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Streszczenia

JANINA GRODZKA, ANDRZEJ POMIANOWSKI 

Jak termodynamika i mechanika opisuj  makroskopow  oraz molekularn  istot  zwil alno ci  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

Najnowsze badania, dotycz ce problemu zwil alno ci doprowadzi y do dwóch najistotniejszych wniosków: 
1) opis zwil alno ci wymaga znajomo ci nie tylko makroskopowych k tów zwil ania, lecz tak e poznania natu-

ry równowagowych filmów (warstewek) wody o molekularnej grubo ci, które nawet przy nieznacznej wilgot-
no ci wzgl dnej, tworz  si  samorzutnie na powierzchniach wszystkich cia  sta ych;

2) równowaga mechaniczna w procesie zwil ania ustala si  znacznie szybciej ni  równowaga termodynamiczna 
w tym samym uk adzie, co powoduje, e zmierzone, makroskopowe k ty zwil ania mog  ró ni  si  od k tów 
równowagowych, dopóki uk ad nie osi gnie równowagi termodynamicznej wymagaj cej powstania na po-
wierzchni warstewki hydratacyjnej. 

Badania zwil alno ci metodami STM (atomowej mikroskopii tunelowa) i AFM (mikroskopii si  atomowych) szybko 
rozszerzaj  nasz  wiedz  i w bliskiej przysz o ci powinny ujednolici  pogl dy na teori  i praktyk  zwil alno ci, 
a w szczególno ci rozwi za  problem histerezy zwil ania, zwi zuj c go ze struktur  warstewek wody przylegaj -
cych bezpo rednio do powierzchni cia  sta ych. 

S owa kluczowe: zwil alno , hydrofilowo , hydrofobowo , k t zwil ania, histereza, struktura wody, powierzch-
nia cia  sta ych

MAREK LENARTOWICZ 

Zale no  napi cia powierzchniowego zwil ania od zawarto ci popio u w zbiorze bardzo drobnych ziaren 
w glowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

Badano napi cie powierzchniowe zwil ania ziaren w produktach uzyskanych w wyniku opróbowania flotowników 
IZ–12 metod  frakcjonowanej flotacji powierzchniowej. Stwierdzono, e istnieje cis a zale no  mi dzy napi ciem 
powierzchniowym zwil ania a zawarto ci  popio u w zbiorze bardzo drobnych ziaren w glowych. 

S owa kluczowe: flotacja w gla, maszyna flotacyjna typu IZ, napi cie powierzchniowe zwil ania, frakcjonowana 
flotacja powierzchniowa 

ALEKSANDER LUTY SKI 

Pomiary ha asu na stanowiskach pracy w zak adzie przeróbczym kopalni w gla kamiennego  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

W artykule opisano badania poziomu ha asu w zak adach przeróbczych kopal  w gla kamiennego. Przedstawiono 
aparatur  u yt  w badaniach oraz wyniki pomiarów na wybranych trzydziestu sze ciu stanowiskach pracy cha-
rakterystycznych dla uk adów technologicznych zak adu wzbogacania w gla. Podano te  wyniki bada  nara enia 
na ha as czterech osób dozoru przemieszczaj cych si  podczas pracy po terenie zak adu przeróbczego. 

S owa kluczowe: ha as, aparatura do pomiaru ha asu, przeróbka w gla kamiennego  
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JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA, EDYTA WÓJCIK-OSIP 

Badania mo liwo ci stosowania we flotacji pakietów wk adów lamelowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2007

W artykule zaprezentowano wyniki bada  laboratoryjnych procesu flotacji surowego mu u w glowego w komorze 
z pakietem wk adów lamelowych. W prezentowanych badaniach zastosowano pakiety lamelowe o ró nej po-
wierzchni roboczej. Uzyskane wyniki bada  laboratoryjnych wskazuj , e efekt zwi kszenia powierzchni komory 
flotacyjnej w wyniku zabudowy jej pakietem wk adów o ok. 5 razy, powoduje wzrost wydajno ci procesu, przy 
zachowaniu porównywalnych zawarto ci popio u w koncentratach flotacyjnych, co mo e w przysz o ci skutkowa
popraw  ekonomiki procesu wzbogacania flotacyjnego. Zastosowanie pionowych wk adów lamelowych wp ywa 
jedynie na uspokojenie warunków przep ywu, nieznacznie poprawiaj c wydajno  procesu w porównaniu z flo-
tacj  bez u ycia pakietu wk adów. 

