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Streszczenia

HALA H. ABD EL-GAWAD, NAGLAA A. EL-HUSSINY, MARGUERITE A. WASSF,  
MOHAMED G. KALIFA, BERLANTY A. ISKANDER, MOHAMED EL-MENSHAWI H. SHALABI 

Brykietowanie rudy ilmenitowej z Rosetta przy u yciu ró nego organicznego lepiszcza redukowanego w atmo-
sferze wodoru w zakresie temp. 800÷1200°C  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Drobno uziarniona ruda ilmenitu, brykietowana z ró nymi ilo ciami melasy lub smo y pod ró nym ci nieniem, 
by a przedmiotem bada  w tym artykule. Wyniki wykaza y, e optymaln  ilo ci  dodawanego lepiszcza by o 1,5%, 
przy ci nieniu 294,3 MPa. Ponadto, badano ró nymi metodami, tj. promienie X oraz analiza sitowa, charakterys-
tyki materia ów. Produkowane brykiety by y redukowane przy udziale ró nych ilo ci wodoru przy zmiennych war-
to ciach temperatury. Kinetyka redukcji zosta a okre lona. 

S owa kluczowe: kinetyka redukcji, brykiety, redukcja w rodowisku wodorowym 

STANIS AW CIERPISZ, DANIEL KOWOL 

Wp yw zak óce  procesu wzbogacania w gla w osadzarce na zmiany g sto ci rozdzia u ⎯ badania labora-
toryjne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W artykule przedstawiono wyniki bada  wp ywu wybranych zak óce  procesu wzbogacania w osadzarce na zmia-
ny g sto ci rozdzia u. Wykazano, e wielko  zmian g sto ci rozdzia u powodowana zmienno ci  charakterystyki 
wzbogacalno ci w gla jest istotna i ro nie wraz ze wzrostem wysoko ci p ywaka. Stwierdzono równie , e wska-
zania czujnika p ywakowego, przy za o onych sta ych warunkach procesu, podlegaj  zak óceniom, które mog  skut-
kowa  zmianami g sto ci rozdzia u. Fluktuacje s  niewielkie i mo na je zmniejsza  przez odpowiedni  filtracj
sygna u pomiarowego. Przeprowadzone badania wykaza y równie , e bezw adno  p ywaka, zale na od jego cech 
geometrycznych, mo e mie  wp yw na szybko  reakcji na zmiany rozk adu g sto ciowego o a lub zadanej g -
sto ci p ywaka.

S owa kluczowe: wzbogacanie w gla, osadzarka, g sto  rozdzia u, kszta t p ywaka

MARWA A.G. ELNGAR, FATMA M. MOHAMED, SALWA A.H. EL-BOHY, 
CARMEN M. SHARABY, MOHAMED EL-MENSHAWI H. SHALABI 

Czynniki wp ywaj ce na wytrzyma o  cegie  z gliny ogniotrwa ej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 
2009

W pracy zbadano niektóre czynniki wp ywaj ce na wytrzyma o  cegie  z gliny ogniotrwa ej, tj. rozmiar kruszywa 
szamotowego, procent dodanej wody, zawarto  procentowa kruszywa szamotowego, czy temperatura wypalania. 
Wyniki wskaza y, e gdy zawarto  procentowa kruszywa szamotowego zwi kszy a si  to kurczliwo  cegie  ma-
la a. Analogicznie, gdy g sto  cegie  ros a, porowato  i absorpcja wody równie  ros a. Zwi kszaj c ilo  wody 
dodawanej do surowca, wywo ywa o si  zwi kszenie porowato ci cegie , za  gdy absorpcja wody zwi ksza a si
⎯ g sto  materia u mala a. Charakterystyka materia u za pomoc  promieni X oraz analizy chemicznej zosta a
równie  przedstawiona. 

S owa kluczowe: wytrzyma o , kruszywo szamotowe, kaolin, szok termiczny, si a kompresji 
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PETER FE KO, BARBARA TORA 

Bio ugowanie gleby z Lotniska w Ostrawie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Artyku  jest po wi cony badaniom nad mo liwo ci  wykorzystania rozk adu biologicznego do oczyszczania pró-
bek gleby pobranych z lotniska im Leoša Janá ka w Ostravie. Próbki gleby zanieczyszczone substancjami ropopo-
chodnymi mi dzy innymi w czasie tankowania samolotów, zosta y przebadane w warunkach laboratoryjnych. Zba-
dano proces biodegradacji za pomoc  czystych kultur bakterii Pseudomonas putida oraz Rhodococcus sp., ich mie-
szanin oraz medium wolnego od bakterii. Uzyskane wyniki pozwalaj  na stwierdzenie, e biodegradacja jest dobr
metod  dla oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych. 

