W artykule zaprezentowano wyniki badañ laboratoryjnych jednoosiowego œciskania próbek dolomitu w warun-
kach obci¹¿eñ quasistatycznych. Zasadniczym problemem podjêtym w tym artykule jest analiza procesu znisz-
czenia na poziomie makroskopowym oraz procesów mikromechaniki, których efekt jest mierzony makroskopowo
w postaci odkszta³ceñ trwa³ych próbek oraz obliczany jako poszczególne rodzaje energii (propagacji spêkañ i tar-
cia wewn¹trz ska³y) z pêtli obci¹¿enia i odci¹¿enia. W artykule wykazano zale¿noœci pomiêdzy trwa³ymi od-
kszta³ceniami próbek a energi¹ utracon¹ na procesy pêkania i tarcia wewnêtrznego przy ró¿nych prêdkoœciach
obci¹¿enia. Wszystkie zaprezentowane wyniki dotycz¹ przedkrytycznej czêœci obci¹¿enia próbek dolomitu.

S³owa kluczowe: proces zniszczenia, trwa³e odkszta³cenia, quasistatyczne jednoosiowe œciskanie

MARIAN BRANNY, BERNARD NOWAK, BOGUS£AW PTASZYÑSKI, ZBIGNIEW KUCZERA, RAFA£ £UCZAK,
PIOTR ¯YCZKOWSKI

Wp³yw profilu prêdkoœci powietrza na parametry przep³ywu dwufazowego w szybie wentylacyjnym � Gór-
nictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010

Czêsto na d³ugoœci szybu wydechowego wystêpuje kilka dop³ywów wody spoza obmurza szybowego. W artykule
opisano wyniki badania wp³ywu profilu prêdkoœci powietrza na parametry przep³ywu dwufazowego w szybie
wentylacyjnym dla przyjêtego sta³ego wydatku wody dop³ywaj¹cej do przekroju poprzecznego szybu o œrednicy
kropel wody: 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm.

S³owa kluczowe: przep³yw dwufazowy, profil prêdkoœci, szyb wentylacyjny.

MARIAN BRANNY, WIKTOR FILIPEK, MICHA£ KARCH

Analiza pola prêdkoœci w wyrobiskach przewietrzanych przez dyfuzjê � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartal-
nik AGH) � z. 1, 2010

Rozwa¿a siê proces przewietrzania krótkiego wyrobiska œlepego realizowany wy³¹cznie pod wp³ywem dzia³ania
wentylatorów g³ównych. Analizowano obrazy pól prêdkoœci w komorze przy ró¿nych prêdkoœciach przep³ywu
w op³ywowym pr¹dzie powietrza wynosz¹cych od 0,65 m/s do 2,1 m/s. Obliczenia 3D pól prêdkoœci wykonano
przy u¿yciu metod CFD. Testowano dwa modele turbulencji: standardowy k- i RNG k- oraz dwa sposoby opisu
warunków brzegowych: przy pomocy funkcji œciany oraz stosuj¹c dwuwarstwowy model warstwy przyœciennej.
Wyniki obliczeñ numerycznych porównywano z pomiarami.

S³owa kluczowe: wentylacja przez dyfuzjê, 3D symulacja przep³ywów, metody CFD
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BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK

Zmiana temperatury wody ch³odz¹cej skraplacz górniczej ch³odziarki powietrza w wentylatorowej ch³od-
nicy wyparnej � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010

Praca traktuje o wentylatorowej wyparnej ch³odnicy wody przeznaczonej do sch³adzania skraplacza sprê¿arkowej
górniczej ch³odziarki powietrza. Z bilansów masy i entalpii mediów p³yn¹cych przez ch³odnicê (powietrza, wody
ch³odzonej i wody zraszaj¹cej) wyprowadzone zosta³y równania stanowi¹ce jej matematyczny model dla stanu
ustalonego, przy czym nie uwzglêdniono tu roz³o¿onego w przestrzeni charakteru zmian parametrów mediów
w ch³odnicy, lecz przyjêto jej skupiony charakter i zwi¹zane z tym skokowe ich zmiany.
W pracy przedstawiono te¿ wyniki przyk³adowych obliczeñ wykonanych przy u¿yciu, utworzonego w oparciu
o wyprowadzone równania matematycznego opisu ch³odnicy, programu komputerowego. Zbadano 27 wariantów,
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ wartoœciami parametrów mediów na wlocie ch³odnicy. Wyniki obliczeñ zestawiono
w tabeli.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, ch³odzenie wody, ch³odnica wyparna

BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK, MARIAN BRANNY

Wartoœci wspó³czynników wymiany ciep³a i masy w wentylatorowej wyparnej ch³odnicy wody � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010

W artykule podano wyniki eksperymentalnych badañ, w warunkach laboratoryjnych, wentylatorowych wypar-
nych ch³odnic wody, wykorzystywanych w klimatyzacji kopalñ podziemnych. Badania te objê³y dwa typy ch³od-
nic – RK-450 i CWW-420; mierzono wlotowe i wylotowe parametry wody ch³odzonej, wody zraszaj¹cej i powie-
trza.
Podano te¿ wyliczone na podstawie pomiarów wartoœci wspó³czynników wymiany ciep³a i masy w takiej ch³od-
nicy: wspó³czynnika przenikania ciep³a przez przeponê (k) oraz wspó³czynników wnikania ciep³a (a) i masy (b)
od wody zraszaj¹cej do powietrza. W odniesieniu do wspó³czynników k i a wyznaczono proste regresji
i wspó³czynniki korelacji liniowej dla ich zale¿noœci od wlotowej temperatury wody ch³odzonej. Wyniki pomia-
rów i obliczeñ zestawiono w tabelach i na wykresach.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, ch³odzenie wody, ch³odnica wyparna

JUSTYNA SWOLKIEÑ

Zastosowanie programu komputerowego „Dyspozytor” jako narzêdzia w procesie regulacji rozp³ywu wody
w kolektorze „Olza” � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010

W artykule opisano zastosowanie programu komputerowego „Dyspozytor” do regulowania procesu rozp³ywu
wód kopalnianych odprowadzanych za poœrednictwem kolektora „Olza” do rzeki Odry. Brak regulacji rozp³ywu
powoduje drastyczne skoki stê¿eñ jonów chlorkowych i siarczanowych, co jest zabójcze dla ekosystemu rzeki.
Wykonane obliczenia komputerowe pokazuj¹, i¿ utrzymanie stabilnych stê¿eñ wspomnianych jonów w rzece,
przy okreœlonym przep³ywie, mo¿liwe jest tylko i wy³¹cznie przy odpowiednio dobranych parametrach pracy
wskazanych obiektów systemu. Odpowiednia regulacja pozwala równie¿ na zachowanie w miarê niskich ciœnieñ
na wybranych po³¹czeniach sieci kolektora, co znacz¹co poprawia jego energoch³onnoœæ.

S³owa kluczowe: program komputerowy „Dyspozytor”, regulacja rozp³ywu wód, kolektor „Olza”, normy czysto-
œci, stê¿enia jonów chlorkowych i siarczanowych, ciœnienia pompowania, wody kopalniane

TADEUSZ SZPONDER, JUSTYNA SWOLKIEÑ, MARIUSZ KAPUSTA
Analiza aktualnie stosowanych œrodków profilaktycznych dla zagro¿enia py³owego � Górnictwo i Geoin¿y-
nieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2010
W pracy przedstawiono ogóln¹ charakterystykê zagro¿enia py³owego w górnictwie z wyszczególnieniem podsta-
wowych metod i œrodków jego zwalczania. Z uwagi na to, ¿e najlepsz¹ metod¹ zwalczania zapylenia jest ograni-
czanie do minimum natê¿enia emisji py³u z jego Ÿróde³, niniejsza praca opisuje metodê i sposób osi¹gania mak-
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symalnie mo¿liwej efektywnoœci str¹cania py³ów z powietrza kopalnianego poprzez optymalne rozpylanie cieczy
urz¹dzeniami zraszaj¹cymi.

S³owa kluczowe: Ÿród³o emisji py³u-rozpylanie cieczy-mikrostruktura strugi-powierzchnia kropel-maksymalna
efektywnoœæ str¹cania py³u.


