Streszczenia

JANINA GRODZKA, ANDRZEJ POMIANOWSKI
Jak termodynamika i mechanika opisują makroskopową oraz molekularną istotĊ zwilĪalnoĞci x Kwartalnik
Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Najnowsze badania, dotyczące problemu zwilĪalnoĞci doprowadziáy do dwóch najistotniejszych wniosków:
1) opis zwilĪalnoĞci wymaga znajomoĞci nie tylko makroskopowych kątów zwilĪania, lecz takĪe poznania natury równowagowych filmów (warstewek) wody o molekularnej gruboĞci, które nawet przy nieznacznej wilgotnoĞci wzglĊdnej, tworzą siĊ samorzutnie na powierzchniach wszystkich ciaá staáych;
2) równowaga mechaniczna w procesie zwilĪania ustala siĊ znacznie szybciej niĪ równowaga termodynamiczna
w tym samym ukáadzie, co powoduje, Īe zmierzone, makroskopowe kąty zwilĪania mogą róĪniü siĊ od kątów
równowagowych, dopóki ukáad nie osiągnie równowagi termodynamicznej wymagającej powstania na powierzchni warstewki hydratacyjnej.
Badania zwilĪalnoĞci metodami STM (atomowej mikroskopii tunelowa) i AFM (mikroskopii siá atomowych) szybko
rozszerzają naszą wiedzĊ i w bliskiej przyszáoĞci powinny ujednoliciü poglądy na teoriĊ i praktykĊ zwilĪalnoĞci,
a w szczególnoĞci rozwiązaü problem histerezy zwilĪania, związując go ze strukturą warstewek wody przylegających bezpoĞrednio do powierzchni ciaá staáych.
Sáowa kluczowe: zwilĪalnoĞü, hydrofilowoĞü, hydrofobowoĞü, kąt zwilĪania, histereza, struktura wody, powierzchnia ciaá staáych

MAREK LENARTOWICZ
ZaleĪnoĞü napiĊcia powierzchniowego zwilĪania od zawartoĞci popioáu w zbiorze bardzo drobnych ziaren
wĊglowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Badano napiĊcie powierzchniowe zwilĪania ziaren w produktach uzyskanych w wyniku opróbowania flotowników
IZ–12 metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej. Stwierdzono, Īe istnieje Ğcisáa zaleĪnoĞü miĊdzy napiĊciem
powierzchniowym zwilĪania a zawartoĞcią popioáu w zbiorze bardzo drobnych ziaren wĊglowych.
Sáowa kluczowe: flotacja wĊgla, maszyna flotacyjna typu IZ, napiĊcie powierzchniowe zwilĪania, frakcjonowana
flotacja powierzchniowa