S owa kluczowe: biodegradacja, Pseudomonas putida, Rhodococcus sp., mieszane kultury bakteryjne 

DARIUSZ FOSZCZ, TOMASZ NIEDOBA, TADEUSZ TUMIDAJSKI 

Wybrane problemy bilansowania produktów wzbogacania rud miedzi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria  z. 4, 2009

Prawid owa ocena rozdzia u nadawy na koncentrat i odpad jest kluczowym zagadnieniem w przeróbce surowców 
mineralnych. W pracy dokonano analizy bilansu produktów wzbogacania rud miedzi z Legnicko-G ogowskiego okr -
gu miedziowego. Uwzgl dniono b dy wyznaczania wychodów i uzysków, które s  skutkiem niedok adno ci wy-
nikaj cych z poboru prób, niedok adno ci analiz chemicznych, jak równie  b dów b d cych efektem przesuni
czasowych powstawania produktów, które mog  by  najwi ksze. Jako miary bezpo rednie dla oszacowa  wycho-
du wybranego produktu i jego uzysku zastosowano wektory gradientu oraz ich b dy kwadratowe uzyskane meto-
d  ró niczki zupe nej. Nast pnie, za pomoc  metody Grumbrechta oszacowano rednie wychody za okres podle-
gaj cy bilansowaniu dla minimalizacji sum przyrostów Δα, Δβ oraz Δϑ. Otrzymane wyniki porównano i poddano 
ocenie; omówiono niektóre mo liwo ci rozliczania produkcji metalu w warunkach przemys owych. 

S owa kluczowe: wzbogacanie rud miedzi, b dy pomiarów, bilans produkcji, metoda Grumbrechta 

KRZYSZTOF GALOS 

Nowa polityka surowcowa Unii Europejskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Komunikat Komisji Europejskiej „Surowce mineralne ⎯ nasze podstawowe potrzeby dla rozwoju i rynku pracy 
w Europie” zosta  opublikowany 4 listopada 2008 roku, staj c si  podstawowym dokumentem wyznaczaj cym 
trendy dla polityki wzgl dem nieenergetycznych surowców mineralnych w Unii Europejskiej. Zaproponowano 
trzy g ówne elementy zintegrowanej polityki: zapewnienie dost pu do surowców dla rynku mi dzynarodowego, 
ustalenie odpowiednich warunków w UE w celu zrównowa onego gospodarowania zasobami surowcowymi z te-
renów pa stw unijnych, dzia ania celem wywo ania wzrostu wydajno ci i promocji recyklingu w celu zredukowa-
nia zu ycia kopalin pierwotnych w krajach UE oraz zmniejszenia zale no ci tych krajów od importu. W artykule 
zaprezentowano podstawowe informacje zawarte w tym dokumencie, jego g ówne za o enia oraz dziesi  g ów-
nych inicjatyw tego typu polityki w warunkach polskich. 

S owa kluczowe: surowce mineralne, Unia Europejska, polityka surowcowa 

TOMASZ GAWENDA 

G ówne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokoci nieniowych prasach walco-
wych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Wysokoci nieniowe prasy walcowe (HPGR) trzeciej generacji to jedne z najbardziej nowoczesnych maszyn i co-
raz cz ciej stosowanych w nowo projektowanych zak adach przeróbki na wiecie. Równie  podczas modernizacji 
zak adów zast puj  one miejsce starych kruszarek pracuj cych we wtórnych stadiach rozdrabniania i m ynów 
w pierwszych stadiach mielenia, daj c znakomite korzy ci w postaci oszcz dno ci energii elektrycznej, mniejszych 
kosztów eksploatacji i wysokiej jako ci produktów. W niektórych przypadkach prasy ca kowicie zast puj  m yny, 
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zarówno przy produkcji m czek mineralnych, jak i rud kierowanych do wzbogacania. W artykule (we wst pie)
przedstawiono g ówne problemy zwi zane z eksploatacj  starszych typów pras oraz znaczenie i wykorzystanie 
nowych pras. W drugim rozdziale omówiono budow , zasad  dzia ania i przebieg procesów rozdrabniania w HPGR, 
a w rozdziale trzecim przedstawiono korzy ci wynikaj ce z zastosowania pras na przyk adzie konkretnych uk a-
dów technologicznych. 

