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Streszczenia

DARIUSZ FOSZCZ, TOMASZ NIEDOBA, TADEUSZ TUMIDAJSKI 

Analiza mo liwo ci prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzgl dniaj cego stosowan
technologi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule zaproponowano metodyk  prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi. Omówiono 
stosowane powszechnie typy krzywych wzbogacalno ci, które stanowi y podstaw  do opracowania prognozy. W 
tym celu zastosowano cztery ró ne aproksymacje zale no ci γ = γ(β). Stwierdzono, e daj  one jednak ró ne efek-
ty przy przej ciu na krzyw ε = ε(β), co spowodowane jest du  wra liwo ci ε na zmiany β. Druga zastosowana 
metoda bazowa a na uzale nieniu parametrów opisuj cych okre lon  krzyw  wzbogacalno ci od udzia ów typów 
litologicznych w nadawie. Zastosowano w tym celu krzywe Della oraz Fuerstenaua. Otrzymane wyniki poddano oce-
nie, stwierdzaj c, e pe na prognoza wyników jest w zasadzie niemo liwa gdy  zale y od zbyt wielu czynników. 

S owa kluczowe: wzbogacanie, krzywe wzbogacalno ci, prognozowanie 

DARIUSZ FOSZCZ, DANIEL SARAMAK, TADEUSZ TUMIDAJSKI, TOMASZ NIEDOBA, TOMASZ GAWENDA 

Mo liwo ci poprawy dok adno ci aproksymacji krzywych sk adu materia ów uziarnionych  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Dok adno  matematycznego opisu krzywych sk adu materia ów uziarnionych jest bardzo istotna w przeróbce ko-
palin. W artykule opisano ró ne statystyczne podej cia do tego zagadnienia, wskazuj c ich na zalety i wady podej .
Dla przyk adowych sk adów ziarnowych u yto nie tylko znane równania GSA czy Weibulla, ale te  inne. Wyka-
zano wa no  doboru w tych równaniach maksymalnego rozmiaru ziarna, które podczas rutynowych analiz sito-
wych jest trudne do okre lenia i prowadzi do stosowania tzw. rozk adów cenzurowanych. W pracy zastosowano 
tak e tzw. nieparametryczne metody opisu krzywych sk adu ziarnowego za pomoc  szeregów Fouriera oraz funk-
cji j drowych. Zastosowanie ich daje zazwyczaj lepsz  dok adno  matematycznego opisu krzywych sk adu ziarno-
wego, ale nie mog  by  one podstaw  interpretacji technologicznej. Ponadto w pracy przeprowadzono aproksyma-
cj  krzywych sk adu ziarnowego metod  najmniejszych kwadratów z u yciem wag dla wychodów poszczególnych 
klas ziarnowych w próbce. Najlepsze wyniki aproksymacji uzyskano dla rozk adu logistycznego.  

S owa kluczowe: aproksymacja, analiza statystyczna, sk ad ziarnowy 

AGNIESZKA GALA, STANIS AWA SANAK-RYDLEWSKA 

Sorpcja jonów metali toksycznych z roztworów wodnych na odpadach naturalnych — przegl d literaturowy 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono przegl d wybranych wyników bada  procesu sorpcji jonów metali toksycznych na ró -
nych materia ach pochodzenia naturalnego, m.in. pestkach owoców, upinach orzechów, pyle tytoniowym, glo-
nach, wodorostach i in. Przeprowadzona analiza prac pozwala stwierdzi , e usuwanie metali toksycznych przy u y-
ciu badanych sorbentów naturalnych jest bardzo obiecuj c  metod , a wykorzystywane w tym procesie materia y
organiczne s  konkurencyjne dla powszechnie stosowanych sorbentów, m.in. takich jak w gle aktywne. Dodatko-
wo za u yciem sorbentów organicznych przemawia równie  mo liwo  ich regeneracji. 

