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l. Wprowadzenie

Podstawa do wykonania recenzji rozprawy byla uchwala Rady Wydzialu Górnictwa i

Geoinzynierii z dnia 29.10.2015. Tematyka pracy sa badania przeplywu powietrza w slepym

wyrobisku przewietrzanym wentylacja tloczaca przy pomocy modeli laboratoryjnych i

numerycznych. Modele laboratoryjne wykonano w skali 1:1O, uwzgledniajac reguly

podobienstwa przeplywów. Ze wzgledu na stosownie anemometrii obrazowej do pomiaru pól

predkosci mial on gladkie, przezroczyste sciany. Do symulacji komputerowych uzyto metody

objetosci skonczonej. Obliczenia przeprowadzono dla szesciu modeli turbulencji (Spalarta

AlImarasa, Standard k-E, RNG k-E, Realizable k-E, SST k-co i RSM). Praca zawiera liczne

porównania wyników otrzymanych dla modeli fizy.cznych i numerycznych. Dotycza one nie

tylko samych pól predkosci ale równiez parametrów turbulencji. Najwieksza zgodnosc

pomiarów i obliczen otrzymano dla modelu naprezen Reynoldsa. Porównania posluzyly

równiez do weryfikacji hipotezy samomodelowania przeplywu. Praca doktorska wnosi

znaczacy wklad w walidacje metod numerycznych i badania laboratoryjne przeplywu

powietrza w modelach wyrobisk kopalnianych. Jest napisana w sposób precyzyjny

przejrzysty, dokumentujac prawidlowosc metodyki badan, ocen i wysnuwanych wniosków.



2. Charakterystyka rozprawy doktorskiej

Praca liczy 127 stron, zawiera osiem rozdzialów, spisy literatury, rysunków i tabel, nie

zawiera natomiast spisu oznaczen.

We wprowadzeniu omówiono tematyke pracy, jej cel i tezy oraz zakres. Pierwsza z

tez rozprawy dotyczy mozliwosci prognozowania metodami CFD pól predkosci w

laboratoryjnym modelu wyrobiska slepego zas druga samomodelowania turbulentnego

przeplywu powietrza w strefie przyprzodkowej .

Rozdzial drugi jest obszernym i wyczerpujacym przegladem polskiej i swiatowej

literatury dotyczacej zastosowan metod numerycznej mechaniki plynów do zagadnien

lokalnej wentylacj i kopaln. Wiekszosc tych prac przedstawia wyniki modelowania

numerycznego odniesione do nieduzej liczby pomiarów punktowych. Zakres numerycznych i

laboratoryjnych badan modelowych porównywalny z prezentowanym w niniejszej pracy

wykonal jedynie zespól z Uniwersytetu w Kentucky, kierowany przez prof. A. Wale'·

Modele matematyczny i numeryczny turbulentnego przeplywu oraz warunki brzegowe

przedstawiono w rozdziale trzecim. Tlem dla tego opisu byl obszerny przeglad wybranych

modeli turbulencji, w szczególnosci wszystkich szesciu porównywanych opisów (Spalarta

Allmarasa, Standard k-8, RNG k-8, Realizable k-8, SST k-(J) i RSM). Dotyczy on nie tylko

najpopularniejszej rodziny modeli stosujacych hipoteze Boussinesqu'a ale równiez znacznie

rzadziej stosowanego opisu, w którym modeluje sie pelny tensor naprezen Reynoldsa (ang.

RSM). W przegladzie nie uwzgledniono jednak niedawno wprowadzonej przez cytowanego w

pracy F. Mentera2 rodziny opisów wieloskalowych (ang. SAS = Scale adaptive simulation).

Metode ta stworzono by w mozliwie prosty sposób i przy zaangazowaniu umiarkowanych

mocy obliczeniowych z zadowalajaca dokladnoscia modelowac zagadnienia, gdzie wystepuja

oderwania i recyrkulacja przeplywu.

