
Streszczenia

MARIAN BRANNY, KRZYSZTOF FILEK, JUSTYNA SWOLKIEÑ

Ch³odzenie powietrza w wyrobiskach ch³odziark¹ sprê¿arkow¹ o dzia³aniu bezpoœrednim � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

Artyku³ dotyczy zagadnienia ch³odzenia powietrza w wyrobiskach œlepych przewietrzanych ss¹c¹ wentylacj¹ lut-
niow¹. Analizowano pracê górniczych ch³odziarek sprê¿arkowych dwóch ró¿nych typów, przy dwóch ró¿nych
natê¿eniach przep³ywu powietrza przez parownik i piêciu wartoœciach temperatury powietrza w wyrobisku przed
sch³odzeniem. Wykorzystuj¹c opracowany model matematyczny ch³odziarki sprê¿arkowej, w którym przyjêto
skupiony charakter wszystkich jej elementów, wykonano obliczenia parametrów powietrza och³odzonego i mocy
ch³odniczej parowników w dwudziestu wariantach pracy. Wyniki obliczeñ zestawiono w tabeli i przedstawiono
na wykresach w funkcji temperatury powietrza przed ch³odziark¹. Moc parowników pokazano z podzia³em na jej
czêœæ jawn¹, zwi¹zan¹ z obni¿eniem temperatury powietrza i czêœæ utajon¹ zwi¹zan¹ z kondensacj¹ zawartej
w powietrzu pary wodnej.

S³owa kluczowe: klimatyzacja kopalñ, ch³odzenie powietrza w wyrobiskach, ch³odziarka sprê¿arkowa

JERZY CIEŒLIK

Zmiany energetyczne zwi¹zane z rozwojem uszkodzenia i dyssypacj¹ plastyczn¹ w teœcie jednoosiowego
i trójosiowego œciskania próbek piaskowca � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W referacie zaprezentowano wyniki badañ laboratoryjnych, w których analizowano zmiany energii towarzysz¹ce
rozwojowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji w testach jednoosiowego i trójosiowego œciskania piaskowca.
Za³o¿ono, ¿e zmiany energii towarzysz¹ce rozwojowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji mog¹ byæ opisane za
pomoc¹ modelu fizycznego sprê¿ysto-plastycznego z uszkodzeniem. Bazuj¹c na tym modelu oraz zasadzie za-
chowania energii, wyznaczono energie towarzysz¹ce procesowi uszkodzenia i plastycznej dyssypacji.

S³owa kluczowe: badania trójosiowe, dyssypacja plastyczna, uszkodzenie

MARIUSZ CHOLEWA, BEATA MANKIEWICZ

Statecznoœæ zboczy drugiej kwatery sk³adowiska odpadów komunalnych w Che³mku � Górnictwo i Geo-
in¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W artykule przeanalizowano wartoœæ kohezji odpadów komunalnych sk³adowiska w Che³mku w kontekœcie jej
wp³ywu na uzyskiwane wartoœci wspó³czynnika bezpieczeñstwa okreœlanego metod¹ Felleniusa. Przygotowuj¹c
dane do obliczeñ, wykorzystano istniej¹c¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ sk³adowiska, a w celu pe³nego rozpoznania
analizowanej kwatery wykonano badania terenowe na obiekcie. Pozyskane dane pozwoli³y na wykonanie teore-
tycznych obliczeñ wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ utraty statecznoœci w przypadku zaistnienia pewnych okreœlonych
wartoœci parametrów geotechnicznych oraz warunków gruntowo-wodnych.

S³owa kluczowe: sk³adowiska odpadów, statecznoœæ zboczy, kohezja
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KAJETAN D’OBYRN, BOGDAN KOKOT, JAN KUCHARZ

Doszczelnienie zlikwidowanego szybu Górsko w Kopalni Soli „Wieliczka” � Górnictwo i Geoin¿ynieria
(kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W artykule przedstawiono rozwi¹zania techniczne zwi¹zane z uszczelnieniem zlikwidowanego szybu Górsko
w Kopalni Soli „Wieliczka” Z uwagi na stwierdzone na poszczególnych poziomach kopalni wycieki w otoczeniu
szybu zachodzi koniecznoœæ wykonania uszczelnienia górnego odcinka szybu od powierzchni terenu do granicy
warstw czwartorzêdowych z warstwami trzeciorzêdowymi. Zadaniem cementacji doszczelniaj¹cej w szybie Gór-
sko jest: zlikwidowanie dop³ywu wód powierzchniowych i ³ugowania przez nie górotworu solnego w otoczeniu
szybu, uzyskanie p³aszcza betonowego wokó³ rury szybu Górsko oraz zespolenie masywu skalnego do stanu za-
pewniaj¹cego jego statecznoœæ.