S owa kluczowe: Sorpcja, metale toksyczne, sorbenty naturalne, odpady 
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ALEKSANDRA GÓRECKA-ZBRO SKA, DANIEL ZBRO SKI 

Rozdrabnianie ziaren piasku kwarcowego na laboratoryjnym stanowisku m yna strumieniowo-tarczowego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule zaprezentowano wyniki bada  rozdrabniania wybranych klas ziarnowych piasku kwarcowego na labo-
ratoryjnym stanowisku m yna strumieniowo-tarczowego. Stanowisko umo liwia o przeprowadzenie prób swobod-
nego rozdrabniania ziaren przyspieszanych w strumieniu powietrza i uderzaj cych w nieruchom  tarcz . Wyzna-
czone rozk ady ziarnowe produktu umo liwi y ocen  jako ci i skuteczno ci przeprowadzonych prób rozdrabnia-
nia. Na podstawie wyników bada  podj to prób  wyja nienia mechanizmu rozdrabniania ziaren w m ynie strumie-
niowo-tarczowym. Przeprowadzona analiza wykaza a, e rozdrabnianie ziaren piasku kwarcowego dla przyj tych 
parametrów procesu zachodzi g ównie w wyniku udarowego p kania i powierzchniowego cierania ziaren. 

S owa kluczowe: rozdrabnianie, piasek kwarcowy, m yn strumieniowo-tarczowy 

ANNA HO DA, EWA KISIELOWSKA, TOMASZ NIEDOBA 

Wp yw metali ci kich na mikroflor  gleby  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Celem bada  przedstawionych w artykule by o zbadanie zawarto ci metali ci kich w pobli u zak adów garbarskich 
oraz okre lenie ich wp ywu na mikroflor  gleby. W tym celu pobrano próbki gleby z terenu, który dawniej by
ograniczony z jednej strony zabudowaniami zak adów przemys owych (zak adów garbarsko-ku nierskich, galwa-
nizacyjnych i chemii gospodarczej), a z trzech pozosta ych rzek  Wilg  i dwoma niewielkimi stawami, do których 
najprawdopodobniej odprowadzane by y cieki z tych zak adów. Pobrane próbki poddano analizie chemicznej oraz 
ilo ciowej i jako ciowej analizie mikrobiologicznej. Zawarto ci metali takich jak Cu, Cd, Pb, Zn oznaczono meto-
d  kulometryczn . Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, e gleba na badanym terenie zosta a za-
nieczyszczona metalami ci kimi, szczególnie zawarto  chromu we wszystkich próbkach by a wysoka, co mo e
wskazywa  na obecno  odpadów garbarskich w pobli u miejsca pobrania próbek. Przeprowadzone badania udo-
wodni y równie  wp yw metali ci kich na mikroflor  gleby. Stwierdzono, e ró ne rodzaje mikroorganizmów 
posiadaj  ró n  tolerancj  na wysokie st enia metali. Najbardziej odporne okaza y si  bakterie elaziste, nitry-
fikacyjne i denitryfikacyjne, najmniej odporne bakterie mezo- i psychrofilne oraz grzyby. 

S owa kluczowe: gleba, metale ci kie, metale toksyczne, mikroflora gleby 

ANNA HO DA, EWA KISIELOWSKA, TOMASZ NIEDOBA 

Udzia  mikroorganizmów w przetwarzaniu osadów ciekowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 
2010

W artykule przedstawiono analiz  chemiczn  oraz ilo ciow  i jako ciow  mikrobiologiczn  analiz  osadów cie-
kowych sk adowanych w pobli u oczyszczalni cieków komunalnych. Zbadano tak e wp yw mikroorganizmów 
na w a ciwo ci osadów. Za pomoc  metody ASA oznaczono zawarto  nast puj cych metali: magnezu, wapnia, 
o owiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rt ci i cynku oraz oznaczono wska niki biogenne, takie jak azot amonowy, 
ogólny oraz fosfor. Zbadano równie  wp yw mikroorganizmów na osady ciekowe, w tym celu porównano wyniki 
oznacze  uzyskane z osadu dobowego i trzytygodniowego. Przeprowadzona analiza chemiczna wykaza a, e po 3 
tygodniach sk adowania st enia metali uleg y zmniejszeniu, co mo e by  spowodowane przez biochemiczn
dzia alno  mikroorganizmów, których wzrastaj ca ilo  zdaje si  to potwierdza .

