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

Model fazy dyskretnej przep³ywu powietrza z wykropleniem pary wodnej � Górnictwo i Geoin¿ynieria
(kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

W artykule opisano zastosowanie modelu fazy dyskretnej do opisu przep³ywu powietrza w pionowych szybach
wentylacyjnych z kondensacj¹ pary wodnej. Dokonano sprawdzenia warunków, w jakich mo¿na stosowaæ model
fazy dyskretnej i zaprezentowano wyniki obliczeñ dla takich prêdkoœci powietrza w szybach, ¿e przy modelowa-
nych wydatkach masowych monodyspersyjnych strumieni kropel wody, pochodz¹cych z kondensacji, ca³a woda
by³a wynoszona przez powietrze na powierzchniê.

S³owa kluczowe: dwufazowy przep³yw pionowy, model fazy dyskretnej, wentylacja kopalñ

MARIAN BRANNY, KRZYSZTOF FILEK, BERNARD NOWAK

Kszta³t pola prêdkoœci w wyrobiskach przewietrzanych wentylatorami wolnostrumieniowymi – symulacja
numeryczna przy u¿yciu lepkoœciowych modeli turbulencji � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) �
z. 3/1, 2010

Do przewietrzania przodków w systemach komorowo-filarowych powszechnie stosowane s¹ wentylatory wolno-
strumieniowe. Skutecznoœæ ich dzia³ania zale¿y od wielu czynników, wœród których podstawowe znaczenia maj¹
parametry pocz¹tkowe strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator oraz miejsce jego zabudowy w wy-
robisku. W pracy przy u¿yciu metod CFD wyznaczono 3D pole prêdkoœci w komorze. Porównywano wyniki
uzyskane przy opisie przep³ywu trzema modelami turbulencji: dwurównaniowymi k-å i k-ù SST oraz
jednorównaniowym Spalarta–Allmarasa. Wyniki obliczeñ konfrontowano z pomiarami kopalnianymi [6].

S³owa kluczowe: wentylacja odrêbna, modele CFD, wentylatory wolnostrumieniowe

ZBIGNIEW BURTAN

Geomechaniczny model górotworu uwarstwionego � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) �
z. 3/1, 2010

Z analizy publikacji dotycz¹cych oddzia³ywania eksploatacji górniczej na otaczaj¹cy je górotwór wynika, i¿
znaczna czêœæ prac z tego zakresu bazuje na rozwi¹zaniach teoretycznych. Charakterystyczne dla metod anali-
tycznych, pozwalaj¹cych na uzyskanie zamkniêtych rozwi¹zañ stanu naprê¿enia i odkszta³cenia, jest operowanie
na pewnych modelach górotworu, co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ przyjmowania daleko id¹cych za³o¿eñ uprasz-
czaj¹cych. Jednym z takich uproszczeñ jest traktowanie górotworu jako ci¹g³ego oœrodka jednorodnego, co nie
odzwierciedla rzeczywistej budowy górotworu, który w wiêkszoœci przypadków zbudowany jest z warstw
o ró¿nych w³asnoœciach geomechanicznych. W artykule przedstawiono zasady tworzenia geoomechanicznego
modelu górotworu uwarstwionego, pozwalaj¹cego na podstawie odpowiednich warunków brzegowych na
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okreœlenie sk³adowych tensora naprê¿enia i wektora przemieszczenia w dowolnym punkcie analizowanego oœrod-
ka skalnego, zalegaj¹cego poni¿ej prowadzonej lub dokonanej eksploatacji. Zaprezentowany aparat matematycz-
ny mo¿e byæ wykorzystywany tak do celów poznawczych, jak i aplikacyjnych.

S³owa kluczowe: geomechanika górnicza, stan naprê¿enia w górotworze, podziemna eksploatacja z³ó¿

WIKTOR FILIPEK

Symulacja numeryczna powolnych przep³ywów p³ynów w oœrodku porowatym utworzonym przez regular-
ny uk³ad makroskopowych kul � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

W niniejszym artykule autor stara siê zaprezentowaæ mo¿liwoœci zastosowania obliczeñ numerycznych w zagad-
nieniach przep³ywu p³ynu przez zadany oœrodek porowaty. Zbudowano w tym celu wirtualny oœrodek porowaty
symuluj¹cy rzeczywisty oœrodek poddany badaniu eksperymentalnemu. Na podstawie wyników przeprowadzo-
nych symulacji numerycznych przep³ywu p³ynu przez wirtualny oœrodek porowaty autor stara siê stwierdziæ, czy
jest on podobny do modelu doœwiadczalnego, a tak¿e znaleŸæ parametry okreœlaj¹ce obszar, w którym mo¿na za-
st¹piæ rzeczywisty przep³yw symulacj¹ komputerow¹, otwieraj¹c tym samym drogê do lepszego poznania zjawisk
zachodz¹cych w trakcie przep³ywu p³ynu przez rozwa¿any oœrodek.