ALEKSANDER LUTYēSKI
Pomiary haáasu na stanowiskach pracy w zakáadzie przeróbczym kopalni wĊgla kamiennego x Kwartalnik
Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
W artykule opisano badania poziomu haáasu w zakáadach przeróbczych kopalĔ wĊgla kamiennego. Przedstawiono
aparaturĊ uĪytą w badaniach oraz wyniki pomiarów na wybranych trzydziestu szeĞciu stanowiskach pracy charakterystycznych dla ukáadów technologicznych zakáadu wzbogacania wĊgla. Podano teĪ wyniki badaĔ naraĪenia
na haáas czterech osób dozoru przemieszczających siĊ podczas pracy po terenie zakáadu przeróbczego.
Sáowa kluczowe: haáas, aparatura do pomiaru haáasu, przeróbka wĊgla kamiennego
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JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA, EDYTA WÓJCIK-OSIP
Badania moĪliwoĞci stosowania we flotacji pakietów wkáadów lamelowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
W artykule zaprezentowano wyniki badaĔ laboratoryjnych procesu flotacji surowego muáu wĊglowego w komorze
z pakietem wkáadów lamelowych. W prezentowanych badaniach zastosowano pakiety lamelowe o róĪnej powierzchni roboczej. Uzyskane wyniki badaĔ laboratoryjnych wskazują, Īe efekt zwiĊkszenia powierzchni komory
flotacyjnej w wyniku zabudowy jej pakietem wkáadów o ok. 5 razy, powoduje wzrost wydajnoĞci procesu, przy
zachowaniu porównywalnych zawartoĞci popioáu w koncentratach flotacyjnych, co moĪe w przyszáoĞci skutkowaü
poprawą ekonomiki procesu wzbogacania flotacyjnego. Zastosowanie pionowych wkáadów lamelowych wpáywa
jedynie na uspokojenie warunków przepáywu, nieznacznie poprawiając wydajnoĞü procesu w porównaniu z flotacją bez uĪycia pakietu wkáadów.
Sáowa kluczowe: flotacja wĊgla, sedymentacja wielostrumieniowa, pakiety lamelowe
TOMASZ NIEDOBA
Ocena zawartoĞci popioáu w pokáadach wĊgla za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
W artykule przedstawiono rozkáad zawartoĞci popioáu w wĊglu jako mieszaninĊ rozkáadów z poszczególnych jego
pokáadów. W celu ich aproksymacji, oprócz tradycyjnie stosowanego rozkáadu logarytmiczno-normalnego, zastosowano nieparametryczne metody estymacji: metodĊ jądrową oraz metodĊ ortogonalnego szeregu Fouriera. NastĊpnie poáączono najlepsze wyniki aproksymacji i oszacowano prawdopodobieĔstwo ryzyka podjĊcia decyzji na
temat zawartoĞci popioáu w caáoĞci záoĪa.
Sáowa kluczowe: zawartoĞü popioáu w wĊglu, aproksymacja, nieparametryczne metody statystyczne
JOACHIM PIELOT
Ocena efektywnoĞci wzbogacania wĊgla energetycznego w cyklonach wzbogacających z recyrkulacją produktu przejĞciowego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
W artykule przedstawiono wyniki analizy wzbogacania grawitacyjnego wĊgla we fragmencie ukáadu technologicznego przeróbki wĊgla — wzbogacania w cyklonach z recyrkulacją strumieni produktu przejĞciowego. Dla
dwóch wersji ukáadu technologicznego wyznaczono optymalne gĊstoĞci rozdziaáu wzbogacalników przy róĪnych
wartoĞciach wspóáczynnika recyrkulacji. Podane zostaáy wzglĊdne wartoĞci produkcji dla rozpatrywanych przypadków wzbogacania.
Sáowa kluczowe: ukáad technologiczny przeróbki wĊgla, sterowanie procesami technologicznymi, optymalizacja
produkcji, recyrkulacja produktu przejĞciowego
ANDRZEJ PàONKA, ZYGMUNT ĝMIEJEK
Niekonwencjonalne rozwiązania w procesach przeróbki wĊgli kamiennych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Analizując problemy przeróbki surowego urobku wĊglowego, moĪna stwierdziü, Īe:
— w powszechnie znanych i stosowanych technologiach przygotowania nadawy do wzbogacania brakuje wĊzáa
produkcji kruszyw budowlanych ze skaáy páonnej;
— odmulanie nadawy przed wzbogacaniem odbywa siĊ przy ziarnie podziaáowym powyĪej 0,5 mm;
— wzbogacanie w osadzarkach prowadzi siĊ przewaĪnie dla ziaren powyĪej 0,75 mm;
— brakuje skutecznych propozycji klasyfikacji i odwadniania muáów w klasie powyĪej 0,05 mm.
Przedstawione w artykule propozycje optymalizacji pracy ukáadów wĊgla polegają na:
— budowie nowych wĊzáów odkamieniania urobku wĊglowego, którego nie moĪna realizowaü w juĪ istniejących
rozwiązaniach;
— zastąpieniu zwyczajowego odmulania urobku surowego efektywnym procesem przy ziarnie podziaáowym (zdecydowania wiĊkszym od dotychczasowego);
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— wzbogacaniu w osadzarce miaáowej prowadzonym dla klas powyĪej 0,2 mm;
— klasyfikacji i odwadnianiu muáów wzbogaconych w nowatorski sposób przy ziarnach podziaáowych powyĪej
0,05 mm.
W artykule zaprezentowano nowy model technologiczno-maszynowy oraz niekonwencjonalne podejĞcie do procesu przeróbki wĊgla surowego.
Sáowa kluczowe: przeróbka kopalin, wĊgiel, kruszywa mineralne, wzbogacanie, muáy, ochrona Ğrodowiska

DANIEL SARAMAK
Symulacja efektów pracy ukáadów technologicznych przeróbki rud miedzi z wykorzystaniem kryteriów technologicznych i ekonomicznych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Procedury symulacyjne są pomocne przy analizie pracy zakáadu przeróbczego bĊdącej wstĊpem do optymalizacji
pracy ukáadu wzbogacania. SymulacjĊ moĪna przeprowadziü w oparciu o kryteria technologiczne lub ekonomiczne, w zaleĪnoĞci od potrzeby. Taka procedura uzupeániona dodatkowo o analizĊ zmiennoĞci jakoĞci rudy (zawartoĞci
miedzi α) bĊdzie dokáadna i oparta na realiach prowadzonego procesu wzbogacania. W artykule przedstawiono
procedurĊ symulacyjną przeprowadzoną dla trzech zakáadów wzbogacania rud w KGHM w oparciu o realne
charakterystyki wzbogacanych rud.
Sáowa kluczowe: symulacja procesów wzbogacania, optymalizacja technologiczna i ekonomiczna, koszty wzbogacania

