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Streszczenia

MARIAN BRO EK, AGNIESZKA SUROWIAK 

Efektywno  procesu rozdzia u w osadzarce  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Argumentem rozdzia u w procesie wzbogacania w osadzarce jest graniczna pr dko  opadania ziarna. Pr dko
opadania ziarna jest zale na od w a ciwo ci fizycznych i geometrycznych ziarna. W zwi zku z tym dok adno
rozdzia u w osadzarce b dzie zale na od rozk adu w a ciwo ci fizycznych i geometrycznych ziarna. W artykule 
przedstawiono wyniki opróbowania osadzarki przemys owej. Po podziale produktów rozdzia u na w skie klasofrak-
cje wyliczono graniczne pr dko ci opadania ziaren w tych klasofrakcjach. Dysponuj c wychodami klasofrakcji 
wykre lono krzywe rozdzia u dla dwóch wariantów: pierwszy, gdy argumentem rozdzia u jest pr dko  opadania 
i drugi, gdy argumentem jest g sto  ziarna. Dok adno  rozdzia u okre lona na podstawie warto ci rozproszenia 
prawdopodobnego jest wy sza dla przypadku pierwszego. 

S owa kluczowe: wzbogacanie w osadzarce, graniczna pr dko  opadania ziarna, krzywa rozdzia u, rozproszenie 
prawdopodobne 

TOMASZ DONIECKI, EWA SIEDLECKA 

Odpadowe mu y w glowe jako element izolacji mineralnej sk adowisk odpadów  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2006 

Sk adowanie odpadów wi e si  z mo liwo ci  zanieczyszczenia rodowiska wodno-gruntowego wskutek migracji 
zwi zków chemicznych zawartych w odpadach, których toksyczny charakter negatywnie wp ywa na rodowisko 
wodno-gruntowe. Zgodnie z obowi zuj cymi obecnie przepisami wymagane jest zabezpieczenie terenu sk ado-
wiska poprzez zastosowanie izolacji mineralnej oraz dodatkowo izolacji syntetycznej pod o a. Do budowy izolacji 
mineralnej coraz cz ciej proponuje si  wykorzystanie mineralnych odpadów drobnoziarnistych. Najcz ciej pro-
ponuje si  popio y lotne z energetyki zawodowej oraz ska y ilaste powstaj ce podczas wydobycia ró nego typu 
kopalin. Potencjalne mo liwo ci zastosowania wykazuj  równie  odpadowe mu y w glowe z procesów wzbogaca-
nia w gla kamiennego. W pracy przedstawiono mo liwo ci zastosowania mu u odpadowego pochodz cego z 
KWK Janina w Libi u jako materia u izolacyjnego stosowanego na terenach sk adowisk w celach protekcyjnych. 
Okre lono podstawowe parametry, takie jak sk ad mineralny, chemiczny oraz granulometryczny. Ustalono w a ci-
wo ci fizyczne mi dzy innymi: g sto , g sto  obj to ciow  oraz wilgotno  optymaln . Skorelowano zmienno
przepuszczalno ci hydraulicznej wraz ze zmianami porowato ci efektywnej. Wykazano, e odpadowy mu  w glo-
wy mo e znale  zastosowanie jako substytut ska  ilastych stosowanych na terenach sk adowisk w celach izolacyj-
nych. 

S owa kluczowe: mu y odpadowe, przepuszczalno  hydrauliczna, porowato  efektywna 

PETER FECKO, IVA PECTOVA, VLADIMIR CABLIK, SILVIE RIEDLOVA, PAVLA OVCARI, BARBARA TORA 

Odsiarczanie bakteryjne w gla  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Celem tego artyku u jest ocena próbek w gla z ró nych kopal  Polski i Czech pod k tem ugowania bakteryjnego. 
W badaniach laboratoryjnych zastosowano czyst  kultur  bakterii Thiobacillus ferrooxidans. Testowano próbki 
z nast puj cych kopal : „Marcel”, „Jankowice”, „Staszic” (Polska) oraz „Darkov” i „Dukla” (Czechy). Wyniki 
bada  wykaza y, e ugowanie bakteryjne by o efektywne w czasie jednego miesi ca, kiedy to ogólne odsiarczanie 
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wzros o z 38% do 72%, a odsiarczanie siarki pirytowej z 60% do 82%. Artyku  opisuje zmiany w gla po ugo-
waniu bakteryjnym.  

S owa kluczowe: ugowanie bakteryjne, Thiobacillus ferrooxidans, w giel

DARIUSZ FOSZCZ 

Estymacja parametrów funkcji regresji metod  klasyczn  oraz metodami bootstrapowymi  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule przeprowadzono opis metodyki oraz analiz  mo liwo ci zastosowania niekonwencjonalnych metod sta-
tystycznych bootstrapowych w estymacji parametrów funkcji regresji modelowaniu procesów in ynierii mineral-
nej. Dokonano przegl du stosowanych metod estymacji parametrów modelu regresji. W celu wst pnego spraw-
dzenia przydatno ci analizowanych metod przeprowadzono na podstawie wyników technologicznych wzbogaca-
nia rud miedzi z O/ZWR Rejon Polkowice oraz Lubin oceny wp ywu zawarto ci miedzi w nadawie na uzysk. Do-
konano estymacji parametrów funkcji regresji metod  klasyczn  (metod  najmniejszych kwadratów) oraz za po-
moc  metod bootstrapowych. Przeprowadzono analiz  porównawcz  uzyskanych wyników oszacowania funkcyj-
nych zale no ci pomi dzy analizowanymi parametrami dla tych metod. 