S owa kluczowe: HPGR, rozdrabnianie, zu ycie energii, ok adziny walca

TOMASZ GAWENDA, TOMASZ NIEDOBA, KRZYSZTOF PRZYBYCIE , TADEUSZ TUMIDAJSKI

Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania procesów przeróbki surowców mineralnych  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Dynamiczny rozwój nauk technicznych i zwi zanych z nimi problemów ekonomicznych wymaga stosowania no-
wych, bardziej odpowiednich i precyzyjnych metod badawczych oraz pog bionych analiz ilo ciowych. Istnieje 
wiele metod optymalizacyjnych, które znalaz y zastosowanie w analizie uk adów procesów technologicznych 
przeróbki surowców mineralnych. W ostatnich latach w celach projektowania, symulacji oraz optymalizacji efek-
tów pracy uk adów operacji zastosowano techniki obliczeniowe oparte na algorytmach genetycznych. W prezento-
wanym artykule wykorzystano t  metod  do estymacji wspó czynników wzoru opisuj cego prac  hydrocyklonu 
w oparciu o wyniki do wiadcze . Okaza o si , e z zaprezentowanych czterech podej  do aproksymacji (estyma-
cji) wspó czynników wzoru Plitta, metoda algorytmów genetycznych okaza a si  minimalnie najlepsza. Wyko-
rzystanie algorytmów genetycznych w symulacji pracy urz dze  i uk adów procesów przeróbczych daje znakomi-
te rezultaty pod warunkiem, e wykorzystywane przez nie modele heurystyczne dobrze odzwierciedlaj  warunki 
i efekty pracy urz dze .

S owa kluczowe: algorytmy genetyczne, modelowanie matematyczne, hydrocyklony

ANNA HO DA, EWA KISIELOWSKA, TOMASZ NIEDOBA 

Chemiczna i biologiczna analiza b ota pochromowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Artyku  przedstawia analiz  chemiczn  i biologiczn  (jako ciow  i ilo ciow ) pobranych próbek odpadów. Proce-
dura analizy chemicznej oparta by a na ilo ciowej ekstrakcji Cr(VI) z próbek b ota pochromowego i jego oznacze-
niu w przes czu metod  kulometrii przep ywowej przy u yciu aparatu EcaFlow 150GLP, wykorzystuj c kalibra-
cj  metod  krzywej wzorcowej. Oznaczanie chromu metod  kulometrii przep ywowej opiera si  na wykorzystaniu 
wewn trzelektrodowego miareczkowania kulometrycznego. Analiza mikrobiologiczna pokaza a, e st enie chro-
mu(VI) powy ej 2000 mg/l jest toksyczne dla bakterii psychro- i mezofilnych, hamuj c wzrost ich kolonii, podczas 
gdy grzyby z rodzaju Rhizopus sp. i Penicillium sp., odznaczaj  si  tolerancj  na wysokie st enia chromu(VI). 

S owa kluczowe: Cr(VI), b oto pochromowe, mikroorganizmy, bakterie, grzyby mikroskopowe 

BERLANTY A. ISKANDER, NAGWA A. KAMEL 

W a ciwo ci mechaniczne i charakterystyka mikrostruktur biodegradowalnych kompozytów cementowych 
dla uk adu kostnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Materia , który mo e zosta  zastosowany jako ko ciec w in ynierii anatomicznej musi spe nia  szereg wymogów. 
S  to biokompatybilno , biodegradacja do produktów nietoksycznych w czasie wymaganym do implementacji, zdol-
no  adaptacji do skomplikowanych form o odpowiedniej porowato ci, zdolno  do wspomagania wzrostu komó-
rek i proliferacji oraz odpowiednie w a ciwo ci mechaniczne, jak równie  utrzymywanie si y mechanicznej podczas 
wi kszo ci procesu regeneracji tkanki. W pracy przygotowano cementowe kompozyty ko ci poprzez zmieszanie 
w ró nych proporcjach (60, 65 oraz 70%) wype niacza, którym by  dwuwodzian siarczanu wapnia CaSO4.2H2O
z mieszanin  monomerów ywicy poliestrowej NV, MMA oraz NV wraz z MMA. Biodegradowalno  PSF w po-

czeniu z NV, MMA oraz NV/MMA wype niona w 60% gipsem by a badana za pomoc  Simulated Body Fluid 
(pH 7,3) w o rodku vitro. Stopie  degradacji poliestrów oraz cementowych kompozytów kostnych by  mierzony 
jako utrata wagi w czasie dzia ania roztworów SBF. W a ciwo ci mechaniczne okaza y si  ró ne w zale no ci od 
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koncentracji cementu kostnego. Si a kompresji i mikrostruktura by y równie  badane przed i po imersji w roztwo-
rze SBF. 