S owa kluczowe: osady ciekowe, mikroorganizmy, utylizacja 

TOMASZ KALETKA, MARIAN KURZAC, BARBARA TORA 

Flotacja mieszaniny w gli z kopalni Jankowice I Chwa owice  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 
2010

W artykule przedstawiono wp yw dodatku w gla kamiennego z kopalni Chwa owice na flotacj  kolumnow  w gla 
w Kopalni Jankowice. Badania zosta y przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zbiera-
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czy Montanol i RF 55. Wyniki wykaza y, ze wyniki flotacji w gla z KWK Chwa owice s  lepsze ni  dla w gla z ko-
palni Jankowice.  

S owa kluczowe: flotacja w gla, KWK Jankowice, KWK Chwa owice, flotacja udzia owa 

EWA KISIELOWSKA, ANNA HO DA, TOMASZ NIEDOBA 

Usuwanie metali ci kich ze rodowiska w glowego przy zastosowaniu biotechnologii  Kwartalnik Górnictwo i 
Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Wa nym zagadnieniem ekologicznym jest zanieczyszczenie rodowiska metalami ci kimi, substancjami szcze-
gólnie toksycznymi dla organizmów ywych. W artykule przedstawiono problematyk  mo liwo ci wykorzystania 
mikroorganizmów do procesów, prowadz cych do usuwania metali ci kich z ró nych rodowisk, w tym równie
w gli. Opisane zosta y pokrótce procesy zachodz ce z udzia em mikroorganizmów, takie jak: biosorpcja, bioaku-
mulacja, biotransformacja, bioprecypitacja, biokrystalizacja oraz bio ugowanie, mog ce w praktyce znale  zasto-
sowanie m.in. w oczyszczaniu w gli z metali ci kich, z równoczesnym ich odzyskiem. Przedstawione zosta y równie
przyk ady ciekawszych prac, prowadzonych w tym zakresie, w ró nych jednostkach badawczych w naszym kraju. 

S owa kluczowe: metale ci kie, bio ugowanie, mikroorganizmy, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, bakterie 
Acidithiobacillus thiooxidans, grzyby ple niowe

EL BIETA KONOPKA, EWA KISIELOWSKA 

Ocena i wykorzystanie warunków rodowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydro-
metalurgicznej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Przedstawiono wyniki bada  nad mo liwo ci  wzbogacania uranono nych upków: czarnego i walchiowego, które  
przy porównywalnym, ladowym poziomie metalono no ci zdecydowanie ró ni y si  mi dzy sob  typem rodo-
wiska geochemicznego, które wykszta ci o odmienny sk ad mikroflory. Przeprowadzono badania nad dynamik
wzrostu mikroorganizmów najliczniej reprezentowanych w ka dym ze rodowisk geochemicznych oraz zwi zan
z tym ró n   efektywno ci ugowania uranu. Wykazano, e wzbogacanie dwóch skrajnie ró nych surowców up-
kowych z wykorzystaniem do tego celu metod biotechnicznych jest mo liwe przy uwzgl dnieniu ka dorazowo 
zindywidualizowanych metodyk szczegó owych, wykorzystuj cych naturalne warunki biogeochemiczne surowca.  

S owa kluczowe: upki metalono ne, uran, mikroflora, wzbogacanie 

DAMIAN KRAWCZYKOWSKI, ALDONA KRAWCZYKOWSKA 

Wp yw g sto ci surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w opar-
ciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Artyku  dotyczy bilansowania produktów klasyfikacji hydraulicznej materia ów drobnoziarnistych na podstawie udzia-
ów klas ziarnowych w produktach okre lanych metod  dyfrakcji laserowej. Badania obejmowa y: eksperyment 

klasyfikacji w hydrocyklonach surowców drobnoziarnistych ró ni cych si  g sto ci , analizy sk adu ziarnowego 
produktów klasyfikacji metod  laserow , okre lenie dok adno ci analiz, obliczenia bilansuj ce wychody produk-
tów klasyfikacji i porównanie ich z wychodami okre lonymi eksperymentalnie. 