S owa kluczowe: metoda bootstrapowa, funkcja regresji 

DARIUSZ FOSZCZ, TOMASZ GAWENDA, DAMIAN KRAWCZYKOWSKI 

Porównanie rzeczywistego i wyznaczonego teoretycznie zu ycia energii dla m yna kulowego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule omówiono energetyczne teorie rozdrabniania oraz metodyk  okre lania energoch onno ci procesu mie-
lenia i wyznaczania indeksu pracy Bonda. Podano przyk ady adaptacji okre lonych wska ników energoch onno ci
wynikaj cych z prezentowanych teorii rozdrabniania do warunków rzeczywistych pracy urz dze  rozdrabniaj cych. 
Przedstawiono wyniki oznacze  indeksu pracy Bonda dla rudy dolomitowej przerabianej w O/ZWR Rejon Polko-
wice KGHM Polska Mied  S.A.. Dokonano porównania rzeczywistego zu ycia energii przez m yn kulowy w od-
niesieniu do wyznaczonych indeksów pracy Bonda. Porównania dokonano dla danych z eksperymentu przemys o-
wego, w którym mierzono pobór energii przy zmiennym przerobie m yna. 

S owa kluczowe: rozdrabnianie, zu ycie energii, wska nik pracy Bonda 

SAAD M. FOUZI, M.G. KAHLIFA, Y.M.Z. AHMED, F.M. MOHAMED, M.E.H. SHALABI 

Efektywno  procesu rozdzia u w osadzarce  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Istnieje wiele parametrów maj cych wp yw na proces spiekania: ilo  dodanej do procesu wody, odczyn pH spie-
ku, ilo  py u koksowego, ka dy dodatek stopu elaza oraz czas zap onu. 
Celem pracy jest okre lenie optymalnych warunków dla procesów spiekania rud elaza w Egipcie. 

S owa kluczowe: egipskie rudy elaza, spiekanie 

TOMASZ GAWENDA, ZDZIS AW NAZIEMIEC, TADEUSZ TUMIDAJSKI, DANIEL SARAMAK 

Sposoby optymalizacji sk adu ziarnowego i kszta tu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek 
szcz kowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Celem artyku u jest przedstawienie sposobów optymalizacji w a ciwo ci fizycznych kruszyw (sk adu ziarnowego, 
kszta tu powierzchni) z punktu widzenia potrzeb przemys u budowlanego i drogownictwa. Na podstawie bada
laboratoryjnych opracowano zasady prognozowania sk adów ziarnowych produktów rozdrabniania w kruszarkach, 
zarówno pod wzgl dem wychodów klas, jak i udzia u ziaren nieforemnych. Prognozy oparte s  na uzale nieniu
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parametrów wzorów aproksymuj cych krzywe sk adu ziarnowego produktów od w a ciwo ci surowców mine-
ralnych oraz charakterystyk technologicznych kruszarek (wype nienia komory roboczej, szeroko ci szczeliny wy-
lotowej, cz stotliwo ci drga  szcz ki oraz jej skoku, kszta tu powierzchni elementów roboczych). Wychód ziaren 
foremnych regulowany jest g ównie poprzez dobór kszta tu powierzchni obci anych szcz k, a tak e wspomnia-
nych pozosta ych parametrów technologicznych kruszarek. Przeprowadzono równie  weryfikacj  przemys ow
rezultatów uzyskanych w warunkach laboratoryjnych. Istotnym elementem bada  by o ustalenie hierarchii wp y-
wów badanych czynników na efekty rozdrabniania. Opracowane modele matematyczne sta y si  podstaw  doboru 
maszyn oraz ich charakterystyk technologicznych w celu osi gni cia najlepszych mo liwo ci regulacji w produk-
cji kruszyw. 

S owa kluczowe: kruszywa mineralne, krzywe sk adu ziarnowego, charakterystyka kruszarek, ziarna foremne 

RYSZARD KOBIA KA, ZDZIS AW NAZIEMIEC 

Badania procesu kruszenia szcz kami o ró nym profilu poprzecznym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 3/1, 2006 

W artykule przedstawiono wyniki bada  wyk adzin szcz k kruszarki szcz kowej o zró nicowanym ukszta towa-
niu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy p yt krusz cych: szcz ka sta a o powierzchni g adkiej, szcz ka ru-
choma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szcz ki z rowkami o przekroju ko owym, trójk tnym i trapezo-
wym. W celu oceny efektywno ci rozdrabniania wykonano oznaczenia sk adu ziarnowego otrzymanych produk-
tów, zawarto ci ziaren nieforemnych, a tak e pomierzono wydajno  i si y kruszenia. Dla kombinacji wyk adzin 
szcz k g adkich i rowkowanych uzyskano korzystne wyniki w zakresie sk adu ziarnowego i zawarto ci ziaren nie-
foremnych. Si y kruszenia by y wy sze dla p yt kombinowanych ni  dla obu p yt rowkowanych. Wydajno  kru-
szenia by a zdecydowanie wy sza dla p yt kombinowanych. 