S owa kluczowe: biodegradowalno , cement kostny, Simulated Body Fluid, utrata wagi, si a ciskania, modu
elastyczno ci

STANIS AW KAMI SKI, DOROTA KAMI SKA 

Pomiar granulacji surowców w mineralurgii przy u yciu nowoczesnych elektronicznych urz dze  pomiaro-
wych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W pracy przedstawiono zespó  urz dze  pomiarowych, przy pomocy których mo na okre li  krzyw  uziarnienia 
od 0,5 m do 100 mm. Krzywa uziarnienia mo e si  sk ada  z 45 punktów pomiarowych i wst pnie jest wyznaczona 
optycznie dla wielu tysi cy wirtualnych sit, które s  dok adniejsze ni  sita mechaniczne i nie mo na ich zepsu .
Zespó  urz dze  mo e okre li  wiele wska ników i w a ciwo ci normowych wed ug wielu norm dla kruszyw. 

S owa kluczowe: normy europejskie, analiza sitowa, pomiar wielko ci cz stek, urz dzenia pomiarowe, krzywa 
uziarnienia 

ALDONA KRAWCZYKOWSKA, KAZIMIERZ TRYBALSKI, DAMIAN KRAWCZYKOWSKI 

Wykorzystanie modeli sieci neuronowych do identyfikacji sk adu litologicznego rudy miedzi  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Artyku  dotyczy zastosowania modeli sieci neuronowych w rozpoznawaniu typów litologicznych rudy miedzi. Do 
sprawdzenia zdolno ci predykcyjnych najskuteczniejszych modeli wykorzystano zbiory danych uzyskane z anali-
zy zdj  skaningowych dwóch charakterystycznych mieszanek ró nych typów litologicznych: mieszanki z prze-
wag  rudy piaskowcowej oraz mieszanki z przewag  rudy w glanowej i upkowej. Wyniki rozpoznawania porów-
nano z rzeczywistymi udzia ami poszczególnych typów litologicznych rud miedzi w analizowanych mieszankach. 

S owa kluczowe: typy litologiczne rud miedzi, modelowanie, sieci neuronowe 

DAMIAN KRAWCZYKOWSKI, KAZIMIERZ TRYBALSKI 

Przydatno  laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonie  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Artyku  dotyczy dok adno ci okre lania sk adów ziarnowych produktów klasyfikacji odpadów flotacyjnych rudy 
Zn−Pb metod  laserow  oraz jej wp ywu na bilansowanie produktów klasyfikacji. Badania obejmowa y: wyko-
nanie analiz granulometrycznych odpadów (nadaw) kierowanych do klasyfikacji w hydrocyklonie oraz wylewów 
i przelewów ⎯ produktów klasyfikacji, okre lenie dok adno ci analiz, obliczenia bilansuj ce wychody produktów 
klasyfikacji. Do analiz wykorzystano nowoczesny, laserowy analizator wielko ci cz stek Analysette 22, którego 
zasada pomiaru oparta jest na dyfrakcji wiat a laserowego na mierzonych cz stkach. Jest to standardowa, roz-
powszechniona w wiecie metoda okre lania rozk adu wielko ci drobnych cz stek.

S owa kluczowe: laserowe analizy granulometryczne, dok adno  analiz granulometrycznych, bilans produktów 
klasyfikacji

MAREK LENARTOWICZ, DANIEL KOWOL, MICHA AGÓDKA, PIOTR MATUSIAK 

Badania laboratoryjne wp ywu parametrów pok adu sitowego na charakterystyk  ruchu pulsacyjnego wody 
w osadzarce pulsacyjnej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Jednym z wielu czynników maj cych wp yw na jako  parametrów wzbogacanego w osadzarce materia u jest ro-
dzaj roboczego pok adu sitowego, na którym odbywa si  pulsacyjny ruch warstwy ww. materia u. W a ciwy do-
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bór parametrów sita mo e korzystnie wp yn  na równomierno  ruchu pulsacyjnego wody i skuteczno  rozdzia-
u nadaw w szerokiej klasie ziarnowej. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki bada  laboratoryjnych wy-

kaza y mo liwo  modyfikowania krzywej pulsacji wody w zale no ci od oporu przep ywu wody przez otwory 
sit. Ponadto stwierdzono, e wraz ze wzrostem oporu przep ywu przez sita wody, wynikaj cym ze zmniejszenia 
prze witu i wielko ci otworów, zmniejszeniu ulega warto  skoku i pr dko  strumienia wznosz cego wody. 