S³owa kluczowe: mechanika p³ynów, symulacja numeryczna, filtracja

RAFA£ £UCZAK

Zwalczanie zagro¿enia temperaturowego w wyrobiskach górniczych ch³odziarkami powietrza bezpoœred-
niego dzia³ania typoszeregu TS � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

Zagadnienia zwi¹zane z odpowiednimi warunkami klimatycznymi oraz mo¿liwoœciami ich poprawy w czasie in-
tensyfikacji wydobycia, wzrostu g³êbokoœci i w trudnych okolicznoœciach geotermicznych wymagaj¹ komplekso-
wego stosowania wielu œrodków w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Stosowanie w polskim gór-
nictwie lokalnych urz¹dzeñ ch³odniczych o dzia³aniu bezpoœrednim o mocy ch³odniczej 300 i 350 kW jest
wiod¹cym rozwi¹zaniem uzdatniania powietrza w miejscu eksploatacji. W pracy przeanalizowano parametry pra-
cy ch³odnic bezpoœredniego dzia³ania zabudowanych w wyrobiskach KWK „Soœnica-Makoszowy” Ruch „Mako-
szowy”.

S³owa kluczowe: ch³odnica bezpoœredniego dzia³ania, moc ch³odnicza, klimatyzacja

TADEUSZ MIKOŒ

Stabilizacja, wzmacnianie i renowacja krzy¿a na Giewoncie � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) �
z. 3/1, 2010

Metalowy krzy¿ na Giewoncie jest od blisko 110 lat jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych symboli
zarówno polskich Tatr, Podhala, jak i samego Zakopanego. Jest wyrazistym symbolem uczuæ religijnych i patrio-
tycznych Polaków. Problem ewentualnej utraty statecznoœci krzy¿a poruszany by³ przez media w kraju i za gra-
nic¹. Zespó³ naukowy AGH w Krakowie przeprowadzi³ rozpoznanie aktualnego stanu technicznego konstrukcji
i pod³o¿a. Wspólnie z firmami prywatnymi wykona³ te¿ prace zabezpieczaj¹co-renowacyjne. Artyku³ poœwiêcony
jest tym badaniom i remontowi krzy¿a.

S³owa kluczowe: krzy¿ na Giewoncie, ochrona zabytków, renowacja, turystyka

ZBIGNIEW MUSZYÑSKI, JAROS£AW RYBAK

Zastosowanie geodezyjnych metod pomiarowych w badaniach noœnoœci pali � Górnictwo i Geoin¿ynieria
(kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

Tradycyjne metody pomiarowe przemieszczeñ pali w trakcie próbnych obci¹¿eñ mog¹ byæ obarczone b³êdami
systematycznymi. B³êdy te wynikaj¹ najczêœciej z przemieszczenia bazy pomiarowej spowodowanego przez de-
formacjê pod³o¿a wokó³ pala obci¹¿anego, przemieszczenia pali kotwi¹cych lub wp³ywy termiczne. Zastosowa-

6



nie geodezyjnych metod badania przemieszczeñ (w tym niwelacji precyzyjnej) zapewnia niezale¿ny pomiar prze-
mieszczeñ badanego pala i zarazem bie¿¹c¹ kontrolê wyci¹gania pali kotwi¹cych. Mimo ¿e pomiar geodezyjny
jest mniej dok³adny od pomiaru czujnikami przemieszczeñ, to stanowi cenne narzêdzie bie¿¹cej kontroli i weryfi-
kacji. W pracy przedstawiono wybrane przyk³ady zastosowania metod geodezyjnych w próbnych obci¹¿eniach
osiowych i bocznych.