S owa kluczowe: flotacja w gla, sedymentacja wielostrumieniowa, pakiety lamelowe 

TOMASZ NIEDOBA 

Ocena zawarto ci popio u w pok adach w gla za pomoc  nieparametrycznych metod statystycznych  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

W artykule przedstawiono rozk ad zawarto ci popio u w w glu jako mieszanin  rozk adów z poszczególnych jego 
pok adów. W celu ich aproksymacji, oprócz tradycyjnie stosowanego rozk adu logarytmiczno-normalnego, zasto-
sowano nieparametryczne metody estymacji: metod  j drow  oraz metod  ortogonalnego szeregu Fouriera. Na-
st pnie po czono najlepsze wyniki aproksymacji i oszacowano prawdopodobie stwo ryzyka podj cia decyzji na 
temat zawarto ci popio u w ca o ci z o a.

S owa kluczowe: zawarto  popio u w w glu, aproksymacja, nieparametryczne metody statystyczne 

JOACHIM PIELOT 

Ocena efektywno ci wzbogacania w gla energetycznego w cyklonach wzbogacaj cych z recyrkulacj  pro-
duktu przej ciowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

W artykule przedstawiono wyniki analizy wzbogacania grawitacyjnego w gla we fragmencie uk adu technolo-
gicznego przeróbki w gla — wzbogacania w cyklonach z recyrkulacj  strumieni produktu przej ciowego. Dla 
dwóch wersji uk adu technologicznego wyznaczono optymalne g sto ci rozdzia u wzbogacalników przy ró nych 
warto ciach wspó czynnika recyrkulacji. Podane zosta y wzgl dne warto ci produkcji dla rozpatrywanych przy-
padków wzbogacania. 

S owa kluczowe: uk ad technologiczny przeróbki w gla, sterowanie procesami technologicznymi, optymalizacja 
produkcji, recyrkulacja produktu przej ciowego

ANDRZEJ P ONKA, ZYGMUNT MIEJEK 

Niekonwencjonalne rozwi zania w procesach przeróbki w gli kamiennych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2007

Analizuj c problemy przeróbki surowego urobku w glowego, mo na stwierdzi , e:
— w powszechnie znanych i stosowanych technologiach przygotowania nadawy do wzbogacania brakuje w z a

produkcji kruszyw budowlanych ze ska y p onnej;
— odmulanie nadawy przed wzbogacaniem odbywa si  przy ziarnie podzia owym powy ej 0,5 mm; 
— wzbogacanie w osadzarkach prowadzi si  przewa nie dla ziaren powy ej 0,75 mm; 
— brakuje skutecznych propozycji klasyfikacji i odwadniania mu ów w klasie powy ej 0,05 mm. 
Przedstawione w artykule propozycje optymalizacji pracy uk adów w gla polegaj  na:  
— budowie nowych w z ów odkamieniania urobku w glowego, którego nie mo na realizowa  w ju  istniej cych 

rozwi zaniach;
— zast pieniu zwyczajowego odmulania urobku surowego efektywnym procesem przy ziarnie podzia owym (zde-

cydowania wi kszym od dotychczasowego); 
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— wzbogacaniu w osadzarce mia owej prowadzonym dla klas powy ej 0,2 mm; 
— klasyfikacji i odwadnianiu mu ów wzbogaconych w nowatorski sposób przy ziarnach podzia owych powy ej

0,05 mm. 
W artykule zaprezentowano nowy model technologiczno-maszynowy oraz niekonwencjonalne podej cie do proce-
su przeróbki w gla surowego. 

S owa kluczowe: przeróbka kopalin, w giel, kruszywa mineralne, wzbogacanie, mu y, ochrona rodowiska

DANIEL SARAMAK 

Symulacja efektów pracy uk adów technologicznych przeróbki rud miedzi z wykorzystaniem kryteriów tech-
nologicznych i ekonomicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

Procedury symulacyjne s  pomocne przy analizie pracy zak adu przeróbczego b d cej wst pem do optymalizacji 
pracy uk adu wzbogacania. Symulacj  mo na przeprowadzi  w oparciu o kryteria technologiczne lub ekonomicz-
ne, w zale no ci od potrzeby. Taka procedura uzupe niona dodatkowo o analiz  zmienno ci jako ci rudy (zawarto ci
miedzi α) b dzie dok adna i oparta na realiach prowadzonego procesu wzbogacania. W artykule przedstawiono 
procedur  symulacyjn  przeprowadzon  dla trzech zak adów wzbogacania rud w KGHM w oparciu o realne 
charakterystyki wzbogacanych rud. 

S owa kluczowe: symulacja procesów wzbogacania, optymalizacja technologiczna i ekonomiczna, koszty wzboga-
cania

DANUTA SZYSZKA 

Wyniesienie mechaniczne ziaren poddanych flotacji wy cznie spieniaczem  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2007

W artykule zaproponowano metod  oceny zdolno ci spierniczy flotacyjnych do wyniesienia mechanicznego ziaren pod-
czas przepuszczania powietrza przez zawiesin  ziarn hydrofilnych. Polega ona na pomiarze wyniesienia mechanicz-
nego ziarn w komorze flotacyjnej w zale no ci od czasu flotacji i st enia spieniacza. W efekcie bada  uzyskuje si
charakterystyczn  liczb  opisuj c  maksymalne wyniesienie mechaniczne ziaren po d ugich czasach flotacji i przy pod-
wy szonych st eniach spieniacza. Dla metyloizobutylocarbinolu (MIBC) ta charakterystyczna liczba wynosi 32%. 

