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ZBIGNIEW BURTAN

Geomechaniczny model oœrodka transwersalnie izotropowego jako uproszczony model górotworu uwar-

stwionego � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

Rzeczywiste w³asnoœci górotworu, sk³adaj¹cego siê z wielu warstw ró¿ni¹cych siê wartoœciami parametrów od-
kszta³ceniowych, przemawiaj¹ za stosowaniem w pracach analitycznych, zajmuj¹cych siê oddzia³ywaniem eks-
plotacji górniczej, geomechanicznego modelu górotworu uwarstwionego. Jednak¿e z uwagi na z³o¿onoœæ formu³
opisuj¹cych ten model górotworu, a tak¿e czêst¹ nieznajomoœæ w praktyce ruchowej wszystkich parametrów od-
kszta³ceniowych warstw, do celów tworzenia prognoz kopalnianych zamiast oœrodka wielowarstwowego mo¿na
zastosowaæ uproszczony model górotworu uwarstwionego z wykorzystaniem oœrodka transwersalnie izotropowe-
go. W artykule zaproponowano sposób zast¹pienia izotropowych warstw, zalegaj¹cych poni¿ej prowadzonej lub
dokonanej eksploatacji, jedn¹ warstw¹ transwersalnie izotropow¹. Zdefiniowano równanie biharmoniczne defi-
niuj¹ce stan naprê¿enia w tej warstwie oraz przedstawiono ogólne formu³y transformat sk³adowych tensora na-
prê¿enia i wektora przemieszczenia. Wzory te, na podstawie odpowiednich warunków brzegowych, pozwalaj¹ na
okreœlenie stanu naprê¿enia i przemieszczenia w dowolnym punkcie analizowanego oœrodka skalnego, zast¹pio-
nego oœrodkiem transwersalnie izotropowym.

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

KRZYSZTOF CIA£OWICZ, JANUSZ CHMURA, ANDRZEJ LASOÑ, TADEUSZ MIKOŒ, MACIEJ
PAWLIKOWSKI, ANTONI TAJDUŒ

Zabezpieczanie górniczo-budowlane obiektów archeologicznych w Egipcie w aspekcie dalszej ich eksplora-

cji � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

Wykonane badania archeologiczne i geologiczno-górnicze predynastycznej mastaby, sprzed prawie 5 tys. lat, po-
zwoli³y na stwierdzenie warstw archeologicznych pod obiektem. W ci¹gu tego okresu pod³o¿e fundamentowe
i mury niszczone by³y przez deszcze i podtopienia Nilu. Te niszcz¹ce wp³ywy zawilgocenia i obci¹¿enia ciê-
¿arem budowli spowodowa³y lokalne deformacje cegie³, spoiwa i murów. Wstêpny projekt górniczy przewiduje
dok³adne rozpoznanie i zbadanie pod³o¿a oraz murów mastaby, a nastêpnie bezpoœredni¹ eksploracjê warstwy an-
tropogenicznej, znajduj¹cej siê pod murami. Zastosowanie metod górniczych gwarantuje statecznoœæ (stabilnoœæ)
zabytkowych murów mastaby, przy braku ich deformacji. Po zakoñczeniu eksploracji mo¿na bêdzie zast¹piæ tê
przestrzeñ materia³em zapewniaj¹cym stabilnoœæ zabezpieczanych murów mastaby. Mo¿e to w przysz³oœci stano-
wiæ bazê do wspó³czesnej rekonstrukcji tego niezwykle cennego zabytku.