Rozdzial czwarty dotyczy uzytej w czesci laboratoryjnej pracy metody anemometrii

obrazowej (ang. pry). Dostarcza ona obszernej informacji o skladowych wektorów predkosci

przeplywu zawartych w wybranych plaskich przekrojach modelu. Obejmuje ona zarówno

wielkosci srednie jak i skladowe fluktuacyjne, dzieki czemu mozliwe jest okreslenie licznych

wielkosci charakteryzujacych turbulencje przeplywu. Technika pry jest coraz powszechniej

I Wala, M.A., Vytla, S., Taylor, C.O., and Huang, P.G., 2007, "Mine Face ventilation: a comparison ofCFO
results against benchmark experiments for the CFO code validation," Mining Engineering, Vo159, No 10,
October.

2 Menter F. (2012): Best Practice ofScale-Resolving Simulations in ANSYS CFO, ANSYS Inc. www.ansys.com
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stosowana w laboratoryjnych badaniach przeplywów i uzycie jej nalezy do standardów

dobrych praktyk. W rozdziale przedstawiono sama zasade i sposób prowadzenia pomiarów,

metodyke kalibracji ukladu pomiarowego i algorytm obliczeniowy.

Kolejne dwa, najobszerniejsze rozdzialy zawieraja wyniki symulacji i pomiarów

laboratoryjnych dla dwóch wariantów modelu wyrobiska slepego.

Rozdzial piaty omawia badanie przeplywu w strefie przyprzodkowej przewietrzanej

wentylacja tloczaca. W pierwszym podrozdziale omówiono warunki podobienstwa

przeplywu, w szczególnosci w zakresie liczb Reynoldsa. W nastepnym opisano stanowisko

pomiarowe, wykonane w skali 1:1O. ma ono reprezentowac slepe wyrobisko korytarzowe

przewietrzane wentylacja lutniowa. W modelu chodniki maja przekrój prostokatny i gladkie,

przezroczyste sciany. Stanowisko wyposazono w urzadzenia zapewniajace ustalony,

izotermiczny przeplyw ze srednimi predkosciami w wyrobisku dochodzacymi do 0.3 m/s co

odpowiada 3 m/s dla skali 1:1.

Trzeci podrozdzial jest opisem sposobu prowadzenia pomiarów metoda pry.

Skladowe Vx i vy pola predkosci rejestrowano w dwóch poziomych plaszczyznach. Pierwsza

byla odlegla 5 cm od dna kanalu zas druga znajdowala sie w osi strugi nawiewnej. Skladowe

predkosci vy i Vz rejestrowano równiez dla trzech pionowych plaszczyzn odleglych o 0.25, 0.5

i 0.65 m od wlotu. Dla linii przeciecia plaszczyzn otrzymywano dane o wszystkich

skladowych wektora predkosci.

Czwarty podrozdzial dotyczy techniki modelowania numerycznego metoda objetosci

skonczonej. Przedstawiono w nim dyskretyzacje obszaru obliczeniowego i przyjete warunki

brzegowe a takze wyniki oceny wrazliwosci rozwiazan na gestosc siatki obliczeniowej. Ola

wiekszosci przekrojów porównanie poszczególnych skladowych predkosci wskazuje na to, ze

naj gestsza z siatek jest daje wyniki o zadowalajaco bliskie rozwiazaniu. Najwolniejsza jest

zbieznosc dla skladowej pionowej Vz.

Koleiny piaty podrozdzial zawiera porównanie wyników symulacji dla modeli

turbulencji z danymi z pomiarów. Przedstawiono je formie rozkladów poszczególnych

wielkosci w przekrojach pomiarowych, wykresach dla linii przeciecia przekrojów oraz w

tabelach zawierajacych srednie skorygowane wzgledne bledy poszczególnych wielkosci. Taka

forma pozwala na pelna jakosciowa i ilosciowa ocene. Kolejne podpunkty odnosza sie do

skladowych wektora predkosci. Porównano równiez energie kinetycznej turbulencji skladowe

naprezen tensora Reynoldsa. Strefy recyrkulacji sa omówione w osobnym, trzecim

podpunkcie. Najlepiej przewiduja je modele RSM i SST k- CD
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Informacje zawarte w poszczególnych podpunktach porzadkuje ostatni

podsumowanie rozdzialu. W grupie rozpatrywanych metod numerycznych modele turbulencji

Spalarta-Alarmasa i RNG k-E daja wyniki najbardziej odbiegajace od danych z pomiarów.