S owa kluczowe: flotacja, wyniesienie mechaniczne  

BARBARA TORA, MARIAN KURZAC 

Mo liwo  utylizacji substancji odpadowych jako dodatku do procesu mielenia klinkieru  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2007

Celem artyku u jest okre lenie mo liwo ci wykorzystania substancji odpadowych jako dodatku zmniejszaj cego
zu ycie energii w procesie mielenia klinkieru. Badanym dodatkiem do mielenia by rodek powierzchniowo czyn-
ny b d cy mieszanin  poliglikoli. Substancja ta jest odpadem z produkcji biodiesla. Badania przeprowadzono 
w laboratoryjnym m ynku misowo-rolkowym, przystosowanym do pomiaru zu ycia energii w procesie mielenia. 

S owa kluczowe: klinkier, mielenie, dodatek do mielenia, odpadowe poliglikole  

TADEUSZ TUMIDAJSKI, DANIEL SARAMAK, TOMASZ NIEDOBA 

Matematyczne aspekty opisu i oceny wzbogacalno ci rud miedzi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 
2007

Badania wzbogacalno ci rud s  podstaw  projektowania uk adów ich wzbogacania oraz mog  by  pomocne przy 
wprowadzaniu zmian warunków pracy poszczególnych procesów. Zasadniczym problemem jest wskazanie zasad 
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prognozowania wyników wzbogacania przemys owego na podstawie wyników bada  laboratoryjnych. Pomoc
w tym zakresie mog  by  badania statystyczne oparte na aproksymacji krzywych wzbogacalno ci oraz dok adna
specyfikacja parametrów charakteryzuj cych wzbogacon  nadaw . Artyku  po wi cony jest wybranym zagadnie-
niom zwi zanym z w a ciwym wykorzystaniem krzywych wzbogacalno ci.

S owa kluczowe: wzbogacanie rud, krzywe wzbogacalno ci, aproksymacja krzywych wzbogacalno ci, stopnie uwol-
nienia  

PIOTR WODZI SKI 

Elastyczne zawieszenia gumowe dla przesiewaczy i podajników wibracyjnych  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4, 2007

Elastyczne zawieszenia gumowe mog  by  traktowane jako zamienniki spr yn stalowych (zw aszcza spr yn 
spiralnych), które s  u ywane w masywnych wykorzystuj cych wibracje. Artyku  dotyczy przede wszystkim 
przesiewaczy i podajników wibracyjnych., które s  powszechnie stosowane w przemy le. Zawieszenia gumowe 
w postaci np. gumowych tulei s  znane i stosowane od dawna w a nie w przesiewaczach i podajnikach wibracyj-
nych. Ich wady i zalety s  ogólnie znane i dlatego wiele zak adów produkuj cych maszyny wykorzystuje te ele-
menty elastyczne. W artykule oprócz klasycznych takich elementów sa omówione inne ich typy. Ich w a ciwo ci
s  tak e dodatnie, technologia produkcji podobna do produkcji tulei gumowych ale ich zalety operacyjne powinny 
wywo a  zainteresowanie producentów maszyn i spowodowa  ich zastosowanie w podajnikach i przesiewaczach. 

S owa kluczowe: zawieszenia gumowe, przesiewanie, przeróbka surowców 

DANIEL ZBRO SKI 

Analiza mechanizmu rozdrabniania ziaren w m ynie strumieniowo-fluidyzacyjnym  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4, 2007

Podstawy mechanizmu rozdrabniania ziaren w m ynach strumieniowo-fluidyzacyjnych nie s  nadal dostatecznie 
wyja nione. Wynika to z trudno ci okre lenia wp ywu wszystkich parametrów procesu na charakter zmiany uziar-
nienia produktu mielenia. W artykule zaprezentowano analiz  teoretyczn  i wyniki bada  rozdrabniania próbek 
kamienia wapiennego na stanowisku m yna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem bada  by o ustalenie wp ywu
pocz tkowego uziarnienia nadawy na mechanizm rozdrabniania ziaren w komorze mielenia. Przeprowadzona ana-
liza wykaza a, e rozdrabnianie ziaren w m ynie zachodzi g ównie w wyniku ich powierzchniowego cierania 
i gwa townego rozbijania oraz rozdzielania aglomeratów ziarnowych. 

S owa kluczowe: mielenie, fluidyzacja, mechanizm rozdrabniania, m yn strumieniowo-fluidyzacyjny, kamie  wa-
pienny  