S³owa kluczowe: archeologia górnicza, górnicze metody specjalne, Tell el Farcha

AGATA CZARNIGOWSKA, ANNA SOBOTKA

Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsiêwziêæ budowlanych: studium przypadku � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

Podczas wykonywania robót budowlanych zwykle nastêpuje dezaktualizacja planów (terminowych i kosztowych)
i zachodzi koniecznoœæ oceny stanu zaawansowania budowy oraz zastosowania dzia³añ naprawczych. Aby
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kontrola i ocena zaawansowania przedsiêwziêcia w odniesieniu do planowanych terminów i kosztów mog³a byæ
wykorzystana w sterowaniu przedsiêwziêciem, powinna byæ dokonywana cyklicznie lub w okreœlonych termi-
nach. Celem artyku³u jest zaprezentowanie metody wspomagaj¹cej zarz¹dzanie operacyjne budow¹ wykorzy-
stuj¹cej harmonogramy oparte na modelach sieciowych i metodzie kontroli postêpu robót i bud¿etu, tj. metod:
Earned Value (EV) i jej rozwiniêcia – Earned Schedule (ES). Obliczone wskaŸniki metod ES i EV po ich inter-
pretacji pozwalaj¹ na podjêcie decyzji odnoœnie do dalszego przebiegu budowy. Zaproponowan¹ metodykê zasto-
sowano w praktyce podczas realizacji robót drogowych.

S³owa kluczowe: przedsiêwziêcie budowlane, planowanie, kontrola, Earned Value, Earned Schedule

KRZYSZTOF FILEK

Transport wody ruroci¹gami szybowymi w instalacjach ch³odzenia powietrza w podziemnych wyrobiskach

górniczych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

Zwalczanie zagro¿enia cieplnego w kopalniach podziemnych wi¹¿e siê coraz czêœciej z wykorzystywaniem
urz¹dzeñ ch³odniczych. Ciep³o odebrane ch³odzonemu powietrzu w wyrobiskach mo¿e byæ wykorzystane na po-
wierzchni. Artyku³ dotyczy zagadnienia transportu ciep³ej wody z do³u kopalni na powierzchniê, ze szczególnym
uwzglêdnieniem jej ciœnienia i temperatury. Przedstawiono algebraiczne równania rozk³adu ciœnienia oraz wypro-
wadzono ró¿niczkowe równania rozk³adu temperatury w ruroci¹gach wodnych. Rozwi¹zano dwa przyk³ady licz-
bowe, obrazuj¹ce omawiane zagadnienia – ich wyniki przedstawiono w formie wykresów na dwóch rysunkach.

S³owa kluczowe: zagro¿enie cieplne, klimatyzacja kopalñ, odzysk ciep³a

RAFA£ £UCZAK

Ocena jakoœci pracy ch³odziarki TS300 z wykorzystaniem statystycznej analizy danych � Górnictwo i Geo-
in¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

W artykule zosta³a przedstawiona analiza procesu zmian parametrów powietrza, ch³odzonego ch³odziark¹ bezpo-
œredniego dzia³ania typu TS300 produkowan¹ przez firmê Termospec Sp. z.o.o, oraz wp³ywu parametrów tego
powietrza na proces jego ch³odzenia i moc ch³odnicz¹ stosowanej ch³odziarki. Efektywnoœæ ch³odzenia zosta³a
oceniona w niniejszej pracy przez kryterium statystyczne w postaci równañ regresji wielorakiej. W pracy przed-
stawiono analizê statystyczn¹ parametrów powietrza i wody oraz na ich podstawie dokonano estymacji parame-
trów wejœciowych parownika i skraplacza. Zastosowanie uzyskanych równañ statystycznych pozwala w prosty
i szybki sposób na okreœlenie parametrów powietrza ch³odzonego oraz umo¿liwia modelowanie mocy parownika
i skraplacza w zale¿noœci od zmiennoœci parametrów wejœciowych panuj¹cych w miejscach przewidywanej loka-
lizacji ch³odziarki.