S³owa kluczowe: dop³yw wód do wyrobisk, doszczelnienie szybu, otwory doszczelniaj¹ce, cementacja

MARIUSZ KAPUSTA, TADEUSZ SZPONDER

Kszta³towanie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z ha³asem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobi-
skach eksploatacyjnych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W artykule przedstawiono wyniki pomiaru natê¿enia ha³asu na wybranych stanowiskach pracy w kopalni wêgla
kamiennego. Obowi¹zkiem pracodawcy jest identyfikacja, ocena i szacowanie ryzyka zawodowego, które bezpo-
œrednio wynika z wystêpuj¹cych zagro¿eñ podczas pracy. Do analizy nara¿enia pracowników na skutki od-
dzia³ywania ha³asu wybrano grupê pracowników z oddzia³ów eksploatacyjnych. G³ównym Ÿród³em ha³asu w wy-
robiskach s¹ maszyny zwi¹zane z urabianiem calizny. Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona metod¹
PN-N-18002 pozwoli³a oszacowaæ wielkoœæ i stopieñ dopuszczalnoœci ryzyka oraz wytyczyæ kierunki profilakty-
ki. Ponadto w artykule porównano wartoœci tabelaryczne i rzeczywiste ha³asu generowanego przez ró¿ne maszy-
ny górnicze.

S³owa kluczowe: ha³as, ryzyko, czynniki szkodliwe, choroba zawodowa

ANDRZEJ KROWIAK

Algorytmy automatycznego wyliczania bilansu mas wêgla surowego oraz ska³y p³onnej przy dr¹¿eniu
chodników w robotach górniczych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W artykule przedstawiono modele matematyczne s³u¿¹ce do zautomatyzowania wyliczeñ bilansu mas wêgla oraz
ska³y p³onnej, dla ka¿dego z dni roboczych, sk³adaj¹cych siê na projekt udostêpnienia zasobów (wykonania wy-
robisk korytarzowych). Rozwa¿ono trzy rodzaje algorytmów: dla modelu zak³adaj¹cego sukcesywne wykonywa-
nie wyrobisk, dla modelu uwzglêdniaj¹cego podzia³ poszczególnych wyrobisk na odcinki ró¿ni¹ce siê istotnie
proporcjami wêgla surowego i ska³y p³onnej oraz dla modelu zak³adaj¹cego równoleg³e dr¹¿enie kilku wyrobisk.
Wyliczone funkcje nadaj¹ siê do bezpoœredniego wykorzystania po zdefiniowaniu danych wejœciowych.

S³owa kluczowe: eksploatacja, górnictwo, chodnik, bilans mas, model matematyczny

MARIAN MIKOŒ, MICHA£ KARCH

Propozycja energooszczêdnego sposobu regulacji pomp wirowych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik
AGH) � z. 4, 2011

Praca przedstawia wyniki badañ eksperymentalnych dotycz¹cych mo¿liwoœci regulacji wydajnoœci pompy wiro-
wej przy zachowaniu sta³ej wartoœci ciœnienia. Aby uzyskaæ taki efekt, autorzy zaproponowali zastosowanie do-
datkowego krêtu zasysanej strugi, maj¹cego kszta³towaæ pole prêdkoœci p³ynu nap³ywaj¹cego na ³opatki wirnika.
Metoda ta pozwoli³a podnieœæ sprawnoœæ badanych pomp.

S³owa kluczowe: pompa wirowa, regulacja pompy wirowej, prerotacja
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NIKODEM SZL¥ZAK

Prognozowanie zagro¿enia klimatycznego w wyrobiskach górniczych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartal-
nik AGH) � z. 4, 2011

W górnictwie podziemnym z ka¿dym rokiem wystêpuj¹ coraz trudniejsze warunki klimatyczne na stanowiskach
pracy. W najbli¿szej przysz³oœci nale¿y siê liczyæ z dalszym pogarszaniem siê tych warunków w wyniku scho-
dzenia z eksploatacj¹ na g³êbsze poziomy oraz w wyniku zwiêkszania koncentracji wydobycia. W artykule przed-
stawiono stan zagro¿enia klimatycznego w polskich kopalniach. Omówiono Ÿród³a i sposoby dop³ywu strumienia
ciep³a do wyrobisk górniczych. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody poprawy warunków pracy w ko-
palniach o du¿ym zagro¿eniu temperaturowym.