DANUTA SZYSZKA
Wyniesienie mechaniczne ziaren poddanych flotacji wyáącznie spieniaczem x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
W artykule zaproponowano metodĊ oceny zdolnoĞci spierniczy flotacyjnych do wyniesienia mechanicznego ziaren podczas przepuszczania powietrza przez zawiesinĊ ziarn hydrofilnych. Polega ona na pomiarze wyniesienia mechanicznego ziarn w komorze flotacyjnej w zaleĪnoĞci od czasu flotacji i stĊĪenia spieniacza. W efekcie badaĔ uzyskuje siĊ
charakterystyczną liczbĊ opisującą maksymalne wyniesienie mechaniczne ziaren po dáugich czasach flotacji i przy podwyĪszonych stĊĪeniach spieniacza. Dla metyloizobutylocarbinolu (MIBC) ta charakterystyczna liczba wynosi 32%.
Sáowa kluczowe: flotacja, wyniesienie mechaniczne

BARBARA TORA, MARIAN KURZAC
MoĪliwoĞü utylizacji substancji odpadowych jako dodatku do procesu mielenia klinkieru x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Celem artykuáu jest okreĞlenie moĪliwoĞci wykorzystania substancji odpadowych jako dodatku zmniejszającego
zuĪycie energii w procesie mielenia klinkieru. Badanym dodatkiem do mielenia byá Ğrodek powierzchniowo czynny bĊdący mieszaniną poliglikoli. Substancja ta jest odpadem z produkcji biodiesla. Badania przeprowadzono
w laboratoryjnym máynku misowo-rolkowym, przystosowanym do pomiaru zuĪycia energii w procesie mielenia.
Sáowa kluczowe: klinkier, mielenie, dodatek do mielenia, odpadowe poliglikole

TADEUSZ TUMIDAJSKI, DANIEL SARAMAK, TOMASZ NIEDOBA
Matematyczne aspekty opisu i oceny wzbogacalnoĞci rud miedzi x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4,
2007
Badania wzbogacalnoĞci rud są podstawą projektowania ukáadów ich wzbogacania oraz mogą byü pomocne przy
wprowadzaniu zmian warunków pracy poszczególnych procesów. Zasadniczym problemem jest wskazanie zasad
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prognozowania wyników wzbogacania przemysáowego na podstawie wyników badaĔ laboratoryjnych. Pomocą
w tym zakresie mogą byü badania statystyczne oparte na aproksymacji krzywych wzbogacalnoĞci oraz dokáadna
specyfikacja parametrów charakteryzujących wzbogaconą nadawĊ. Artykuá poĞwiĊcony jest wybranym zagadnieniom związanym z wáaĞciwym wykorzystaniem krzywych wzbogacalnoĞci.
Sáowa kluczowe: wzbogacanie rud, krzywe wzbogacalnoĞci, aproksymacja krzywych wzbogacalnoĞci, stopnie uwolnienia

PIOTR WODZIēSKI
Elastyczne zawieszenia gumowe dla przesiewaczy i podajników wibracyjnych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Elastyczne zawieszenia gumowe mogą byü traktowane jako zamienniki sprĊĪyn stalowych (zwáaszcza sprĊĪyn
spiralnych), które są uĪywane w masywnych wykorzystujących wibracje. Artykuá dotyczy przede wszystkim
przesiewaczy i podajników wibracyjnych., które są powszechnie stosowane w przemyĞle. Zawieszenia gumowe
w postaci np. gumowych tulei są znane i stosowane od dawna wáaĞnie w przesiewaczach i podajnikach wibracyjnych. Ich wady i zalety są ogólnie znane i dlatego wiele zakáadów produkujących maszyny wykorzystuje te elementy elastyczne. W artykule oprócz klasycznych takich elementów sa omówione inne ich typy. Ich wáaĞciwoĞci
są takĪe dodatnie, technologia produkcji podobna do produkcji tulei gumowych ale ich zalety operacyjne powinny
wywoáaü zainteresowanie producentów maszyn i spowodowaü ich zastosowanie w podajnikach i przesiewaczach.
Sáowa kluczowe: zawieszenia gumowe, przesiewanie, przeróbka surowców

DANIEL ZBROēSKI
Analiza mechanizmu rozdrabniania ziaren w máynie strumieniowo-fluidyzacyjnym x Kwartalnik Górnictwo
i GeoinĪynieria x z. 4, 2007
Podstawy mechanizmu rozdrabniania ziaren w máynach strumieniowo-fluidyzacyjnych nie są nadal dostatecznie
wyjaĞnione. Wynika to z trudnoĞci okreĞlenia wpáywu wszystkich parametrów procesu na charakter zmiany uziarnienia produktu mielenia. W artykule zaprezentowano analizĊ teoretyczną i wyniki badaĔ rozdrabniania próbek
kamienia wapiennego na stanowisku máyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem badaĔ byáo ustalenie wpáywu
początkowego uziarnienia nadawy na mechanizm rozdrabniania ziaren w komorze mielenia. Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe rozdrabnianie ziaren w máynie zachodzi gáównie w wyniku ich powierzchniowego Ğcierania
i gwaátownego rozbijania oraz rozdzielania aglomeratów ziarnowych.
Sáowa kluczowe: mielenie, fluidyzacja, mechanizm rozdrabniania, máyn strumieniowo-fluidyzacyjny, kamieĔ wapienny
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