S owa kluczowe: pok ad sitowy, osadzarka pulsacyjna, pr dko  strumienia wznosz cego wody 

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MA YSA, EL BIETA KONOPKA 

Ochrona naturalnych w a ciwo ci zbiornikowych górotworu Jako sk adowiska odpadowych wód z o owych
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W poszukiwaniu miejsca bezpiecznego sk adowania odpadowych wód z o owych, towarzysz cych eksploatacji 
gazu ziemnego, zwrócono uwag  na wyeksploatowane gazono ne struktury geologiczne. Na efektywno  procesu 
zat aczania wody odpadowej istotny wp yw ma przepuszczalno  strefy przyodwiertowej oraz stan fizykoche-
miczny zat aczanej cieczy, a zw aszcza obecno  w niej sk adników kolmatogennych. Kolmatacja ska  mo e by
spowodowana zarówno obecno ci  w wodzie z o owej widocznej makroskopowo zawiesiny mineralnej, jak 
i sta ymi produktami powstaj cymi w wyniku reakcji chemicznych, przebiegaj cych w rodowisku utleniaj cym. 
Konieczne jest zatem usuwanie z odpadowej wody przeznaczonej do zat aczania sk adników kolmatogennych 
zarówno pochodzenia pierwotnego jak i wtórnego. Przeprowadzone zosta y badania laboratoryjne nad wst pnym 
oczyszczeniem okre lonej wody z o owej, która mog aby by  ju  bezpiecznie deponowana w górotworze. Celem 
bada  by o okre lenie i wyeliminowanie sk adników sprzyjaj cych kolmatacji górotworu, przy wykorzystanie pro-
cesów fizykochemicznych. 

S owa kluczowe: odpadowe wody z o owe, warstwy ch onne, zat aczanie, kolmatacja 

EWA MA YSA, ANNA IWA SKA 

Wp yw ró nych odczynników flotacyjnych na pr dko ci p cherzyków powietrza  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4, 2009

W pracy przedstawiono wyniki bada  wp ywu st enia odczynników flotacyjnych, stosowanych do flotacji w gla,
na pr dko ci wyp ywaj cych p cherzyków powietrza. Do wyznaczania pr dko ci p cherzyka powietrza w roztwo-
rach odczynników zastosowano now , prost  i tani  metod  do detekcji zanieczyszcze  organicznych (zwana PMDZ). 
Pomiary wykonano dla roztworów 1-heksanolu, oktanolu, montanolu, flotanolu i centrifroth. Stwierdzono, e pr d-
ko ci wyp ywaj cego p cherzyka powietrza malej  wraz ze wzrostem st enia wszystkich badanych odczynników. 
Z warto ci 35 cm/s dla wody destylowanej pr dko  maleje do ok. 16 cm/s dla wysokich st e  wszystkich badanych 
odczynników. Jednak e minimalne st enia potrzebne dla tego obni enia pr dko ci s  cech  specyficzn  poszcze-
gólnych odczynników. Dalsze zwi kszanie st enia odczynnika nie wp ywa na pr dko  p cherzyka gdy  nast pi-
o ju  ca kowite unieruchomienie powierzchni mi dzyfazowej p cherzyka powietrza. 

S owa kluczowe: pr dko  p cherzyka, adsorpcja, odczynnik flotacyjny 

JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA, EDYTA WÓJCIK-OSIP 

Badania procesu flotacji wielostrumieniowej w gla  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W artykule zaprezentowano wyniki bada  laboratoryjnych procesu flotacji surowego mu u w glowego. Porówna-
no proces flotacji klasycznej z procesem flotacji wielostrumieniowej. Uzyskane wyniki bada  laboratoryjnych wska-
zuj , e efekt zwi kszenia powierzchni komory flotacyjnej w wyniku zabudowy jej pakietem wk adów, wp ywa 
korzystnie na jako  produktu pianowego poprzez obni enia w nim zapopielenia. 

S owa kluczowe: flotacja zawiesiny w glowej, sedymentacja wielostrumieniowa, pakiety wielostrumieniowe 
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REMIGIUSZ MODRZEWSKI, PIOTR WODZI SKI 

Ruch drgaj cy przesiewacza dwucz sto ciowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Poli-
techniki ódzkiej, a po wi conego przesiewaczom dwucz sto ciowym. Badania te mia y na celu okre lenie kine-
matyki przesiewacza do wiadczalnego w skali pó technicznej. Na podstawie zaprezentowanych wyników bada  zo-
stan  opracowane za o enia projektowe maszyny przemys owej przeznaczonej do przesiewania drobno ziarnowego. 