S owa kluczowe: kruszenie, kruszarka szcz kowa, wyk adziny kruszarki, wydajno  kruszenia 

EL BIETA KONOPKA, ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MA YSA 

Badania nad unieszkodliwianiem cieków kopalnianych towarzysz cych surowcom w glowodorowym  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Odpadowe wody kopalniane towarzysz ce eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego s  w ró nym (wysokim) stop-
niu zmineralizowanymi solankami chlorkowo-sodowymi. Wyst puj  w nich w znacz cych ilo ciach swoiste substan-
cje organiczne, jak równie  nios adunek trudno opadaj cej zawiesiny. Odpad ten docelowo musi zosta  oczysz-
czony w stopniu umo liwiaj cym odprowadzanie do powierzchniowych cieków wodnych lub zat aczanie do warstw 
ch onnych. Na przyk adzie dwóch próbek cieków przeprowadzone zosta y badania laboratoryjne nad wykaza-
niem skuteczno ci metody koagulacji-flokulacji — w zale no ci od stopnia zanieczyszczenia Celem tych bada
by o okre lenie mo liwo ci i ogranicze  w eliminowaniu sk adników cieku o negatywnym wp ywie na stan wód 
powierzchniowych i ska y górotworu. 

S owa kluczowe: górnictwo ropy i gazu, odpadowe wody kopalniane, koagulacja, flokulacja 

JACEK KORDEK, TOMASZ GAWENDA, WALDEMAR K PYS 

Powierzchnia w a ciwa proszków, porównanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przep ywo-
wymi i adsorpcyjnymi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Dla kilku proszków pochodzenia mineralnego wykonano precyzyjne oznaczenia sk adu ziarnowego i powierzchni 
w a ciwej. Sk ady oznaczono dwiema metodami laserowymi, a powierzchni  w a ciw  metod  przep ywow
Blaine’a, i metod  adsorpcyjn  BET. Zestawienie tak otrzymanych wyników pozwala na sformu owanie opinii o ter-
minie „powierzchnia w a ciwa” ze wzgl du na zupe nie ró ne podej cie do otrzymanych wyników i ich ró nych 
istotnie warto ci. Wykonanie równoleg ych pomiarów potwierdza, e przeznaczone do ró nych celów oznaczenia fi-
zykochemiczne i obliczeniowe mog  by  porównywalne przy zastosowaniu stosownych zaproponowanych regu .

S owa kluczowe: powierzchnia w a ciwa, sk ad ziarnowy 
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JACEK KORDEK, TOMASZ NIEDOBA 

Oznaczanie sk adu ziarnowego proszków — porównanie wyników otrzymanych ró nymi metodami pomia-
rowymi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Wykonano eksperymenty pomiarowe, których celem by o porównanie wyników oznacze  sk adu ziarnowego prosz-
ków mineralnych wykonanych ró nymi metodami pomiarowymi. Na eksperyment sk ada o si  spreparowanie 
ró nych sk adów ziarnowych z podstawowych ska  i minera ów spotykanych w przeróbce surowców mineralnych, 
wykonanie precyzyjnych oznacze  sk adów za pomoc  dyfraktometru laserowego, miernika infrared oraz wyko-
nanie dok adnej analizy wyników jako próby ustalenia sposobu ich wzajemnego przeliczania. Dyskusja wyników 
pozwala na sformu owanie uogólnienia o zró nicowanej dok adno ci zale nej od rodzaju analizowanego materia u
i zakresu pomiarowego. Zaproponowane opracowanie mo e s u y  praktyce porównywania i opiniowania dok ad-
no ci wyników w stosowanych metodach pomiarowych. 

S owa kluczowe: sk ad ziarnowy, dyfrakcja laserowa, metoda IPS, konwersja rozk adu