S³owa kluczowe: próbne obci¹¿enie, geodezyjne badania przemieszczeñ

BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK, PIOTR £USKA

Eksperymentalne badania pracy górniczych sprê¿arkowych ch³odziarek powietrza wspó³pracuj¹cych z wy-
parnymi ch³odnicami wody � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

W artykule podano wyniki pomiarów parametrów pracy stosowanych w kopalniach podziemnych ch³odziarek po-
wietrza typu DV-290 i TS-300B i u¿ytych do ch³odzenia wody ch³odnic wyparnych RK-450 i CWW-420. Mie-
rzono strumienie masy lub objêtoœci oraz temperaturê na wlotach i wylotach wymienników przeponowych –
parowników, skraplaczy i wyparnych ch³odnic wody wszystkich wystêpuj¹cych w uk³adzie mediów – powietrza,
czynnika ch³odniczego i wody, a tak¿e ciœnienie powietrza i czynnika ch³odniczego. Do okreœlenia wilgotnoœci
powietrza mierzono jego temperaturê zarówno termometrem suchym, jak i wilgotnym. Na podstawie otrzyma-
nych rezultatów eksperymentów z podanych wzorów wyliczono moc ciepln¹ wszystkich wymienników.

Wszystkie dane zestawiono w tabelach i na wykresach.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, górnicza ch³odziarka powietrza, ch³odnica wyparna

BERNARD NOWAK, KRZYSZTOF FILEK, ZBIGNIEW KUCZERA, RAFA£ £UCZAK,
BOGUS£AW PTASZYÑSKI, PIOTR ¯YCZKOWSKI

Statystyczne wskaŸniki oceny jakoœci pracy ch³odziarki DV-290 � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik
AGH) � z. 3/1, 2010

W artykule, na podstawie analizy statystycznej przedstawiono wskaŸniki jakoœci pracy górniczej ch³odziarki po-
wietrza DV-290 z wyparn¹ ch³odnic¹ wody RK-450. WskaŸniki jakoœci ch³odzenia zosta³y wyznaczone za po-
moc¹ analizy regresji wielorakiej na podstawie rozwi¹zañ równañ opisuj¹cych rzeczywiste procesy zachodz¹ce
w ch³odziarkach bezpoœredniego dzia³ania wspó³pracuj¹cych z wyparnymi ch³odnicami wody. Otrzymane funkcje
regresji wielorakiej opisuj¹ce moc ciepln¹ parownika, dla dwóch wariantów ró¿ni¹cych siê liczb¹ zmiennych nie-
zale¿nych, s¹ s³uszne w zakresie zalecanych przez producenta parametrów pracy. Porównanie miêdzy sob¹ zapro-
ponowanych modeli statystycznych pozwala wybraæ najdogodniejszy do praktycznego zastosowania przez s³u¿by
kopalniane. Umo¿liwi on okreœlenie sposobu likwidacji czynników powoduj¹cych obni¿enie skutecznoœci ch³o-
dzenia powietrza.

S³owa kluczowe: górnicza ch³odziarka bezpoœredniego dzia³ania, ch³odnica wyparna, klimatyzacja kopalñ

MARIAN PALUCH

Statyczne ujêcie metody punktów masowych do wyznaczenia si³ osiowych w prêtach kratownicy p³askiej �
Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

Kratownice p³askie stosowane s¹ zarówno w budownictwie naziemnym, jak i podziemnym. Projektant takich
konstrukcji przy doborze przekrojów poprzecznych prêtów musi znaæ si³y osiowe w nich dzia³aj¹ce, przemiesz-
czenia wêz³ów i si³y reakcji podpór. W pracy omówiono metodê, która jest bardzo wygodna do obliczeñ i mo¿e
byæ ca³kowicie zautomatyzowana. Jest konkurencyjna w stosunku do metody elementów skoñczonych.

S³owa kluczowe: kratownica, prêt, wêze³, si³a osiowa, przemieszczenie wêz³a
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JUSTYNA SWOLKIEÑ

Stan zasolenia rzeki Odry za kolektorem „Olza” w zale¿noœci od jej przep³ywu i warunków atmosferycz-
nych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

W artykule skupiono siê na okreœleniu zale¿noœci zasolenia rzeki Odry od jej przep³ywu i warunków atmosfe-
rycznych. Silne zasolenie rzeki jest wynikiem wprowadzania do niej wód kopalnianych odprowadzanych z obsza-
ru po³udniowo-zachodniej czêœci GZW za poœrednictwem kolektora „Olza”. W artykule podzielono przep³ywy na
piêæ kategorii i przypisano im mo¿liwe do uzyskania klasy czystoœci ze wzglêdu na jony chlorkowe. Na podsta-
wie wyznaczonych za pomoc¹ programu komputerowego „Dyspozytor” marginesów przep³ywu i na podstawie
przynale¿noœci rzeki do danej klasy czystoœci okreœlono, jaki wp³yw na stan zasolenia wywiera proces retencjo-
nowania i dozowania wody kopalnianej z kolektora. Ustalono równie¿, w jakich warunkach mo¿na dotrzymaæ
najwy¿szych, a w jakich najni¿szych norm czystoœci w rzece ze wzglêdu na jony chlorkowe.

