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Podstawa opracowania recenzji

Recenzje pracy doktorskiej opracowano na podstawie uchwaly Rady Wydzialu Górnic

twa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 26.03.2015 roku oraz zlecenia Dzie

kana Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 27 marca 2015

roku.

Dane bibliograficzne o pracy

Oceniana rozprawa doktorska zostala napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. inz. Niko

dema Szlazaka. Rozprawa zawiera 158 stron w tym: 7 tabel, 94 rysunki oraz 9 zalaczników.

Tresc rozprawy zostala podzielona na 9 rozdzialów. Spis literatury zawiera 247 publikacji

naukowych, w tym równiez 6 prac Doktoranta. Forma i uklad pracy jest wlasciwa dla rozpraw

doktorskich, a strona edytorska rozprawy nie budzi zastrzezen.

Charakterystyka autora rozprawy doktorskiej

Mgr inz. Kazimierz Piergies jest autorem lub wspólautorem w sumie czternastu publi

kacji naukowych, przy czym szesc publikacji dotyczy: zasad prowadzenia inertyzacji, wykorzy

stania piany gasniczej dla wprowadzania gazów inertnych do zrobów scian zawalowych

i urzadzen stosowanych do inertyzacji. Nalezy dodac, ze autor uczestniczy w pracach nauko

wo - badawczych i miedzy innymi bral udzial w realizacji projektu strategicznego Narodowe

go Centrum Badan i Rozwoju "Poprawa bezpieczenstwa pracy w kopalniach".
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Struktura rozprawy doktorskiej

Problem pozarów endogenicznych w zrobach scian zawalowych jest jednym z powaz

niejszych zagrozen wystepujacych w górnictwie wegla kamiennego. Powstanie pozaru endo

genicznego w zrobach eksploatowanej sciany stanowi zagrozenie nie tylko dla pracujacej

zalogi, w postaci gazów pozarowych, ale równiez wplywa na zapewnienie ciaglosci produkcji

górniczej i zwiazane z tym warunki ekonomiczne kopaln. W obliczu wystepujacego zagroze

nia szczególnego znaczenia nabiera prowadzenie skutecznej profilaktyki wzgledem pozarów

endogenicznych w zrobach scian zawalowych, które sa szczególnym miejscem ze wzgledu na

niedostepnosc przez co znajomosc procesów w nich zachodzacych jest ograniczona. Jednym

z elementów profilaktyki przeciwpozarowej jest stosowanie inertyzacji. Jednak tylko sku

teczna inertyzacja w trakcie prowadzenia eksploatacji pozwoli utrzymac poziom zagrozenia

pozarowego na bezpiecznym poziomie.

Doktorant w pierwszym rozdziale, skupil sie na inertyzacji zrobów czynnych scian zawa

lowych w kopalniach wegla kamiennego. Zainteresowanie problem wynika z braku skutecz

nosci prowadzonych inertyzacji w rzeczywistych warunkach kopaln wegla kamiennego, co

jest spowodowane niewystarczajaca wiedza na temat wplywu inertyzacji na stan atmosfery

w zrobach scian zawalowych. Dlatego doktorant za cel pracy postawil sobie opracowanie

metody obliczania rozkladu stezenia tlenu w zrobach scian eksploatacyjnych w kopalniach

wegla kamiennego po wprowadzeniu gazu inertnego. Jednoczesnie postawil nastepujace

tezy pracy:

1. Podanie gazu inertnego do strefy o podwyzszonym stopniu utlenienia przyczyni sie

do obnizenia zagrozenia pozarowego w zrobach scian zawalowych.

2. Znajomosc rozplywu powietrza i gazów w zrobach sciany umozliwi wlasciwe zapro

jektowanie procesu inertyzacji.

W drugim rozdziale rozprawy doktorant przedstawil doswiadczenia górnictwa swia

towego w inertyzacji. Omówil technologie wytwarzania i podawania gazów inertnych. Przed

stawil wlasciwosci tych gazów oraz wskazal czynniki determinujace ich wybór.