MAREK LENARTOWICZ, JERZY SABLIK 

Ziarna hydrofilowe w przemys owym procesie flotacji w gli o ró nym stopniu uw glenia  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Badano obecno  ziaren hydrofilowych, których powierzchnie maj  napi cie powierzchniowe zwil ania ziaren c równe 
lub wi ksze od napi cia powierzchniowego zerowego k ta zwil ania c(  = 0) (57,87 mJ/m2) w zbiorze ziaren 
uzyskanych z bry  w gli, nadaw oraz produktów wzbogacania uzyskanych z opróbowania maszyn flotacyjnych ty-
pu IZ-12 wzbogacaj cych w gle o ró nym stopniu uw glenia. Procentow  zawarto ci ziaren hydrofilowych wyz-
naczono wykorzystuj c uzyskane na podstawie wyników bada  metod  frakcjonowanej flotacji powierzchniowej 
(film flotation) dystrybuanty rozk adów energii powierzchniowej powy szych zbiorów ziaren oraz warto  napi -
cia powierzchniowego zerowego k ta zwil ania c(  = 0). Stwierdzono, e analiza rozk adu ziaren hydrofilowych 
i napi cia powierzchniowego zwil ania w gla w produktach flotacji uzyskanych w przemys owym wzbogacalniku 
flotacyjnym IZ mo e by  wykorzystana do oceny technologii flotacji i sprawno ci technologicznej tej maszyny.  

S owa kluczowe: uw glanie w gli kamiennych, flotacja frakcjonowana, napi cie powierzchniowe, rozk ady ener-
gii powierzchniowej 

ALEKSANDER LUTY SKI 

Identyfikacja poziomu ha asu na stanowiskach technologicznych w zak adach przeróbki kopal  w gla ka-
miennego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule przedstawiono wyniki bada  ha asu przeprowadzonych na wybranych dziesi ciu stanowiskach techno-
logicznych w dwóch zak adach przeróbki kopal  w gla kamiennego. Opisano aparatur  badawcz , metodyk  sto-
sowan  w badaniach i sposób wykonywanych analiz. 

S owa kluczowe: ha as, aparatura mierz ca poziom ha asu

ANDRZEJ USZCZKIEWICZ, ANDRZEJ WIENIEWSKI 

Kierunki rozwoju technologii wzbogacania rud w krajowym przemy le miedziowym  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule analizowano mo liwo ci i celowo  zastosowania niektórych wiatowych trendów w technologii prze-
róbki rud metali nie elaznych w odniesieniu do uwarunkowa  wykorzystania rud miedzi z LGOM. Szereg proble-
mów technologicznych przeróbki rud miedzi w krajowych zak adach wzbogacania w du ym stopniu pojawia si
tak e w innych zak adach wzbogacania rud metali w wiecie. Wobec stopniowego wyczerpywania z o a nieunik-
nione jest pogarszanie si  w a ciwo ci wydobywanych rud. W tej sytuacji, zdaniem autorów artyku u, konieczna 
jest ci g a modernizacja wyposa enia zak adów przeróbczych, rozwa enie wprowadzenia nowych schematów 
technologicznych wraz z zastosowaniem kombinowanych metod flotacyjno-chemicznych, zrewidowanie pogl -
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dów na wybór i zastosowanie odczynników flotacyjnych uwzgl dniaj cych zmieniaj c  si  specyfik  rud, zastoso-
wanie uzupe niaj cego (kontrolnego) wzbogacania prostymi metodami odpadów flotacyjnych przed zdeponowa-
niem ich w sk adowisku, opanowanie op acalnych technologii wykorzystania odpadów flotacyjnych. 

S owa kluczowe: przeróbka rud miedzi, technologia, kierunki rozwoju 

EWA MA YSA, AGNIESZKA SUROWIAK 

Wp yw zmian zag szczenia m tów flotacyjnych w gla na ilo  wody w produktach pianowych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Na wyniki flotacji oprócz w a ciwo ci powierzchniowych w gli wp ywaj  tak e wielko ci p cherzyków powietrza, 
ich dyspersja oraz utworzenie odpowiedniej piany flotacyjnej. 
W artykule przedstawiono wp yw zawarto ci cz ci sta ych w zawiesinie flotacyjnej o ró nej obj to ci na nawod-
nienie produktów pianowych. Stwierdzono, e zawarto  cieczy w produktach flotacyjnych zale y od zawarto ci 
cz ci sta ych w zawiesinie. Najwi ksze ilo ci wody otrzymano dla zawarto ci cz ci sta ych równej 80 g/dm3. Jest to 
wynik interesuj cy, zw aszcza e koreluje to dobrze z wielko ci  wychodu w gla w a nie przy takim zag szczeniu 
m tów flotacyjnych. Wykonano tak e analiz  ilo ci wody zawartej w produktach pianowych w funkcji czasu flo-
tacji. Zaobserwowano, e dla wszystkich czasów flotacji najwy sze zawarto ci wody wyst powa y przy zawarto ci 
cz ci sta ych w zawiesinie 80 g/dm3. Wyniki wydaj  si  wskazywa , e mo e istnie  korelacja pomi dzy wyso-
kimi wychodami w gla i nawodnieniem produktów pianowych. Zagadnienie to wymaga jednak e dalszych bada .