S³owa kluczowe: wentylacja kopalñ, zagro¿enie klimatyczne, klimatyzacja

NIKODEM SZL¥ZAK, MAREK BOROWSKI, MAREK KORZEC, DARIUSZ OBRACAJ, JUSTYNA SWOLKIEÑ

Sposób okreœlania metanonoœnoœci w pok³adach wêgla kamiennego � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik
AGH) � z. 4, 2011

W celu oceny dotychczas stosowanych metod oznaczania metanonoœnoœci przeprowadzono analizê procedur
przygotowania i wykonywania badañ metanonoœnoœci w pok³adach wêgla, a tak¿e procedur obowi¹zuj¹cych
w laboratorium badawczym. Analiza dotychczasowych metod oznaczania metanonoœnoœci pozwoli³a na opraco-
wanie jednolitej procedury pobierania próbek wêgla i wyznaczania zawartoœci metanu w próbce w laboratorium.
W celu okreœlenia strat metanu w trakcie pobierania prób wêgla do analizy przeprowadzono badania sorpcji i de-
sorpcji metanu na próbkach wêgla. Wykonane badania sorpcji i desorpcji metanu na wêglu przy ró¿nych warto-
œciach ciœnienia nasycenia pozwoli³y na ustalenie zale¿noœci umo¿liwiaj¹cej obliczenia strat metanu w czasie po-
bierania próbki wêgla w wyrobiskach górniczych. W wyniku przeprowadzonych analiz zaproponowano metodê
umo¿liwiaj¹c¹ okreœlenie metanonoœnoœci w pok³adach wêgla.

S³owa kluczowe: metanonoœnoœæ, metody wyznaczania zawartoœci metanu w pok³adach wêgla

NIKODEM SZL¥ZAK, CZES£AW KUBACZKA

Okresowe zmiany wydzielania metanu do wyrobiska œcianowego w czasie prowadzenia eksploatacji � Gór-
nictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W wyrobiskach œcianowych mog¹ wystêpowaæ zró¿nicowane warunki zagro¿enia metanowego, pocz¹wszy od
bardzo znikomego, a¿ do takiego, w którym bez zastosowania specjalnych œrodków (wentylacyjne, odmetanowa-
nie) prowadzenie robót górniczych by³oby niemo¿liwe. Od w³aœciwej oceny zagro¿enia metanowego, opracowa-
nych prognoz tego zagro¿enia, prowadzonych obserwacji i kontroli zagro¿enia oraz podjêtych œrodków profilak-
tycznych zale¿y bezpieczeñstwo kopalñ prowadz¹cych eksploatacjê w pok³adach wêgla nasyconych metanem.
Wydzielanie metanu w okresach tygodniowych ulega zmianie i jest œciœle zwi¹zane z prowadzeniem wydobycia.
Na pocz¹tku tygodnia nastêpuje sta³y wzrost wydzielania metanu, który osi¹ga swoje maksimum w ostatnim dniu
prowadzenia wydobycia. W okresie przerw w wydobyciu wydzielanie metanu do wyrobiska œcianowego siê ob-
ni¿a. Zmiany wydzielania metanu w cyklach tygodniowych mo¿na opisaæ przedstawionymi w artykule zale¿no-
œciami. Jednak do oceny tego stanu niezbêdne jest posiadanie informacji dotycz¹cych wczeœniejszego wydziela-
nia metanu w wyrobiskach eksploatacyjnych kopalni.

S³owo kluczowe: zagro¿enie metanowe, metanowoœæ bezwzglêdna, nierównomiernoœæ wydzielania siê metanu

NIKODEM SZL¥ZAK, DARIUSZ OBRACAJ, KAZIMIERZ PIERGIES

Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej œciany zawa³owej � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik
AGH) � z. 4, 2011

Stosowanie azotu w rejonach objêtych zagro¿eniem po¿arowym bez zamykania ich tamami izolacyjnymi umo¿li-
wia wykorzystanie go w inertyzacji zrobów czynnej œciany. W artykule przedstawiono ogólne zasady inertyzacji
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azotem zrobów czynnej œciany zawa³owej. Scharakteryzowano metody wytwarzania azotu na potrzeby inertyzacji
atmosfery kopalnianej. Podano kryteria i mo¿liwoœci skutecznej inertyzacji zrobów czynnej œciany eksploatacyj-
nej. Zwrócono uwagê na zagro¿enia oraz wymagane zabezpieczenia rejonu eksploatacyjnego przy inertyzacji
atmosfery w zrobach za pomoc¹ azotu.