S owa kluczowe: laserowe analizy granulometryczne, bilans produktów klasyfikacji 

MAREK LENARTOWICZ, BEATA GRYNKIEWICZ–BYLINA 

Badania laboratoryjne flotacji w gla w obecno ci odczynnika RFK−X  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria  z. 4/1, 2010

Odczynniki flotacyjne w sposób zasadniczy warunkuj  flotowalno  mu ów w glowych i decyduj  o mo liwo -
ciach stosowania flotacji jako metody wzbogacania tych mu ów w skali przemys owej. Obecnie w praktyce prze-
mys owej stosuje si  odczynniki o dzia aniu kompleksowym spe niaj cym jednocze nie zadania kolektorów, sub-
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stancji pianotwórczych i promotorów W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych bada  flotacji w gla kamien-
nego typu 34.2 i 35.1 przy u yciu nowego kompleksowego odczynnika flotacyjnego RFK−X.

S owa kluczowe: flotacja w gla, odczynnik RFK−X, w giel kamienny 

MAREK LENARTOWICZ, DANIEL KOWOL, MICHA AGÓDKA 

Metoda doboru pok adów sitowych dla osadzarek wodnych pulsacyjnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4/1, 2010

Jednym z czynników maj cych wp yw na skuteczno  rozdzia u nadaw w glowych jest rodzaj roboczego pok adu 
sitowego osadzarki. Dotychczasowe wyniki bada  laboratoryjnych nad wp ywem parametrów pok adu sitowego 
na ruch pulsacyjny wody wykaza y, e odpowiedni dobór sit korzystnie wp ywa na kszta towanie charakterystyki 
oscylacyjnego przep ywu wody. Niniejszy artyku  przedstawia propozycj  metody doboru pok adów sitowych 
osadzarek wodnych pulsacyjnych typu KOMAG opracowan  na podstawie bada  laboratoryjnych zrealizowanych 
w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. 

S owa kluczowe: osadzarki wodne, pok ady sitowe, oscylacyjny przep yw wody 

ALEKSANDER LUTY SKI 

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodz -
cych z górnictwa w gla kamiennego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010
W artykule przedstawione zosta y prace projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technolo-
gii zagospodarowania odpadów pochodz cych z górnictwa w gla kamiennego”, który wykonywany jest przez po-
wo ane w tym celu Konsorcjum Naukowe, w którego sk ad wchodz : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego jako Koordynator oraz Akademia Górniczo Hutnicza i Politechnika l ska jako partnerzy. Przed-
stawiono genez , za o enia, cele i etapy projektu. Opisano analiz  wyników innowacyjno ci zaproponowanych tech-
nologii i plan dzia a  w dalszych etapach projektu. 

S owa kluczowe: foresight, odpady w gla kamiennego, innowacyjne metody zagospodarowania 

ALEKSANDER LUTY SKI, JAN SZPYRKA 

Zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów ze wzbogacania w gla kamiennego  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010
W artykule przedstawione zosta y zagadnienia dotycz ce drobnoziarnistych odpadów z procesu wzbogacania w -
gla kamiennego. Przedstawiono przyk adowe wyniki bada  drobnoziarnistych odpadów z trzech stawów osado-
wych mu ów w gla energetycznego i jednego osadnika odpadów flotacyjnych w gla koksowego oraz ze zbiornika 
wodnego. Zaprezentowane wyniki bada  pozwoli y na ocen  sposobu wykorzystania tych odpadów. W artykule przed-
stawiono równie  cel i za o enia projektu rozwojowego pt.: „Identyfikacja potencja u energetycznego depozytów 
mu ów w glowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wyko-
rzystania” realizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddzia  zamiejscowy 
„Centrum Gospodarki Odpadami” w Katowicach wraz z Katedr  Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Poli-
techniki l skiej.