Pozostale cztery daja dokladniejsze wyniki, osiagajac podobne miary bledów lecz rózniac sie

w wiernosci prognozowania poszczególnych parametrów i zjawisk obserwowanych w

przeplywie. Najlepiej z nich zostal oceniony model RSM.

Rozdzial szósty dotyczy strefy przyprzodkowej przewietrzanej wentylatorem

swobodnym. Wykorzystano w nim model opisany w rozdziale szóstym. Struge wylotowa z

wentylatora zastapiono doplywem z przewodu tloczacego powietrze. Zwiekszono nim

odleglosc otworu wylotowego przewodu i slepej sciany do 2 metrów. Przed zasadnicza

analiza stwierdzono eksperymentalnie pomijalnie maly wplyw wielkosci strumienia pradzie

obiegowym na warunki w slepym kanale. W rozprawie omówiono cechy ograniczajace

podobienstwo modelu do wyrobisk, które ma reprezentowac, m in. zbyt male pole przekroju

kanalu i wydajnosc ukladu nawiewnego.

Rozdzial ten ma podobna strukture do poprzedniego. Rozpoczyna go opis stanowiska,

sposobu wymuszania przeplywu w stanowisku, specyfiki modelu numerycznego w którym

wybór rozmiaru siatki obliczeniowej byl poprzedzony analiza wrazliwosci.

Czwarty podrozdzial jest obszernym i szczególowym porównaniem wyników obliczen

numerycznych z pomiarami. Rozpoczyna go analiza jakosciowa pola predkosci. Pokazano w

niej, ze zwiekszenie odleglosci wylotu strugi nawiewnej od slepego konca kanalu z 0.75 do 2

m powoduje powstanie w modelu dwóch stref recyrkulacyjnych o przeciwbieznych

orientacjach przeplywu. Jedynie model numeryczny RSM daje wyniki zgodne pod wzgledem

jakosciowym. Pozostale opisy prognozuja istnienie trzech stref recyrkulacji. Spostrzezenie to

ulatwia interpretacje wyników przedstawionych w dalszych podrozdzialach, dotyczacych

kolejno skladowych srednich wektora predkosci i strumieni objetosci. Nie porównywano

natomiast wielkosci fluktuacyjnych charakteryzujacych turbulencje, prawdopodobnie z racji

gorszej zgodnosci w zakresie samego pola predkosci. Pomiary prowadzono dla dwóch

przekrojów poziomych - w osi strugi nawiewnej i 5 cm od dna kanalu oraz pieciu przekrojach

poprzecznych rozmieszczonych tak, by najlepiej oddac specyfike przeplywu.

Dokladnosc prognoz numerycznych pola predkosci malala znacznie z odlegloscia od

wylotu strugi. Najwieksze niezgodnosci wystepowaly w strefie rozgraniczajacej dwa obszary

recyrkulacji. Wsród szesciu porównywanych opisów najdokladniejsze prognozy dawal model

naprezen Reynoldsa (RSM).
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Wielkosc strumienia objetosci powietrza dostarczanego do slepej sciany kanalu przez

struge nawiewna ma praktycznego znaczenie. Z tego powodu kolejny podrozdzial jest

poswiecony obliczeniu strumieni objetosci w wybranym przekroju poprzecznym. Okreslenie

strumienia metoda 20 pry wymagal wykonania pomiarów w 19 przekrojach równoleglych do

dna kanalu obejmujacych przekrój poprzeczny oddalony 1.5 od wlotu, dla którego obliczano

strumienie objetosci. Doplywajacy i powrotny strumien objetosci róznia sie o 3.4%, co

stanowi kolejna weryfikacje dokladnosci pomiarów.

Sprawdzono równiez, z jaka dokladnoscia poszczególne modele turbulencji

prognozuja wielkosc strumienia. Najblizsze oszacowanie daje model RSM, z wzglednym

bledem 36.4%. Dla pozostalych opisów róznice wzgledem zmierzonego strumienia mieszcza

sie w zakresie 43 do 83%. Tak znaczne bledy dowodza, ze rozpatrywane metody daja zgrubne

oszacowanie wydatków.

Rozdzial siódmy stanowi weryfikacje hipotezy samomodelowania przeplywu dla

opisanego w Rozdziale 5 modelu wyrobiska przewietrzanego wentylacja lutniowa nawiewna·

Pojecie to zostalo stworzone w latach siedemdziesiatych w srodowisku naukowym

Politechniki Slaskiej 34.