S³owa kluczowe: stê¿enie jonów chlorkowych, przep³yw rzeki, kolektor „Olza”, wody kopalniane, ch³onnoœæ rzeki

NIKODEM SZL¥ZAK, MAREK KORZEC

Zagro¿enie metanowe oraz jego profilaktyka w aspekcie wykorzystania metanu w polskich kopalniach wê-
gla kamiennego � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

W artykule poruszona zosta³a problematyka zagro¿enia metanowego w polskich kopalniach wêgla kamiennego.
Przedstawiono, jakie dzia³ania profilaktyczne s¹ podejmowane w celu jego zwalczania. Szczególn¹ uwagê zwró-
cono na prowadzenie odmetanowania. Zaprezentowane zosta³y przyk³ady rozmieszczenia otworów drena¿owych
w rejonie œciany przy ró¿nych sposobach jej prowadzenia. W drugiej czêœci artyku³u poruszona jest kwestia wy-
korzystania gazu pochodz¹cego z systemów odmetanowania kopalñ. Zarówno aspekty ekonomiczne, jak i ekolo-
giczne przemawiaj¹ za tym, aby ten gaz w jak najwiêkszym stopniu zosta³ gospodarczo wykorzystany. Przedsta-
wione zosta³y ró¿ne technologie zagospodarowywania metanu. Zestawione zosta³y tak¿e uk³ady wykorzystuj¹ce
metan pracuj¹ce w polskich kopalniach wêgla kamiennego.

S³owa kluczowe: zagro¿enie metanowe, profilaktyka metanowa, odmetanowanie, wykorzystanie metanu

TOMASZ WIEJA

Rewitalizacja budowli in¿ynierskich � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

Budowle in¿ynierskie – mosty, silosy, zbiorniki gazu, tunele, kolektory sanitarne itp. – charakteryzuj¹ siê ekspre-
syjnym piêknem i oryginaln¹ indywidualn¹ form¹. Rewitalizacja budowli in¿ynierskich jest kolejnym wyzwa-
niem projektowym dla in¿ynierów architektów, konstruktorów, górników. Przystosowanie budowli in¿ynierskich
do nowych funkcji jest operacj¹ z³o¿on¹ i skomplikowan¹ technicznie, a jednoczeœnie wprowadza now¹ jakoœæ
do istniej¹cych czêsto zdegradowanych przestrzeni urbanistycznych. W artykule zaprezentowano problemy kon-
serwatorskie i projektowe zwi¹zane z adaptacj¹ budowli in¿ynierskich. Przedstawione przyk³ady rewitalizacji bu-
dowli in¿ynierskich na potrzeby nowych funkcji u¿ytkowych reprezentuj¹ ró¿ne rozwi¹zania techniczne zastoso-
wane w procesie adaptacji.

S³owa kluczowe: budowle in¿ynierskie, rewitalizacja, adaptacja, projektowanie, techniczne rozwi¹zania

PIOTR ¯YCZKOWSKI

Analiza wp³ywu wewnêtrznego wymiennika ciep³a na moc ciepln¹ górniczych ch³odziarek powietrza �
Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 3/1, 2010

Zastosowanie wewnêtrznego wymiennika ciep³a (internal heat exchanger – IHX) w uk³adzie ch³odniczym po-
zwala na zwiêkszenie wydajnoœci ch³odniczej urz¹dzeñ ch³odniczych. W artykule przedstawiono analizê zmian
mocy cieplnej i wspó³czynników wydajnoœci ch³odniczej górniczych ch³odziarek powietrza typu TS-300 oraz
TS-450P przez instalacjê wewnêtrznego wymiennika ciep³a.

S³owa kluczowe: wewnêtrzny wymiennik ciep³a, ch³odziarka, klimatyzacja