S owa kluczowe: w giel kamienny, odpady drobnoziarniste 

EWA MA YSA, ANNA IWA SKA 

Okre lenie wp ywu pr dko ci p cherzyków powietrza na wyniki flotacji w gla  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4/1, 2010
W pracy przedstawiono wyniki bada  wp ywu pr dko ci p cherzyków powietrza na wyniki flotacji w gla w roztwo-
rach odczynników 1-heksanolu i odczynników technicznych centifroth, flotanolu, montanolu i oktanolu. Odczyn-
niki te s  zwi zkami powierzchniowo czynnymi i adsorbuj  si  na granicach mi dzyfazowych ziarno mineralne– 
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–roztwór i roztwór–powietrze. Dzi ki adsorpcji tych odczynników na granicach faz roztwór-gaz pr dko  p che-
rzyków powietrza zmniejsza si  od warto ci 32,7 cm/s w wodzie wodoci gowej do warto ci ok. 16 cm/s dla wszyst-
kich badanych odczynników. Powy ej pewnego st enia odczynników pr dko  nie zmienia si . Warto ci tych st e
s  ró ne dla badanych odczynników. Dla heksanolu potrzeba 100 razy wi ksz  ilo  (10−1 g/dm3) w stosunku do 
ilo ci (10−3 g/dm3) odczynników technicznych, powy ej których pr dko ci p cherzyków ju  nie zmieniaj  si
pomimo wzrostu ich ilo ci. Korelacj  mi dzy wynikami flotacji a pr dko ci  p cherzyka powietrza zaobserwowa-
no dla roztworów 1-heksanolu. Wraz ze wzrostem st enia malej  pr dko ci p cherzyków powietrza i rosn  uzyski 
cz ci palnych i lotnych w koncentratach flotacyjnych. W przypadku odczynników technicznych przy ich najni -
szych dawkach 250 g/Mg stosowanych w procesie flotacji p cherzyki powietrza osi ga y ju  sta  pr dko  co po-
kazuje, e ju  przy tej ilo ci odczynników powierzchnia mi dzyfazowa roztwór-powietrze (powierzchnia p che-
rzyka) zostaje ju  ca kowicie unieruchomiona. 

S owa kluczowe: 1-heksanol, techniczne odczynniki flotacyjne, flotacja w gla, pr dko  p cherzyka

JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA 

Rola przeróbki mechanicznej w procesie zgazowania w gli  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono krajowe zasoby w gli, omówiono pochodzenie pierwiastków ladowych w w glu i ich 
zachowanie w procesie spalania. Omówiono zanieczyszczenia towarzysz ce z o om w gla i procesy zgazowania 
w gla. Przedstawiono celowo  zgazowania w gla i mo liwo  zastosowania metod przeróbki kopalin jako najw a-
ciwszych do otrzymywania w gli przygotowanych do zgazowania. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, w giel brunatny, zasoby w gla, czyste technologie w glowe, zgazowanie w gli

ANDRZEJ MITURA 

Wst pne badania nad mo liwo ci  wykorzystania przepracowanych olejów jako komponentów do produk-
cji paliwa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono regulacje prawne dotycz ce kierunków i mo liwo ci wykorzystania oraz post powania 
z przepracowanymi olejami. Zaprezentowane zosta y wst pne wyniki bada  w asnych nad zastosowaniem olejów 
jako komponentu do produkcji paliwa z udzia em innych odpadów takich jak mu  w glowy, trociny, osady ciekowe. 

S owa kluczowe: odpady, oleje przepracowane, paliwo 

REMIGIUSZ MODRZEWSKI, PIOTR WODZI SKI 

Ruch drgaj cy rzeszota przesiewacza dwucz sto ciowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

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: przesiewanie, przesiewacz, sito 