Prace konczy podsumowanie, w którym zwiezle omówiono przyjete zalozenia i

naj istotniejsze elementy zrealizowanych prac oraz przedstawiono wnioski. Dotyczyly one

dokladnosci prognoz numerycznych dla dwóch wariantów stanowiska laboratoryjnego oraz

pozytywnego wyniku testów hipotezy samomodelujacych cech przeplywu.

Najlepsze mozliwosci zarówno w zakresie pomiarów jak i symulacji dotyczyly

skladowych predkosci wzdluz osi kanalu, odpowiednio dokladnosc pomiaru metoda pry,

wrazliwosc na siatke i dokladnosc prognoz numerycznych malaly dla skladowych

poprzecznych. Wsród porównywanych modeli turbulencji najwiemiejszy obraz przeplywu

dawal model naprezen Reynoldsa.

3 Soehrich, E. ( 1979) Samomodelowanie przeplywu turbulentnego w badaniach modelowych procesów
wentylacji. Praca doktorska Pol. SI. Promotor: Majerski S. str. 141.
4 Hurnik M., Popio lek Z., Mierzwinski S. (2000): Simulation of diffusers in scale model experiments of airtlow
distribution in ventilated rooms; Proc. of 7th International Conference on Air Oistribution in Rooms,
(ROOMVENT 2000) ed. H.B. Awbi, pp 547-552 Elsevier Oxford.
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3. Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej

Praca laczy w sobie badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne przeplywu w

modelach wyrobisk kopalnianych. Tematyka ta ma duze znaczenia i wartosc dla coraz

powszechniej stosowanego modelowania numerycznego zjawisk zachodzacych w

przeplywach powietrza kopalnianego w wyrobiskach. W przeciagu ostatniego cwiercwiecza

ogromny wzrost mocy obliczeniowej systemów komputerowych i towarzyszacy mu rozwój

oprogramowania umozliwil coraz powszechniejsze uzycie symulacji komputerowych w wielu

dziedzinach, w tym w zakresie aerologii górniczej.

Analizowane w pracy lokalne zagadnienia przeplywowe dotycza zastosowan wentylacji

tloczacej do przewietrzania slepych wyrobisk. Przewietrzanie obszaru przyprzodkowego ma

znaczenie dla skutecznego usuwania zanieczyszczen gazowych i pylowych generowanych

podczas drazenia wyrobiska. Wiedza o naturze przeplywu w tym obszarze jest szczególnie

istotna gdy wystepuja zagrozenia wybuchem gazów i pylów a takze ma znaczenie dla

poprawy warunków pracy i zwiekszenia efektywnosci wydobycia. W obszarze tym pól

predkosci maja skomplikowana postac i wystepuja strefy recyrkulacji przeplywu.

W slepych wyrobiskach wystepuje wiele zagrozen i czynników ograniczajacych

mozliwosci prowadzenia badan bezposrednio in situ. Z tego wzgledu wskazane jest

wykorzystanie badan na modelach fizycznych i numerycznych. Dla pomniejszonych modeli

laboratoryjnych, dzieki kryteriom podobienstwa przeplywów wyniki eksperymentów mozna

przeskalowac do warunków rzeczywistych. Majac potwierdzenie zgodnosci laboratoryjnych

eksperymentów i symulacji mozna uzasadnic rozszerzenie zwalidowanych metod

numerycznych na dostatecznie podobne obiekty rzeczywiste.

Obecnie obserwujemy ciagly rozwój i doskonalenie metod symulacji komputerowych.

Przyjmowane w nich zalozenia i hipotezy oraz uproszczone sposoby modelowania niektórych

wielkosci (na przyklad parametrów turbulencji lub warunków przeplywu przy scianach)

powoduja koniecznosc ich walidacji to znaczy oceny w jakim stopniu dany opis sprawdza sie

i moze byc stosowany do odpowiednich klas zjawisk przeplywowych, na przyklad stref

recyrkulacji lub miejsc oderwania przeplywu. Najczesciej walidacja opiera sie na

porównaniach z wynikami badan laboratoryjnych. W tym zakresie bardzo przydatne sa tak

zwane przypadki testowe (ang. test case). Zawieraja one wyniki badan laboratoryjnych

wykonanych dla wzglednie prostych obiektów o cechach reprezentatywnych dla mozliwie

szerokiej klasy rzeczywistych zagadnien. W wielu dziedzinach zostaly stworzone biblioteki
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takich zagadnien o powszechnie uznawanej przydatnosci (n.p. przeplyw w kanale z

uskokiem), co znacznej mierze ulatwia weryfikacje wprowadzanych do praktyki innowacji w

dziedzinie modelowania.