W trzecim rozdziale rozprawy doktorant podal cztery przypadki inertyzacji w zrobach

scian zawalowych kopalniach wegla kamiennego. Na podstawie przytoczonych przypadków

wykazal trudnosci w ocenie skutecznosci inertyzacji w warunkach ograniczonego rozwoju

procesu samozagrzewania wegla w zrobach scian zawalowych oraz w trakcie likwidacji poza-
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ru w otamowanej przestrzeni zrobów sciany zawalowej. W tym rozdziale scharakteryzowal

równiez inne metody profilaktyki przeciwpozarowej. Po przeprowadzeniu analizy przypad

ków prowadzenia inertyzacji doszedl do wniosku, ze do oceny skutecznosci inertyzacji nie

mozna uzyc wskazników pozarowych. Na tej podstawie doktorant stwierdzil, ze aby dobrze

ocenic wplyw inertyzacji na stan zagrozenia pozarami endogenicznymi nalezy okreslic roz

plyw powietrza i rozklad gazów w zrobach sciany. Dysponujac tymi informacjami mozna po

dac lokalizacje punktu iniekcji oraz strumienia objetosci podawanego gazu inertnego. Dokto

rant wskazal warunki jakie powinno spelniac miejsce podawania gazu inertnego w zrobach

sciany zawalowej aby inertyzacja byla skuteczna.

W rozdziale czwartym doktorant scharakteryzowal zroby scian zawalowych przy czym

szczególna uwage zwrócil na wyznaczenie ich porowatosci oraz przepuszczalnosci.

W rozdziale piatym rozprawy doktorskiej doktorant przedstawil badania numeryczne

przeplywu powietrza oraz rozkladu stezen gazów w zrobach scian zawalowych opierajac sie

na modelu Prof. Jana Szlazaka, programie "VentZroby" oraz przykladach modelowania z wy

korzystaniem numerycznej mechaniki plynów (CFD).

W rozdziale szóstym Doktorant sformulowal model matematyczny i opisal metode

numeryczna przeplywu powietrza i gazów w zrobach scian zawalowych z uwzglednieniem

doplywu gazu inertnego jakim jest azot. Na podstawie modelu Doktorant opracowal pro

gramy komputerowe dla zrobów scian przewietrzanych systemem "U" od granic oraz "V".

Przedstawil mozliwosci obliczeniowe opracowanych programów komputerowych, a wyniki w

celu lepszej przejrzystosci sa podane w sposób graficzny. Opracowany program pozwala na

wybór miejsca oraz strumienia objetosci podawanego azotu.

W rozdziale siódmym doktorant przeprowadzil weryfikacje wyników obliczen na pod

stawie opracowanych programów komputerowych: Wykorzystal dane z rzeczywistych scian

w których byla prowadzona inertyzacja w zrobach scian zawalowych. W podanych przypad

kach, Doktorant, porównujac wyniki rozkladu stezen gazów uzyskanych z pomiarów i obli

czen stwierdzil zadawalajaca zgodnosc.

W rozdziale ósmym, na podstawie dotychczasowych rozwazan, Doktorant opracowal

algorytm projektowania eksploatacji z uwzglednieniem profilaktyki zagrozenia pozarami en

dogenicznymi oraz algorytm projektowania inertyzacji zrobów scian zawalowych. Doktorant

wskazal, ze decyzje o uzyciu gazu inertnego musi poprzedzac ustalenie: pola stezen tlenu

i rozkladu predkosci powietrza w zrobach sciany zawalowej. Dopiero na tej podstawie mozna
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okreslic wymagany strumien objetosci gazu inertnego oraz lokalizacje punktu iniekcji. Dokto

rant podaje praktyczne wskazówki do okreslenia miejsca iniekcji oraz strumienia objetosci

gazu inertnego. Na tej podstawie podal równiez propozycje oceny skutecznosci inertyzacji.

Proponowany algorytm stanowi praktyczne podejscie do projektowania procesu inertyzacji

zrobów scian zawalowych.

W rozdziale dziewiatym, który stanowi podsumowanie rozprawy doktorskiej, Dokto

rant stwierdzil, ze inertyzacja zrobów sciany zawalowej powinna byc juz uwzgledniana na

etapie projektowania eksploatacji. W trakcie inertyzacji nalezy takze zwrócic uwage na bez

pieczenstwo zalogi pracujacej w rejonie wyrobiska scianowego podczas prowadzenia inerty

zacji zrobów scian zawalowych. Stad wynika koniecznosc prowadzenia pomiarów gazów wy

plywajacych ze zrobów oraz strumienia przeplywajacego powietrza w wyrobiskach w celu

utrzymania dopuszczalnego stezenia szkodliwych gazów. Doktorant wskazuje, ze znajomosc

rozkladu rozplywu powietrza oraz rozkladu gazów w zrobach scian zawalowych umozliwia

poprawne zaprojektowanie inertyzacji.