ALICJA NOWAK, BARBARA TORA, ZBIGNIEW TAJCHMAN, BARBARA PESZKO 

Badanie mo liwo ci utylizacji pozosta o ci po recyklingu odpadów szklanych w produkcji kruszywa piaskow-
cowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Wykorzystanie st uczki szklanej w procesie produkcji szk a pozwala na zmniejszenie zu ycia energii, piasku, wapna 
i sody. Recykling jednej tony st uczki szklanej pozwala na zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji szk a
o 315 kg w porównaniu produkcji szk a bez wykorzystania st uczki. Odpady szklane, które podlegaj  recyklingowi 
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nie mog  zawiera : monitorów, szk a: okiennego, samochodowego, zbrojeniowego oraz luster, lamp, wyrobów krysz-
ta owych, porcelany, ceramiki czy szklanych elementów dekoracyjnych, zanieczyszcze  ceramicznych porcelany, 
gruzu, ziemi, kamieni, metali, szklanych bloczków budowlanych, szk a pochodz cego z lamp kineskopowych. 
W artykule przedstawiono wyniki bada  nad mo liwo ci  utylizacji odpadów szklanych, które nie mog  by  wy-
korzystane jako standardowa st uczka szklana. Zaproponowano i przetestowana mo liwo  utylizacji pozosta o ci 
po recyklingu do produkcji kruszywa piaskowcowego.  

S owa kluczowe: recykling odpadów szklanych, kruszywo piaskowcowe, produkcja szk a

TOMASZ OLEJNIK, AGNIESZKA SUROWIAK, 
TOMASZ GAWENDA, TOMASZ NIEDOBA, TADEUSZ TUMIDAJSKI 

Wielowymiarowe charakterystyki w gli jako podstawa do oceny i korekty technologii ich wzbogacania 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Jako  produktów handlowych (sortymenty grube i rednie oraz mia y w glowe) powstaj cych w cyklu produk-
cyjnym zale y przede wszystkim od jako ci i stanu z ó  w glowych, metod urabiania pok adów w glowych i tech-
nologii wzbogacania urobku. Wysoka jako  procesów wzbogacania w gla przyczynia si  do powstawania lepszych 
koncentratów, a jako  i stan z ó  w glowych, poprzez poprawienie sposobów urabiania pok adów w glowych 
mog  doprowadzi  do zmniejszenia ilo ci odpadów powstaj cych w kopalni oraz do zmniejszenia obci enia ma-
szyn i urz dze  ci gu technologicznego zak adu przeróbczego. Wp ynie to na mniejsz  awaryjno  maszyn i ogra-
niczenia kosztów produkcji w gla. Generalnie rzecz bior c, rozró nia si  cztery podstawowe uk ady wzbogacania 
w gli [12] w zale no ci od stopnia ich uw glenia (klasyfikacji w gli), przy czym najbogatszym uk adem wzboga-
cania jest uk ad zwi zany z w glami koksuj cymi. W pracy zaprezentowano wielowymiarow  analiz  w gla na przy-
k adzie w gla energetycznego oraz w gla pochodz cego, mi dzy innymi, z kopalni „Bielszowice”.  

S owa kluczowe: w giel, energia, wzbogacanie, analiza wielowymiarowa 

JOACHIM PIELOT 

Analiza maksymalnej warto ci produkcji przy wzbogacaniu ró nych klas ziarnowych w gla energetycznego 
w osadzarkach  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono wyniki analizy wzbogacania grawitacyjnego w gla we fragmencie uk adu technologicz-
nego przeróbki w gla ⎯ wzbogacania w osadzarkach. Dla czterech wersji wzbogacania ⎯ z jedn , dwiema albo trze-
ma osadzarkami wyznaczono optymalne g sto ci rozdzia u w osadzarkach przy ró nej zadanej jako ci koncentratu 
ko cowego. Zasadnicza ró nica warunków wzbogacania w poszczególnych wersjach uk adu technologicznego 
dotyczy ró nych szeroko ci klas ziarnowych nadawy. Podane zosta y wzgl dne warto ci produkcji dla rozpatry-
wanych przypadków wzbogacania. 