W zakresie aerologii górniczej brak jest wzorcowych przypadków. Poprawne

metodycznie, rzetelne i obszerne wyniki prac pomiarowych przedstawione w mmeJszeJ

rozprawie moga stanowic material do sformulowani takiego przypadku.

Prostopadloscienny ksztalt obszarów modeli odpowiada wyrobiskom stosowanym w

polskim górnictwie rud metali i soli. Za granica podobna forme maja wyrobiska w niektórych

kopalniach wegla. Drugim czynnikiem warunkujacym praktyczne zastosowania wyników

badan laboratoryjnych sa gladkie sciany modelu. W rzeczywistych obiektach podobny stopien

gladkosci scian wystepuje w wyrobiskach drazonych przez kombajny chodnikowe,

szczególnie w pokladach soli. W czesto spotykanych przypadkach wystepowania na scianach

wyrobisk odlamów skalnych o znacznych rozmiarach nalezaloby oszacowac wplyw

chropowatosci scian na obraz rzeczywistego przeplywu.

W przewazajacej wiekszosci zagadnien turbulentnego przeplywu analizowanych przy

pomocy numerycznej mechaniki plynów praktycznie niemozliwe jest otrzymanie rozwiazan

dla calego zakresu wirów az do mikroskali Kolmogorowa. Zamiast tego wprowadzono liczne

warianty uproszczonych modeli numerycznych, w których cechy turbulencji sa w mniejszym

lub wiekszym stopniu modelowane numerycznie w oparciu o hipotezy i dodatkowe zalozenia.

W niektórych przypadkach takie uproszczenia nie przeszkadzaja w oSIagmecIu

zadowalajacych rezultatów przy wzglednie krótkim czasie obliczen i przy malych zasobach

obliczeniowych. Jednak korzysci te sa okupione koniecznoscia walidacji poszczególnych

metod dla danej klasy zagadnien.

Niniejsza praca zwiera bardzo szczególowe i wielorakie porównania zarówno

jakosciowych jak i ilosciowych cech przeplywu, odnoszace do danych eksperymentalnych

wyniki symulacji otrzymane dla pieciu modeli turbulencji. Krytyczna ocena poszczególnych

modeli turbulencji stanowi wartosciowy wklad rozprawy nie tylko w aerologie górnicza ale

równiez w numeryczna mechanike plynów.

Jak pokazano w rozprawie, wiele popularnych modeli turbulencji nie sprawdza sie dla

badanego zagadnienia. Nawet dla najbardziej zlozonego modelu naprezen Reynoldsa

osiagnieto podobienstwo jedynie w zakresie pola srednich predkosci natomiast dla wielu

wielkosci charakteryzujacych turbulencje róznice w dochodza do kilkudziesieciu procent.

Rozbieznosci te uzasadniaja potrzebe dalszych weryfikacj i kolejnych, nowo tworzonych

opisów, na przyklad modeli SAS, z nadzieja ze spelnia one stawiane im wymagania. Dla tych
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celów wskazana jest publikacja wyników rozprawy w formie umozliwiajacej dokonywanie

takich porównan.

Kolejnym znaczacym wynikiem rozprawy jest pozytywna weryfikacja hipotezy

samomodelowania przeplywu. Warunki laboratoryjne narzucaja koniecznosc stosowania

pomniejszonych modeli wyrobisk. Zachowanie podobienstwa w zakresie liczb Reynoldsa

oznacza koniecznosc powiekszania predkosci przeplywu w tej skali, w jakiej w modelu

pomniejszylismy badany obiekt. W przypadku skali l: 1O predkosci 6 m/s odpowiada 60 m/s

w modelu. Tak duze predkosci powoduja trudnosci techniczne i uciazliwosc zwiazana z

generowanym przez przeplyw halasem i drganiami. Inna bariera dla zwiekszania predkosci

jest pojawienie sie dodatkowych zjawisk cechujacych przeplywy scisliwe wystepujace od

liczb Macha rzedu 0.2 do 0.3, co dla uzytej w rozprawie skali odpowiada 60 do 100 m/s.