S owa kluczowe: hydrofobowo , flotacja w gla, piana, spieniacze, zag szczenie zawiesiny, heksanol, nawodnie-
nie produktów pianowych 

JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA, EDYTA WÓJCIK-OSIP 

Wst pne badania nad mo liwo ci  zastosowania wk adów wielostrumieniowych do intensyfikacji procesu 
flotacji  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Przedstawiono pionierskie wst pne badania nad zastosowaniem pakietów wielostrumieniowych o k cie pochyle-
nia 60 , do procesu flotacji zawiesiny w glowej. Powierzchnia laboratoryjnej komory flotacyjnej zosta a zwi k-
szona pi ciokrotnie. Prowadzono badania procesu flotacji porównawczo z wk adami lub bez, analizuj c wp yw 
napowietrzanie z odczynnikiem lub bez odczynnika flotacyjnego (FLOTMIX), odczynnika pianotwórczego i ilo ci 
dozowanego dodatkowego napowietrzenia pulpy na zawarto  popio u w koncentracie oraz wychód koncentratu. 
W konkluzji analizy wyników bada  mo na stwierdzi , e powi kszenie powierzchni przy zastosowaniu wype -
nienia w komorze flotacyjnej ma wp yw na wyniki procesu. Przyjmuj c do oceny mas  wyflotowanego materia u
oraz zawarto  popio u w odpadach efekty s  w granicy 10 15%. na korzy  flotacji z wype nieniem. W kolej-
nych badaniach procesu flotacji b d  zastosowane nowe wype nienia komory o wzro cie trzykrotnym powierzchni 
i k cie pochylenia przewodów 60 i 90 .

S owa kluczowe: flotacja zawiesin w glowych, sedymentacja z zastosowaniem pakietów wielostrumieniowych 

WIES AW M CZKA, ZOFIA OCIEPA, JADWIGA PIECZONKA, ADAM PIESTRZY SKI 

Problemy wzbogacania polimetalicznych rud Mo-W-Cu ze z o a Myszków  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2006 

Przedstawiono genez  i budow  z o a polimetalicznej rudy rejonu Myszkowa. Omówiono stosowane technologie 
wzbogacania rud molibdenowych i zestawiono wybrane wyniki wzbogacania próbki rudy pochodz cej z rdzeni. 
Na podstawie analizy mineralogicznej wybranych produktów flotacji laboratoryjnych oraz rezultatów bada  wzbo-
gacalno ci wskazano uwarunkowania mineralogiczne, które wp yn  na jako  otrzymywanych koncentratów oraz 
uzysk metali. 

S owa kluczowe: mineralogia, flotacja, rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe 
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IGOR KONSTANTINOVICH MLADETSKIJ, PETR IVANOVICH PILOV, 
EKATERINA NIKOLAEVNA KOBETS, TAISIYA IGOREVNA MARKOVA 

Charakterystyka z o onych uk adów rozdzia u oraz b d oznaczania jego produktów  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Niedok adno  pracy urz dze  rozdzielaj cych wynika z ich po cze  w uk adach technologicznych. Ostrzejsze 
wymagania stawiane jako ci produktów poszczególnych sekcji powoduj  skomplikowanie uk adów. Z regu y jest 
to zwi zane z zawrotami (recyklami). Matematyczny opis takich obiegów jest bardzo niewygodny i w identycz-
nych transformacjach daje wysokie prawdopodobie stwo b du. W celu formalizacji analizy matematycznej tech-
nologii sekcji autorzy proponuj  metod , która jest sprowadzona do algorytmu oblicze  wska ników jako ciowo- 
-ilo ciowych sekcji w ka dym punkcie obiegu rozdzielaj cego, którego istota polega na wyprowadzeniu równa
bilansu w skich frakcji produktu w ka dej operacji rozdzia u. Równania te tworz  uk ad, który pozwala okre la
wymagane warto ci parametrów technologicznych. Mo liwe jest wykonanie bilansu technologicznego ci gu 
w ka dym ustalonym odcinku czasu. Opis ci gu technologicznego jest zwi zany z wielko ci  produkcji. Jest to 
g ówna charakterystyka pracy ci gu. Kalkulowana jest ona na podstawie kwalifikacji wska ników jako ciowych. 
Im bardziej dok adna kwalifikacja, tym bardziej dok adne okre lenie wyj cia i bardziej z o ony schemat oraz tym 
bardziej z o one okre lenie b du na wyj ciu. Format algorytmu okre lania b du oblicze  wska ników jako cio-
wych z o onych uk adów rozdzia u jest niezb dny. Metody numeryczne s  najbardziej odpowiednie i dlatego to 
w a nie one by y testowane przy estymacji b dów. Istota metody polega na u yciu funkcji ods aniania (uwalnia-
nia) sk adników warto ciowych, która dzia a na wej ciu obiegu rozdzia u.  