S owa kluczowe: wzbogacanie w gla w osadzarkach, sterowanie procesami technologicznymi, optymalizacja pro-
dukcji

JOACHIM PIELOT 

Efekty wzbogacania w gla energetycznego w dwóch równoleg ych osadzarkach  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono wyniki analizy wzbogacania grawitacyjnego w gla we fragmencie uk adu technologicz-
nego przeróbki w gla ⎯ wzbogacania w dwóch osadzarkach. Uzyskane wyniki dotycz  szczegó owej analizy jed-
nego z uk adów rozpatrywanych w opracowaniu [11]. Za o one zosta y zmiany g sto ci rozdzia u w jednej z osa-
dzarek, a wyznaczone zosta y optymalne g sto ci rozdzia u w drugiej osadzarce przy ró nej zadanej jako ci koncen-
tratu ko cowego. Podane zosta y wzgl dne warto ci produkcji dla rozpatrywanych przypadków wzbogacania. 

S owa kluczowe: wzbogacanie w gla w osadzarkach, sterowanie procesami technologicznymi, optymalizacja pro-
dukcji, wzbogacanie równoleg e
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IRENEUSZ PYKA, KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI 

Problemy z rt ci  zawart  w w glu kamiennym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Artyku  traktuje o problemach zwi zanych z emisj  rt ci do rodowiska w procesach u ytkowania w gla kamien-
nego. Punktem wyj ciowym artyku u jest dysproporcja w danych statystycznych dotycz cych ilo ci u ytkowanego 
w gla oraz emitowanej do atmosfery ilo ci rt ci w USA i Polsce. Autorzy zwracaj  uwag  na rozbie no ci w ofi-
cjalnie publikowanych danych statystycznych dotycz cych emisji rt ci w Polsce. Rozbie no ci wynikaj  prawdo-
podobnie z braku wiarygodnych danych dotycz cych zawarto ci rt ci w w glach, kierowanych do utylizacji. Z prze-
gl du danych literaturowych wynika, e rednia zawarto  rt ci, w w glu kamiennym wydobywanym w Polsce, 
jest oceniana na od oko o 70 do ponad 350 ppb. Takie rozbie no ci w zawarto ci rt ci w polskich w glach nie mog
by ród em wiarygodnych szacunków ilo ci rt ci wprowadzanej do atmosfery w wyniku procesów u ytkowania 
w gla. Dodatkowe komplikacje powoduje brak dok adnej wiedzy dotycz cej rozk adu zawarto ci rt ci w suro-
wych urobkach w gli oraz niepe ne wzbogacanie w gli w Polsce. Brak jest równie  szczegó owej wiedzy dotycz -
cej zachowania si  rt ci w procesach wzbogacania polskich w gli. Dodatkowo, w ma ym stopniu zidentyfikowane 
s  zagro enia zwi zane z zagospodarowaniem odpadów górniczych, przeróbczych i elektrownianych, zawieraj -
cych zwi zki rt ci. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, rt , adunek rt ci, emisje rt ci, ograniczanie adunku i emisji rt ci

DANIEL SARAMAK 

Analiza powi za  pomi dzy parametrami technologicznymi pras walcowych z wykorzystaniem analizy czyn-
nikowej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia zwi zane z analiz  wielowymiarow  i ich potencjalne zastosowa-
nie do modelowania procesów rozdrabniania w prasach walcowych. Proces rozdrabniania w prasie charakteryzuje 
wiele parametrów technicznych, technologicznych oraz wska ników, które s  wzajemnie powi zane ze sob . Przed-
stawione podej cie polega na zbadaniu struktury w grupie analizowanych zmiennych oraz zaprezentowanie analizy 
interpretacyjnej polegaj cej na wyodr bnieniu czynników powi zanych z wybranymi zmiennymi wej ciowymi 
(parametrami operacyjnymi urz dzenia i procesu). W wyniku tego otrzymujemy model opisuj cy zjawisko, który 
u atwia analiz  i interpretacj  badanego procesu. 