Jak pokazano w rozprawie w przeplywach o cechach samomodelowania zadowalajacy

ich obraz mozna otrzymac dla mniejszych liczb Reynoldsa, a tym samym mniejszych

predkosci. Wlasnosc samomodelowania stanowi wiec znaczne ulatwienie dla realizacji badan

na modelach fizycznych. Jest to szczególnie istotne wobec wymogu eksperymentalnej

walidacji metod symulacyjnych.

4. Uwagi krytyczne i pytania

Praca jest napisana w sposób przejrzysty i staranny, podczas recenzowania dostrzezono

nieliczne pominiecia i bledy, w szczególnosci:

We wzorze 4.9 na stronie 27 nie podano opisu wskazników L i K - czy okreslaja one

rozmiar okna interrogacji?

Na stronie 30 wskazniki w regule skalowania powinny byc zamienione t.j. Vrz= 0.1 Vm

Uwagi krytyczne i pytania:

• W przegladzie stanu wiedzy wsród metod numerycznych wykraczajacych poza hipoteze

usredniania Reynoldsa wymieniono metode LES, nie uwzgledniono jednak niedawno

wprowadzonego podejscia wieloskalowego (ang. SAS = Scale Adaptive Simulation,

Menter2). Z jakich powodów pominieto ten opis w analizach numerycznych?

• W wyniku badania wrazliwosci rozwiazania na gestosc siatki wybrano OpIS o

najwiekszej liczbie komórek. W analizie brakuje obliczen dla jeszcze wiekszego

zageszczenia siatki, ~tóra dostarczylaby pelniejszej informacji o zbieznosci rozwiazania.
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Obliczenia dla siatki strukturalnej liczacej okolo 12 milionów komórek sa przy obecnym

sprzecie wykonalne.

• Czym byla spowodowane ograniczenie czestotliwosci pomiaru pól predkosci metoda

prv do 3Hz? Przeplyw ma charakter silnie niestacjonarny. Swiadcza o tym m. in.

wyniki analiz statystycznych pól predkosci wskazujace na koniecznosc usredniania

1000 pomiarów

• Czy wlasnosc samomodelowania przeplywu byla okreslana i stosowana do

analogicznych zagadnien w innych osrodkach badawczych niz Politechnika Slaska i

AGH?

• Wskazane byloby okreslenie zakresu czynnosci sprawdzajacych ta wlasnosci i

okreslenie w jakim przedziale zmiennosci parametrów modelu moze ona obowiazywac.

• Czy sprawdzano wlasnosc samomodelowania dla przykladu 2m dlugosci strefy

przyprzodkowej w zakresie energii kinetycznej turbulencji i naprezen Reynoldsa ?

Niniejsze uwagi i spostrzezenia maja charakter porzadkowy i dyskusyjny, jednak nie

umniejszaja one wartosci merytorycznej rozprawy.

5. Wniosek koncowy

Autor rozprawy samodzielnie zrealizowal zagadnienia badawcze w zakresie Aerologii

Górniczej wykazujac znajomosc dotychczasowego stanu wiedzy w tej dziedzinie, umiejetnosc

prowadzenia laboratoryjnych technik pomiarowych i metodyki modelowania numerycznego.

Praca stanowi oryginalny i wartosciowy wklad nie tylko w dziedzine wentylacji kopaln ale

równiez mechanike plynów w zakresie przeplywów powietrza w przewodach zamknietych.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzam, ze -rozprawa doktorska mgr inz. Waldemara

Wodziaka p.t. "Eksperymentalne i numeryczne badania przeplywu powietrza w

laboratoryjnym modelu wyrobiska slepego z wentylacja tloczaca" spelnia wymagania art. 13

ustep l Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 (Dz.U. nr 65, poz 595 z dnia 16 kwietnia 2003r z

pózniejszymi zmianami) i wnioskuje do Rady Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie o dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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