S owa kluczowe: przesiewacz dwucz ciowy, kinetyka przesiewania, materia  drobnoziarnisty 

ZDZIS AW NAZIEMIEC, DANIEL SARAMAK 

Analiza zmian obci enia materia u w strefie zgniotu pras walcowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 4, 2009

Znajomo  realnej si y nacisku dzia aj cej na materia  w prasie walcowej jest istotna szczególnie z punktu widze-
nia przemys u wapienniczego oraz produkcji kruszyw drobnych i kruszyw wype niaj cych. Zastosowanie zbyt du-
ych obci e  w urz dzeniu skutkuje niejednokrotnie gorsz  jako ci  produkcji. W artykule podj to prób  wyznacze-

nia realnej si y nacisku wyst puj cej w prasie walcowej. Zaproponowano dwa podej cia, pierwsze uwzgl dniaj ce 
geometryczne zmiany strefy zgniotu oraz drugie zwi zane z wielko ci  szczeliny wylotowej. 

S owa kluczowe: prasy walcowe, strefa zgniotu, si a nacisku w prasach walcowych 

TOMASZ NIEDOBA 

Wielowymiarowe rozk ady charakterystyk materia ów uziarnionych przy zastosowaniu nieparametrycznych 
aproksymacji funkcji g sto ci rozk adów brzegowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Estymuj c rozk ady poszczególnych charakterystyk materia u uziarnionego, zazwyczaj traktuje si  je osobno. Za-
stosowana w artykule technika Morgensterna umo liwia szukanie rozk adu wielowymiarowego, bior c pod uwag
przynajmniej dwie cechy równocze nie. Przeprowadzono estymacj  rozk adu wielko ci ziaren i ich g sto ci na przy-
k adzie w gla z KWK „Piast”. W celu estymacji tzw. rozk adów brzegowych zastosowano nieparametryczne me-
tody statystyczne ⎯ j drow  metod  Gaussa oraz ortogonalnego szeregu Fouriera. Wyniki oceniono statystycznie, 
co potwierdzi o prawid owo  stosowanej metody. 

S owa kluczowe: wielowymiarowe rozk ady statystyczne, funkcja Morgensterna, materia y uziarnione, nieparame-
tryczne metody statystyczne 

ALICJA NOWAK, AGNIESZKA SUROWIAK 

Ocena dok adno ci rozdzia u drobnych (< 2 mm) ziaren mia ów w glowych w procesie odsiarczania w sepa-
ratorach zwojowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W artykule przedstawiono rezultaty przemys owych bada  procesu odsiarczania drobnych (< 2 mm) klas ziarno-
wych mia ów w glowych. Celem bada  by a ocena ostro ci rozdzia u najdrobniejszych ziaren mia u w separato-
rach zwojowych. Realizuj c za o ony cel, w dwóch zak adach wzbogacania mia ów w gli energetycznych pobra-
no reprezentatywne próbki nadawy i produktów rozdzia u w separatorach. Wykonano analizy granulometryczne 
i densymetryczne próbek oraz analizy chemiczne poszczególnych klasofrakcji. Z aproksymowanych rozk adem 
Weibulla krzywych rozdzia u wyznaczono wska niki dok adno ci rozdzia u. Na tej podstawie wyci gni to wnios-
ki odno nie prawid owo ci doboru parametrów pracy separatorów i uk adu technologicznego. 

S owa kluczowe: krzywe rozdzia u, ostro  rozdzia u, separatory zwojowe, mia y w glowe
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MARIUSZ OSOBA, ALEKSANDER LUTY SKI 

Dobór technologiczny osadzarek wodnych pulsacyjnych w procesie projektowania  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4, 2009

W artykule opisano podstawowe wymagania zwi zane z doborem i projektowaniem konstrukcji wodnej osadzarki 
pulsacyjnej spe niaj cej okre lone za o enia technologiczne. Pokazano algorytm oraz opisano wytyczne projekto-
wania wodnych osadzarek pulsacyjnych KOMAG do przeróbki w gla kamiennego i kruszyw mineralnych. Przed-
stawiono ogólny schemat w z a technologicznego z osadzark  wodn  pulsacyjn  spe niaj cy podstawowe wyma-
gania w zakresie sterowania i regulacji parametrów pracy osadzarek. 