S owa kluczowe: wysokoci nieniowe prasy walcowe, analiza czynnikowa 

ZBIGNIEW TAJCHMAN 

Wp yw zmiennych fizyko-chemicznych parametrów rodowiska na agregacj  ziarn drobnych w procesie kla-
syfikacji  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

W idealnym deterministycznym modelu procesu klasyfikacji przep ywowej wprowadza si  ca y szereg uproszcze ,
co powoduje, e bardzo cz sto niemo liwe jest okre lenie a priori najwa niejszych charakterystyk procesu [1]. 
W klasycznej teorii procesu rozpatruje si  zachowanie pojedynczej, odosobnionej cz stki kulistej bez uwzgl dnia-
nia oddzia ywa  cz stek mi dzy sob  i cianami klasyfikatora, co nie daje praktycznie podstaw przenoszenia pra-
wid owo ci ustalonych dla pojedynczych cz stek na ich zbiór [4]. W artykule przedstawiono dla trzech materia ów
modelowych jaki wp yw na warto ci potencja u elektrokinetycznego wywieraj  zmiany st enia jonów wodoro-
wych rodowiska w którym zachodzi proces elutriacji. Zmienne warto ci pH zawiesiny wp ywaj  w znacz cy spo-
sób na zdolno  agregacji koagulacji ziarn najdrobniejszych, a co za tym idzie na wyniki klasyfikacji [2, 6, 9, 10]. 

S owa kluczowe: klasyfikacja pionowo-pr dowa, .parametry fizykochemiczne, ziarna ultradrobne 

ARKADIUSZ TOMAS, PIOTR MATUSIAK, MARIUSZ BAL 

Automatyczne próbobiorniki materia ów sypkich stosowane w przemy le  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4/1, 2010

Technologie wzbogacania stosowane w zak adzie przeróbczym zmierzaj  do uzyskania produktu ko cowego o w as-
no ciach wymaganych przez odbiorc  finalnego. Kontrola produktu wymaga stosowania wiarygodnych i obiektywnych 
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metod laboratoryjnych. Pobieranie próbek kontrolnych w analizie jako ciowej powinno by  uniezale nione od 
subiektywnej oceny pracownika. W tym celu zmierza si  do automatyzacji procesu poboru próbki. 

S owa kluczowe: próbobiorniki, reprezentywno  próbki, pobieranie próbki 

BARBARA TORA, PETER FECKO, ALICJA NOWAK, ZBIGNIEW TAJCHMAN 

Badanie zale no ci podatno ci na mielenie od wybranych parametrów w gla kamiennego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Jedn  z cech decyduj cych o przydatno ci w gla do spalania w energetyce zawodowej jest jego podatno  na mie-
lenie ⎯ energoch onno  procesu mielenia mieszanek energetycznych. W niniejszej pracy podj to badania nad okre -
leniem zale no ci parametru charakteryzuj cego podatno  na mielenie (indeksu Hardgrove’a) od wybranych 
w a ciwo ci fizykochemicznych w gla. Zbadano 21 próbek w gla pochodz cych z Polski, Czech, Rosji, Kolumbii. 
Stwierdzono, e podatno  na mielenie zale y od w a ciwo ci fizykochemicznych jedynie dla w gla pochodz ce-
go z danego z o a.

S owa kluczowe: w giel kamienny, podatno  na mielenie, indeks Hardgrove’a 

KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI, IRENEUSZ PYKA 

Korelacja zawarto ci rt ci i siarki ca kowitej dla niektórych surowych w gli kamiennych wydobywanych 
w Polsce  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4/1, 2010

Praca traktuje o korelacji zawarto ci rt ci i siarki ca kowitej w surowych w glach kamiennych wydobywanych 
w 5 polskich kopalniach. Wykazano, e nie mo na mówi  o korelacji wy ej wymienionych zmiennych dla ca ej popu-
lacji danych. Ograniczenie danych wej ciowych dla szukanych zale no ci do danych pochodz cych z poszczegól-
nych kopal , pozwoli o w niektórych przypadkach wykaza  statystycznie istotn  zale no  pomi dzy zawarto ci
rt ci i siarki ca kowitej. Wyznaczone dla tych przypadków równania regresji mo na u y  do predykcji zawarto ci rt ci na 
podstawie znanych zawarto ci siarki ca kowitej.

S owa kluczowe: w giel kamienny, rt , siarka, korelacja 