S owa kluczowe: algorytm wyznaczania wska ników, równania bilansu frakcji 

EUGENIUSZ MOKRZYCKI 

Perspektywy wykorzystania w gla kamiennego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W giel zajmuje g ówne miejsce spo ród pozosta ych pierwotnych no ników energii — ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Jego zasoby s  olbrzymie i znajduj  si  we wszystkich regionach geograficznych wiata (w ponad 70 kra-
jach). Prognozy opracowane przez wiatowe agendy energetyczne i instytucje (WEC, IEA, UE) zak adaj  w naj-
bli szych 30 latach dalszy wzrost zu ycia w gla, zw aszcza w procesach energetycznego spalania do wytwarzania 
energii elektrycznej. Ceny w glowodorów ciek ych i gazowych b d  w dalszym ci gu na rynkach mi dzynarodo-
wych wzrasta . Wp yw na to b dzie mia a niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza krajów b d cych g ówny-
mi producentami, a zarazem eksporterami ropy naftowej i gazu ziemnego. W giel powinien stabilizowa  t
sytuacj , gdy  zapewnia by stabilizacj  dostaw, a tym samym gwarantowa by bezpiecze stwo energetyczne wia-
ta. Wymaga  to b dzie jednak uzyskania akceptacji spo ecznej dzi ki zastosowaniu na szerok  skal  tzw. techno-
logii czystego w gla, poprawiaj cych zdecydowanie efektywno  energetyczn  oraz znacz co ograniczaj cych 
emisj  py ów i gazów cieplarnianych. Polska posiadaj ca znaczne zasoby w gla kamiennego i brunatnego mo e
spe nia  istotn  rol  w zagwarantowaniu bezpiecze stwa energetycznego kraju, jak równie  Unii Europejskiej. 
Wymaga  to jednak b dzie unowocze nienia potencja u produkcyjnego, a tak e jego rozwoju oraz poprawy kon-
kurencyjno ci górnictwa w glowego. 

S owa kluczowe: polski w giel kamienny, polski w giel brunatny, technologie czystego w gla, ekonomika wzbogacania 

ALICJA NOWAK, TOMASZ GAWENDA 

Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych uk adach rozdrabniania ska  bazaltowych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Ska y bazaltowe s  cennym surowcem do produkcji kruszyw amanych dla drogownictwa i budownictwa. O jako ci
kruszywa decyduje sk ad ziarnowy i kszta t ziarn, który istotnie wp ywa na jego wytrzyma o . Zawarto  ziarn 
nieforemnych w kruszywach mineralnych zale y g ównie od sposobu kruszenia surowca, tzn. od rodzaju stosowa-
nych urz dze  rozdrabniaj cych, ich parametrów konstrukcyjno-ruchowych, stopnia rozdrobnienia i liczby sta-
diów kruszenia. W artykule przedstawiono warunki i wyniki wielostadialnych procesów rozdrabniania w dwóch 
wybranych zak adach produkcji kruszyw bazaltowych. Przeanalizowano efekty rozdrobnienia w ró nych rodza-
jach kruszarek. Okre lono zale no  wychodów frakcji ziarnowych od stosunku wielko ci ziarn d do wielko ci 
szczeliny wylotowej e. Wyznaczono stopnie rozdrobnienia uzyskane w kolejnych stadiach kruszenia i ich zwi zki 
z maksymaln  warto ci d/e. Podano zawarto ci ziarn nieforemnych w poszczególnych frakcjach ziarnowych 
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produkowanych kruszyw, a tak e zale no  wska ników kszta tu ziarn produktów kruszenia od stopnia rozdrob-
nienia. Pokazano równie  zmiany wydajno ci kruszarek sto kowych w zale no ci od wielko ci szczeliny wyloto-
wej i stopnia rozdrobnienia. 

S owa kluczowe: rozdrabnianie, kruszarki sto kowe, szcz kowe, udarowe, stopnie rozdrobnienia, stadium kruszenia, 
ziarna nieforemne 

BARBARA PESZKO, TOMASZ NIEDOBA, MARIA SZYMA SKA-CZAJA 

Sk adanie rozk adów wielko ci ziaren otrzymanych z ró nych metod pomiarowych  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Metody wyznaczania sk adów ziarnowych maj  ograniczony zakres pomiaru, natomiast w wielu dziedzinach prze-
mys u cz sto zachodzi konieczno  przeprowadzenia analizy ziarnowej materia u o wielko ci ziaren niemieszcz -
cych si  w obszarze stosowalno ci jednej metody. Przyk adowo, analiza sk adu ziarnowego wi kszo ci surowców 
skalnych, a tak e sztucznie wytwarzanych produktów w rodzaju proszków ciernych wymaga nierzadko przepro-
wadzenia pomiarów w zakresie wielko ci ziaren od cz ci milimetra (analiza sitowa) do kilku mikrometrów (ana-
liza sedymentacyjna), a nawet poni ej tej granicy. Potrzebna jest zatem odpowiednia metoda konwersji jednego 
typu danych w drugi. W artykule tym zostanie zaprezentowana analiza metody przeliczania wyników z dwóch 
ró nych technik analizy rozmiaru oraz sposób, w jaki mog  by  one przetworzone i po czone, aby utworzy  jeden 

czny rozk ad wielko ci, przy u yciu relatywnie prostych technik eksperymentalnych i rachunkowych. 