S owa kluczowe: osadzarka pulsacyjna, przeróbka surowców mineralnych, projektowanie urz dze  przeróbczych 

SAVAS ÖZÜN, ÜMIT ATALAY, YUSUF KAGAN KADIO LU 

Badanie mo liwo ci usuwania minera ów nieprzezroczystych ze ska  plutonowych  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Ska y plutonowe s  jednymi z najbardziej intruzyjnymi ska ami w Centralnym Kompleksie Krystalicznym Ana-
tolii (CACC), które s  obserwowane w wewn trznej cz ci centralnej Anatolii, Kır ehir, Turcja. S  one z o one
g ównie z trzech g ównych podjednostek: sjenitu nefelinu, diorytu nefelinu oraz gabra nefelinu. Sjenit nefelinu jest 
reprezentowany licznie przez zwi zki litologiczne zasadowych ska  magmowych w regionie. W pracy, zbadano 
procent usuni cia miki, tlenku elazowo-tytanowego (ilmenitu) oraz minera ów magnetycznych w ska ach sjenitu 
nefelinu z regionu CACC, za pomoc  flotacji przeprowadzanej w rodowisku zasadowym oraz intensywnej sepa-
racji magnetycznej na mokro (HIWMS). Najlepsze wyniki otrzymano dla nadawy sjenitu nefelinu o uziarnieniu od 
– 106 + 38 mikronów. Koncentrat o zawarto ci 7,84% K2O, 11,22% Na2O, 0,22% Fe2O3 oraz 0,01% TiO2 zosta
wyprodukowany przy 62,5% uzysku wagowego. 

S owa kluczowe: sjenit nefelinu, ród o skalenia, flotacja 

BARBARA PESZKO, TOMASZ NIEDOBA 

Wp yw kszta tu ziaren na czny rozk ad ich wielko ci wyznaczony metod  licznika Coultera  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Licznik Coultera jest jednym z powszechnie stosowanych urz dze  do zliczania ziaren bardzo drobnych. Ze wzgl du 
na specyfik  swej konstrukcji, urz dzenie to mo e zlicza  ziarna o wielko ci od 10 do 60% rednicy zamonto-
wanej diafragmy. Aby wi c uzyska  ca o ciowy sk ad ziarnowy badanego materia u nale y odpowiednio z o y
otrzymane sk adowe rozk ady sk adów ziarnowych. W celu aproksymacji rozk adów sk adowych, otrzymanych przy 
u yciu diafragm o ró nych rednicach, w pracy zastosowano rozk ad Weibulla. Dla badanego materia u, jakim by
diabaz, obliczono zestaw wspó czynników kszta tu. Wspó czynniki kszta tu wyliczono korzystaj c z metod anali-
zy obrazu oraz na podstawie wyników analizy sk adu ziarnowego. Otrzymane rozk ady czne, z uwzgl dnieniem 
i bez uwzgl dnienia wspó czynnika kszta tu, porównano i poddano ocenie. 

S owa kluczowe: licznik Coultera, rozk ad Weibulla, krzywa sk adu ziarnowego 

DOMINIKA KATARZYNA SZPONDER, KAZIMIERZ TRYBALSKI 

Okre lanie w a ciwo ci popio ów lotnych przy u yciu ró nych metod i urz dze  badawczych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Popio y lotne s  uci liwymi odpadami, powstaj cymi z substancji mineralnych zdyspergowanych w w glu, które 
w wyniku jego spalenia ulegaj  wielu procesom fizykochemicznym. Ze wzgl du na zastosowanie ró nych metod spa-
lania w gla, ró norodnego sk adu paliwa, wysoki stopie  dyspersji substancji mineralnych paliwa oraz gwa tow-
no  procesów termicznych, ziarna popio u wykazuj  wysoki stopie  zró nicowania morfologicznego, sk adu fa-
zowego i chemicznego. Sprawia to, e poszczególne rodzaje popio ów lotnych znacznie ró ni  si  w a ciwo cia-
mi, dlatego te  dobór odpowiedniej metody ich utylizacji wymaga dog bnego poznania ich w a ciwo ci fizyko-
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chemicznych i mineralogicznych. W publikacji zaprezentowano wybrane metody i urz dzenia pomiarowe wyko-
rzystywane do okre lania w a ciwo ci fizycznych surowców i odpadów mineralnych, a tak e ukazano mo liwo ci
ich zastosowania do scharakteryzowania w a ciwo ci popio ów lotnych. 

S owa kluczowe: popió  lotny, analiza densymetryczna, pomiar powierzchni w a ciwej, analiza granulometryczna, 
rentgenowska analiza dyfrakcyjna; mikroskopia skaningowa, mikroanaliza rentgenowska, analiza termiczna 

ZBIGNIEW TAJCHMAN 

Regresyjny model procesu klasyfikacji ziaren skrajnie drobnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 
2009