S³owa kluczowe: po¿ar podziemny, inertyzacja, azot

DANIEL SARAMAK

Uwarunkowania produkcji drobnych frakcji ziarnowych w procesach rozdrabniania w wysokociœnienio-
wych prasach walcowych � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

W artykule przeanalizowano wp³yw dwóch podstawowych parametrów sterowalnych prasy: ciœnienia roboczego
oraz prêdkoœci obrotowej walców, na powstawanie frakcji najdrobniejszych w produktach rozdrabniania w wyso-
kociœnieniowych prasach walcowych. W procesach wzbogacania rud najdrobniejsze frakcje ziarnowe s¹ nie-
po¿¹dane z uwagi na przemielenie sk³adnika u¿ytecznego, co wi¹¿e siê ze zmniejszeniem efektywnoœci procesu
flotacji oraz w konsekwencji prowadzi do pogorszenia skutecznoœci ca³ego procesu wzbogacania rud. Gdy
w uk³adzie technologicznym rozdrabniania pracuje prasa walcowa, mo¿na poprzez odpowiednie sterowanie
wp³ywaæ na generowanie frakcji najdrobniejszych, a tym samym w pewien sposób kontrolowaæ efektywnoœæ pro-
cesu rozdrabniania.

S³owa kluczowe: rozdrabnianie, wysokociœnieniowe prasy walcowe, modelowanie procesów rozdrabniania

GRZEGORZ WACHOWIAK

Wp³yw zrzutów wód kopalnianych na wielkoœæ przep³ywów wody w rzekach w pocz¹tkowym okresie od-
wadniania odkrywki „Tomis³awice” KWB „Konin” � Górnictwo i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) �
z. 4, 2011

Odwodnienie odkrywki „Tomis³awice” jest od 2009 roku kolejnym czynnikiem antropogenicznym zmieniaj¹cym
stosunki wodne w zlewni górnej Noteci powy¿ej jeziora Gop³o. Scharakteryzowano przep³ywy odbiorników wód
kopalnianych, którymi s¹ rzeki Pichna i Noteæ w okresie poprzedzaj¹cym odwodnienie. Omówiono wielkoœci
zrzutów wód kopalnianych wed³ug danych KWB „Konin” i poddano je weryfikacji na podstawie prowadzonych
pomiarów hydrometrycznych. Porównano zweryfikowane wielkoœci zrzutów wód kopalnianych z przep³ywami
charakterystycznymi rzek. Okreœlono udzia³ zrzutów w przep³ywie Pichny i Noteci. Wskazano na koniecznoœæ
uwzglêdniania w ocenie wp³ywu odwodnienia odkrywki „Tomis³awice” na odp³yw rzeczny i zasoby wodne jezio-
ra Gop³o równie¿ innych czynników antropogenicznych, jak na przyk³ad zrzuty wód do Noteci z kana³u Warta-
-Gop³o. Artyku³ powsta³ na podstawie wyników badañ uzyskanych przede wszystkim z monitoringu œrodowiska
wodnego odkrywki „Tomis³awice” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Pañstwowy
Instytut Badawczy Oddzia³ w Poznaniu we wspó³pracy z Poltegor-Projekt z Wroc³awia.

S³owa kluczowe: odkrywka „Tomis³awice”, odwodnienie, zrzuty wód kopalnianych, odp³yw rzeczny, rzeki Pichna
i Noteæ

DANIEL ZBROÑSKI

M³yny powietrzno-strumieniowe stosowane w przeróbce wybranych materia³ów ziarnistych � Górnictwo
i Geoin¿ynieria (kwartalnik AGH) � z. 4, 2011

Zaspokojenie popytu przemys³owego na materia³y drobnoziarniste sta³o siê Ÿród³em dynamicznego rozwoju tech-
nologii powietrzno-strumieniowych. W artykule zaprezentowano podzia³ m³ynów powietrzno-strumieniowych
i opis wybranych ich typów. Ró¿nica miêdzy m³ynami wynika g³ównie ze sposobu prowadzenia procesu rozdrab-
niania, konstrukcji uk³adu miel¹co-klasyfikuj¹cego i zastosowanego producenta m³yna. Przedstawione wyniki
rozdrabniania wybranych materia³ów ziarnistych w poszczególnych rodzajach m³ynów potwierdzi³y mo¿liwoœæ
uzyskania produktu o wymaganym uziarnieniu na danym etapie procesu przeróbczego.

S³owa kluczowe: rozdrabnianie, materia³ ziarnisty, m³yny powietrzno-strumieniowe
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