S owa kluczowe: analiza sitowa, sedymentacja, rozk ad wielko ci ziaren, konwersja danych 

HRISTINA PETROVA, ANTOANETA BOTEVA 

Wp yw zag szczania operacji m tów flotacyjnych na flotacj  selektywn  minera ów siarczkowych  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Artyku  ten przedstawia problem badania mo liwo ci, poprzez zmian  zawarto ci fazy sta ej w m tach, poprawy 
selektywno ci procesu flotacji podczas flotacji wielosk adnikowych rud. Poszukiwano relacji pomi dzy zmniej-
szeniem aeracji w warunkach flotacji wi kszej g sto ci m tów flotacyjnych, ró nicowanie pomi dzy g ównymi 
minera ami siarczkowymi, co do ich hydrofobowo ci powierzchni oraz procesami przeprowadzanymi w trójfazo-
wej pianie. Wyniki bada  wskazuj , e zwi kszana g sto  nie zawsze prowadzi do obni enia selektywno ci pro-
cesu. Stwierdzono, e zwi kszenie fazy sta ej w m tach do pewnej granicy zwi ksza selektywno  procesu, a mo-
e ja pogorszy  powy ej tej granicy. Granica zazwyczaj jest ró na dla ró nych przypadków technologicznych, ale 

jest zawsze mo liwa do okre lenia

S owa kluczowe: minera y siarczkowe, flotacja selektywna, g sto  m tów

DANIEL SARAMAK, TADEUSZ TUMIDAJSKI 

Rola i sens aproksymacji krzywych sk adu ziarnowego surowców mineralnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2006 

Artyku  porusza problemy dotycz ce zagadnie  aproksymacji krzywych sk adu ziarnowego surowców mineral-
nych oraz wykorzystania ich wyników do okre lania powierzchni w a ciwej materia ów uziarnionych. W artykule 
zosta y przedstawione teoretyczne uwarunkowania zwi zane ze sposobami aproksymacji krzywych sk adu ziarno-
wego oraz wzory aproksymuj ce krzywe sk adu ziarnowego opisane rozk adami logarytmiczno-normalnym i lo-
gistycznym. Dokonano te  aproksymacji dla wymienionych rozk adów. Przedstawiono te  sposoby obliczania po-
wierzchni w a ciwej materia ów drobno uziarnionych z wykorzystaniem wyników aproksymacji za pomoc  roz-
wini cia w szereg pot gowy Taylora.  

S owa kluczowe: aproksymacja krzywych sk adu ziarnowego, rozk ad logarytmiczno-normalny, rozk ad logistycz-
ny, analityczne wyznaczanie powierzchni w a ciwej
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KAZIMIERZ STANIS AW SZTABA 

Rozwa ania o perspektywach rozwoju in ynierii mineralnej i jego uwarunkowaniach  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Nie jest mo liwe zrezygnowanie z naturalnych róde  surowców, a w szczególnym stopniu z nieodtwarzalnych 
surowców mineralnych o ograniczonych zasobach, b d cych jedynym ród em przewa aj cej cz ci pierwiastków 
i niektórych ich zwi zków, niezb dnych dla trwania rodzaju ludzkiego i jego rozwoju — najogólniej: cywilizacyj-
nego. Konieczne jest doskonalenie sposobu gospodarowania tego typu zasobami, którego dzia  technologiczny 
otwiera in ynieria mineralna. Nie mo na podziela  pogl du, e w zakresie jej podstaw i zastosowa  wszystkie is-
totne problemy zosta y ju  rozwi zane i brak tu miejsca na formu owanie nowych wyzwa  oraz zada  badawczych. 
Doskonalenie ju  osi gni tego poziomu, a szczególnie sprostanie potrzebom, jakie b dzie generowa  rozwój zapo-
trzebowania na produkty przetwarzania surowców pierwotnych i w coraz wi kszym stopniu wywodz cych si
z nich wtórnych o wzrastaj cym stopniu trudno ci utylizacji — b dzie wymaga o opracowywania coraz bardziej 
wyrafinowanych procedur technologicznych, opartych na niewykorzystywanych dotychczas w a ciwo ciach tych 
materia ów. Proces doskonalenia musi obejmowa  tak e „otoczenie” zada  technologicznych, pocz wszy od pro-
cedur kontrolno-pomiarowych oraz ocen skuteczno ci dzia a  technologicznych, poprzez zasady konstrukcji i dzia-
ania urz dze  technologicznych i innych, do optymalizacji technologicznej i organizacyjnej, a w ostatecznym wy-

niku i ekonomicznej, a tak e do zwi kszania zgodno ci zagospodarowywania surowców z zasadami racjonalnego 
korzystania z zasobów i innych walorów rodowiska przyrodniczego. 