Po przeprowadzeniu oceny podstawowych wska ników oceny procesu wywodz cych si  g ównie z krzywej Trompa 
wybrano do dalszych bada  te, które wydaj  si  najbardziej odpowiednie do oceny przebiegu procesu. Do bada
wybrano trzy materia y modelowe o sk adzie ziarnowym do 60 mikrometrów tj.: szk o kwarcowe, piasek kwarco-
wy, baryt, a tak e trzy zmienne parametry prowadzenia procesu klasyfikacji przep ywowej: temperatura, koncen-
tracja obj to ciowa zawiesiny, st enie jonów wodorowych rodowiska prowadzenia procesu. Opis stanu rozpoz-
nania elementarnych zjawisk sk adaj cych si  na proces klasyfikacji jednoznacznie okre la równie  stan budowy 
modeli tego procesu. Ich ogóln  cech  jest podej cie deterministyczne po czone z wprowadzeniem bardzo znacz-
nych uproszcze . Spowodowane to jest w g ównej mierze brakiem mo liwo ci pomiaru w trakcie prowadzenia 
procesu szeregu zjawisk elementarnych. Wprowadzenie do wzorów sta e wspó czynniki i poprawki maj  z regu y
warto ci wyznaczane do wiadczalnie, które nie pozwalaj  jednak na jednoznaczn  interpretacj  wszystkich zja-
wisk zachodz cych w trakcie procesu klasyfikacji, Nie wyczerpuje to z o ono ci problemu, gdy  w opisie procesu 
nale y uwzgl dni  oddzia ywania o charakterze losowym. Losowo  procesu powoduje bowiem znaczne trudno -
ci w okre laniu zwi zków pomi dzy poszczególnymi zjawiskami elementarnymi, a tak e w precyzyjnej identyfi-
kacji pe nego zespo u czynników wp ywaj cych na przebieg i wyniki procesu. 

S owa kluczowe: klasyfikacja przep ywowa, fizykochemiczne parametry, analiza regresji

RYSZARD WASIELEWSKI, BARBARA TORA 

Sta e paliwa wtórne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Paliwa z odpadów (RDF) lub sta e paliwa odnawialne (RDF) jest paliwem wyprodukowanym w procesie rozdrob-
nienia i wysuszenia sta ych odpadów komunalnych (MSW) w konwertorze lub autoklawie pod ci nieniem pary. 
Sta e paliwo alternatywne sk ada si  g ównie ze sk adników w glono nych odpadów komunalnych, takich jak pla-
stiki i frakcja biodegradowalna. Korzystne jest usytuowanie instalacji produkuj cej paliwa alternatywne w pobli u
ród a odpadów komunalnych podobnie jak, wykorzystywane opcjonalne, instalacje do spalania odpadów komu-

nalnych s  lokowane niedaleko od ród a odpadów. W odró nieniu spalania odpadów produkowanie z odpadów 
paliwa alternatywnego umo liwia spe nienie wymogów normy CEN/343 ANAS. Wytwarzanie paliw alternatyw-
nych z mieszanych lub segregowanych frakcji odpadów komunalnych pozwala zwi kszy  udzia  energii odnawial-
nej w ogólnej produkcji energii. Propozycja alternatywnych sposoby przeróbki odpadów, innych ni  ich spalanie, 
obejmuje produkcj  paliwa alternatywnego i jego wspó spalanie w kot ach fluidalnych jest rozwi zaniem przyjaz-
nym dla rodowiska, efektywnym energetycznie op acalnym, mo liwym do zrealizowania w krótkim czasie oraz 
efektywnym technicznie. 

S owa kluczowe: sta e paliwa odnawialne, energia odnawialna, energia z odpadów 

JAN ZAWADA, KONSTANTY CHOCHO

Do wiadczalne badania energii kruszenia (na przyk adzie modelowej kruszarki d wigniowej Blake’a)  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2009

Problem okre lania energii nale y do jednych z g ównych i nierozwi zanym w pe ni problemem mechaniki 
kruszenia. Jest to konsekwencj  wielkiej z o ono ci procesów rozdrabniania (kruszenia i mielenia). W tej sytuacji 
wiarygodn  metod  wyznaczania tej wielko ci pozostaj  badania do wiadczalne procesów elementarnych i ma-
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szynowych. Przedmiotem pracy jest wyznaczanie energii globalnej i jej sk adowych ⎯ energii nieodwracalnej 
i spr ystej ⎯ w procesach kruszenia dwóch ska  krajowych w kruszarce d wigniowej Blake’a. Podstaw  oblicze
stanowi y zale no ci: si a w przedniej p ycie rozporowej i jej przemieszczenie, tzw. p tle pola pracy. Otrzymano 
nieznane dot d wyniki o istotnym znaczeniu poznawczym i praktycznym. 

S owa kluczowe: zu ycie energii, kruszarka d wigniowa Blake’a, proces rozdrabniania, kruszenie, mielenie 