Problem naukowy postawiony przed Doktoranta zostal rozwiazany w rozdziale szó

stym, gdzie sformulowal model matematyczny przeplywu powietrza i gazów w zrobach scian

zawalowych z uwzglednieniem doplywu gazu inertnego oraz w rozdziale siódmym, gdzie

przeprowadzil weryfikacje wyników obliczen na podstawie opracowanych programów kom

puterowych z wynikami pomiarów w warunkach rzeczywistych.

Doktorant w rozprawie doktorskiej potwierdzil, ze znajomosc przeplywu powietrza

oraz rozklad gazów w zrobach sciany zawalowej pozwala na zaprojektowanie miejsca oraz

ilosci podawanego gazu inertnego. Pozwala to na skuteczne prowadzenie inertyzacji zrobów

scian zawalowych w celu obnizenia zagrozenia pozarami endogenicznymi. Uwazam, ze cel

rozprawy doktorskiej zostal osiagniety.

Za oryginalne osiagniecie rozprawy doktorskiej, mgra Kazimierza Piergiesa, nalezy

uznac opracowanie programów komputerowych dla scian przewietrzanych systemem "U" od

granic oraz "V", umozliwiajacych obliczenie pola stezenia tlenu i innych gazów w zrobach

sciany zawalowej, po wprowadzeniu gazu inertnego. Na uwage zasluguje równiez przepro

wadzenie weryfikacji uzyskiwanych wyników obliczen. Do osiagniec Doktoranta mozna rów

niez zaliczyc opracowanie wytycznych projektowania inertyzacji, które moga byc przydatne

w praktycznych zastosowaniu inertyzacji. Bardzo cenne, ze wzgledu na odniesienie do wa-
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runków rzeczywistych scian, sa równiez przedstawione przyklady wykorzystania podanych

wytycznych w planowaniu procesu inertyzacji.

Wyplywajace z pracy wnioski, pozwalajace stwierdzic, iz znajomosc rozplywu powie

trza i rozkladu gazów, a zwlaszcza stezenia tlenu w zrobach sciany zawalowej pozwala na

poprawne zaprojektowanie procesu inertyzacji i w sposób jednoznaczny potwierdzaja po

stawione w pracy tezy.

Analiza krytyczna rozprawy doktorskiej

Pomimo, ze problem naukowy okreslenia rozkladu gazów w zrobach scian zawalowych

zwiazany z inertyzacja zostal przez Doktoranta prawidlowo rozwiazany to jednak w trakcie

czytania pracy nasunely sie watpliwosci i uwagi dyskusyjne, które ponizej sformulowano:

1. Inertyzacja zrobów scian zawalowych jest elementem prowadzonej profilaktyki

przeciw pozarom endogenicznym, co w pracy nie jest wystarczajaco uwypuklo

ne. Prosze o przyblizenie roli inertyzacji w profilaktyce przeciwpozarowej scian

zawalowych.

2. Podane przyklady w rozdziale 3 potwierdzajace skutecznosc inertyzacji sa oce

niane na podstawie pomiarów gazów wyplywajacych ze zrobów lub wskazni

ków pozarowych. Wyniki te zamieszczono na rysunkach 3.2, 3.3, 3,5 oraz 3.10

3.14. Prosze o wyjasnienie na jakiej podstawie Doktorant wnioskuje o niesku

tecznosci stosowanych wskazników pozarowych w rozdziale 3.67

3. Zamieszczone wyniki obliczen przedstawione w rozdziale 6.5 zostaly opracowa

ne dla konkretnych danych. Ze wzgledu na obszernosc uzyskiwanych wyników

i trudnosci w ich prezentacji ograniczenie do jednego rodzaju danych jest zro

zumiale. Prosze jednak o wytlumaczenie dlaczego, w celu sprawdzenia po

prawnosci dzialania programu i uzyskiwanych obliczen, nie przeprowadzono

obliczen np.: dla róznych oporów rozwarstwienia zrobów scian zawalowych,

róznych strumieni objetosci powietrza w wyrobisku scianowym oraz szczególnie

dla wiekszych wartosci strumienia doplywajacego metanu do zrobów.