S owa kluczowe: in ynieria mineralna, ocena skuteczno ci dzia a  technologicznych w przerobie surowców mine-
ralnych

KAZIMIERZ TRYBALSKI, DAMIAN KRAWCZYKOWSKI 

Modelowanie przemys owego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wska ników oceny 
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule przeprowadzono analiz  kosztów w z a mielenia i klasyfikacji w jednym z zak adów wzbogacania rudy 
KGHM „Polska Mied ” S.A., wskazuj c najwy sz  energoch onno  procesu mielenia. Zaproponowano i obliczo-
no wska niki technologiczno-energetyczne oceniaj ce proces mielenia i klasyfikacji. Na ich podstawie zbudowano 
przyk adowe modele: regresyjne oraz w postaci sieci neuronowych, ujmuj ce zale no ci pomi dzy wska nikami 
oceny procesu a danymi energetyczno-technologicznymi badanego procesu. Przeprowadzono porównanie uzyska-
nych modeli. 

S owa kluczowe: modelowanie statystyczne procesów mielenia, sieci neuronowe, modele regresyjne 

PIOTR WODZI SKI 

Przesiewacze b bnowe w górnictwie skalnym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Przesiewacze b bnowe s  maszynami które powsta y w XIX w. i by y przez d ugi czas eksploatowane w ró nych ga-
ziach gospodarki narodowej, g ównie w przemy le zbo owo-m ynarskim. Nast pnie zosta y zast pione maszynami 

wibracyjnymi oraz zataczaj cymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny te pojawi y si  ponownie, 
a to za spraw  zastosowania ich w liniach technologicznych do segregacji odpadów komunalnych. Nast pnie przesie-
wacze b bnowe pojawi y si  ponownie w innych ga ziach przemys u, w tym w górnictwie surowców skalnych. 
Wydaje si , e nowoczesne przesiewacze b bnowe powinny by  maszynami szybkobie nymi, tzn. takimi, w któ-
rych wyró nik szybkobie no ci (stosunek pr dko ci k towej b bna do pr dko ci wirowania) powinien by  na po-
ziomie 0,8÷0,9, a nie 0,2÷0,3, jak to ma miejsce w obecnie eksploatowanych przesiewaczach. Podstawow  wad
przesiewacza b bnowego jest nieznaczne (do 30%) wykorzystanie powierzchni sita. W przesiewaczach wibracyj-
nych wykorzysta  mo emy 100% powierzchni przesiewaj cej, przy za o eniu, e prawid owo nadajemy nadaw
na przesiewacz. 
Autor niniejszego opracowania postanowi  opisa  przesiewacze b bnowe w wietle nowych wyników bada  apa-
ratów b bnowych, wykonanych w ostatnich latach w Politechnice ódzkiej. Uwzgl dni  tak e najnowsze osi gni cia 
konstrukcyjne w tej dziedzinie. 

S owa kluczowe: przesiewacze b bnowe, tendencje rozwojowe w klasyfikacji mechanicznej 
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JAN ZAWADA, KONSTANTY CHOCHO

O nowych elementach mechaniki procesu kruszenia — problem obci e  (na przyk adzie kruszarki d wig-
niowej Blake’a)  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

Dotychczasowy opis mechaniki procesu kruszenia w kruszarkach dwurozporowych, przedstawiany w literaturze 
i wykorzystywany w praktyce, jest na ogó  opisem przybli onym. Obszerne badania wykonane na nowoczesnym 
stanowisku badawczym zweryfikowa y dotychczasowe pogl dy na t  mechanik .

S owa kluczowe: energia kruszenia, hipotezy energetyczne kruszenia, weryfikacja eksperymentalna 

DANIEL ZBRO SKI, ALEKSANDRA GÓRECKA-ZBRO SKA 

Wp yw pr dko ci obrotowej wirnika klasyfikatora przep ywowego na osi gi m yna strumieniowo-fluidyza-
cyjnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2006 

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i wyniki bada  rozdrabniania wybranej klasy ziarnowej kamienia 
wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej m yna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem bada  by o
ustalenie wp ywu warto ci pr dko ci obrotowej wirnika klasyfikatora przep ywowego na uzyskan  wydajno  m yna 
i uziarnienie produktu mielenia. Wyznaczone masy i rozk ady ziarnowe poszczególnych produktów mielenia 
umo liwi y ocen  jako ci i skuteczno ci przeprowadzonych prób rozdrabniania. 

S owa kluczowe: fluidyzacja, rozdrabnianie, m yn strumieniowo-fluidyzacyjny, pr dko  obrotowa, wydajno ,
sk ad ziarnowy, kamie  wapienny 

WIES AW MUDA, STANIS AW BUDZY , BARBARA TORA 

Badania chromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zu ytych opon  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3/1, 2006 

Przemys  gumowy generuje znaczne ilo ci odpadów poprodukcyjnych i pou ytkowych. Ostateczn  form  i para-
metry u ytkowe wyrobów uzyskuje si  w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Dlatego te  ponowne przetwo-
rzenie gumy wymaga kosztownych, praco- i czasoch onnych operacji umo liwiaj cych jej destrukcj . Na ogó  uzys-
kany recyrkulat ma gorsze w asno ci fizykomechaniczne i jest niekonkurencyjny w stosunku do oryginalnych ma-
teria ów gumowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy chromatograficznej produktów pirolizy odpadów 
gumowych. 

S owa kluczowe: piroliza, zu yte opony, chromatografia 