S³owa kluczowe: ch³odnica bezpoœredniego dzia³ania, moc ch³odnicza, analiza statystyczna

MARIAN PALUCH, RYSZARD WOSZ

Analiza dynamicznego zachowania siê belki stropu bezpoœredniego bêd¹cego w jednoparametrowym kon-

takcie ze z³o¿em w formie pok³adu eksploatowanego na zawa³ � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH)
� z. 1, 2011

W artykule przedstawiono model eksploatacji z³o¿a typu pok³adowego systemem œcianowym z zawa³em stropu,
w którym oprócz sk³adnika statycznego, tzn. wielkoœci opisuj¹cych parametry geometryczne i odkszta³ceniowe,
uwzglêdniono sk³adnik dynamiczny opisuj¹cy zmiany funkcji przemieszczeñ w czasie. Do obliczeñ przyjêto mo-
del w formie belki wspornikowej o d³ugoœci wspornika 10 m i wysokoœci 12 m. Trzeci wymiar mia³ wartoœæ jed-
nostkow¹. W równaniu konstytutywnym uwzglêdniono wp³yw na krzywiznê osi belki zarówno momentu zgi-
naj¹cego, jak i si³y poprzecznej. Przyjêto w za³o¿eniach, ¿e wyró¿nik równania charakterystycznego bêdzie mia³
wartoœæ ujemn¹, a krzywa obrazuj¹ca funkcjê ugiêcia bêdzie lini¹ falist¹. Do analizy przyjêto rozk³ady funkcji
ugiêcia w czasie i z odleg³oœci¹ od czo³a frontu eksploatacyjnego.

S³owa kluczowe: ugiêcie belki na sprê¿ystym pod³o¿u, kruche w³asnoœci górotworu, dynamiczne równanie zacho-
wania siê oœrodka skalnego
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STANIS£AW WASILEWSKI, TOMASZ CHOROBA

Zdalne pomiary temperatury w ocenie aktywnoœci termicznej sk³adowisk odpadów wêglowych � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

Sk³adowiska odpadów kopalnianych wpisuj¹ siê trwale w krajobraz terenów górniczych. Obecnoœæ wêgla
w sk³adowiskach odpadów wraz z innymi substancjami czêsto prowadzi do powstania zagro¿enia po¿arowego.
Ró¿norodnoœæ czynników, które wp³ywaj¹ na samozap³on i po¿ary zwa³owisk, sprawia, ¿e ochrona obiektów za-
wieraj¹cych odpady wêglowe nie jest ³atwym zadaniem. Niezwykle wa¿n¹ rolê w profilaktyce przeciwpo¿arowej
zwa³owisk odgrywa monitoring oraz prowadzenie regularnych obserwacji stanu gazowo-termicznego. Tradycyjne
techniki monitorowania wykorzystuj¹ termoelementy i termometry, które pozwalaj¹ na pomiar temperatury od
punktu do punktu, a wiêc s¹ kosztowne i czasoch³onne. Termografia w podczerwieni, w porównaniu z tradycyj-
nymi metodami, ma wiêkszy zasiêg i wy¿sz¹ precyzjê wyników. W artykule przedstawiono mo¿liwoœci wykorzy-
stania zdjêæ termograficznych zrobionych z samolotu do wykrywania miejsc zagrzania na powierzchni ha³dy wê-
gla kamiennego na Œl¹sku.

S³owa kluczowe: sk³adowiska odpadów wêglowych, zdalny pomiar rozk³adu temperatur, termografia z pok³adu
samolotu

PIOTR ¯YCZKOWSKI

Analiza pracy górniczej ch³odziarki powietrza poœredniego dzia³ania z wewnêtrznym wymiennikiem ciep³a

� Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 1, 2011

W artykule przedstawiono analizê pracy górniczej ch³odziarki powietrza poœredniego dzia³ania typu TS-450P
z wewnêtrznym wymiennikiem ciep³a. Wykazano wp³yw zastosowania wewnêtrznego wymiennika ciep³a na pa-
rametry pracy ch³odziarki takie jak jednostkowa wydajnoœæ ch³odnicza, w³aœciwa praca sprê¿ania czy wspó³czyn-
nik wydajnoœci ch³odniczej.

S³owa kluczowe: klimatyzacja, wewnêtrzny wymiennik ciep³a, ch³odziarka, w³aœciwa wydajnoœæ ch³odnicza