4. Prosze o wyjasnienie dlaczego przyjeto, w drugim przypadku, tak znaczna odle

glosc podawania gazu inertnego równa 200m od frontu sciany, przewietrzanej

system U od granic, skoro najbardziej intensywna filtracja powietrza w zrobach

zachodzi do 100m od frontu sciany i jest to równiez obszar, gdzie wystepuje
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mozliwosc samozagrzewania wegla w zrobach? Potwierdzaja to wyniki obliczen

w warunkach rzeczywistych zamieszczone w rozdziale 8.2. Na stronie 130 (6

akapit) Doktorant po przeprowadzeniu symulacji komputerowych stwierdza, ze

"najkorzystniejsze jest podanie w odleglosci od 40 do 50 m od linii frontu zawa

lu sciany; jest to zalecana odleglosc podawania gazu".

5. W algorytmie na stronie 124 (rys 8.2) przewiduje sie dokonanie wyboru gazu

inertnego i przyjmuje sie strumien objetosci podawanego azotu. Prosze wyja

snic na jakiej podstawie nalezy dokonac wyboru gazu i strumienia objetosci ga

zu inertnego?

6. Prosze o wyjasnienie w jaki sposób Doktorant zamierza przeprowadzic porów

nanie wyników stezenia tlenu przed i po podaniu gazu inertnego. Co prawda w

tabeli 8.1 podano kryterium którego spelnienie swiadczy o skutecznosci inerty

zacji. Jednak nie podano w jaki sposób nalezy okreslic "zmniejszenie po

wierzchni czesci wspólnej ...."?

Do przedlozonej rozprawy mam równiez uwagi redakcyjne, które przedstawilem i wy

jasnilem w rozmowie z Doktorantem. Pozostale uwagi sa nastepujace:

./' Doktorant zamiennie uzywa wyrazenia: koncentracja (str. 8, 79) i stezenie

w odniesieniu do gazu. Nalezy to w przyszlej publikacji ujednolic uzywajac ste

zenia jako zawartosci skladnika w substancji.

./' Powszechnie w pracy Doktorant uzywa potocznego wyrazenia wydatek w od

niesieniu do powietrza czy gazu (str. 11, 23,32, 76, 84, 114, 125-137). Dokto

rant powinien stosowac pojecie objetosciowe lub masowe natezenie przeplywu

albo strumien objetosci lub masy .

./' Opisy legendy sa przyciete lub przysloniete na rysunkach: 6.4b-6.23b, co nalezy

poprawic w przyszlej publikacji,

./' W spisie literatury pozycje jednego autora nie sa podane rosnaco w latach, co

utrudnia wyszukiwanie .

./' Stosowane jest równiez rózne nazewnictwo literatury np. "WSK, 2014" a innym

razem "wsk.kalisz, 2014",

./' Zamieszczone w spisie literatury pozycje: 41, 96, 132, 163 nie maja odwolania

w rozprawie.
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Podsumowanie

Doktorant w rozprawie doktorskiej osiagnal cel pracy oraz udowodnil tezy, które sa

zgodne z innymi koncepcjami i wynikami badan dla tego obszaru tematycznego. Przedlozona

rozprawe doktorska nalezy uznac za spójna a tresc za uporzadkowana. Nalezy podkreslic, ze

Doktorant dochodzi do wniosków koncowych w sposób metodyczny. Mozna miec pewne

uwagi co do sposobu formulowania niektórych mysli ale caly wywód pracy jest zrozumialy.

Opracowana rozprawa stanowi samodzielne rozwiazanie problemu naukowego i praktyczne

go oraz jest oryginalnym rozwiazaniem Doktoranta.

Recenzowana rozprawa doktorska mgr inz. Kazimierza Piergiesa pt.: "Ocena skutecz

nosci inertyzacji zrobów scian zawalowych w kopalniach wegla kamiennego" dzieki warto

sci poznawczej i aplikacyjnej spelnia wymogi rozpraw doktorskich zawarte wart. 13 Ustawy z

dnia 14 marca 2013r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. V, nr 65. poz. 595 z pózno zmianami) i wnioskuje do Rady Wydzialu Gór

nictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o dopuszczenie jej do pu

blicznej obrony.
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