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Streszczenia 

 

BUDZY  STANIS AW, JAKÓBIEC JANUSZ, TORA BARBARA, MUDA WIES AW A.  

Badania laboratoryjne pirolizy odpadów gumowych pod k tem ich wykorzystania energetycznego  AGH Journal 
of Mining and Geoengineering  vol. 37, No. 2, 2013 
W artykule przedstawiono wyniki badania produktów pirolizy granulatu z odpadów gumowych (opon). Proces piro-
lizy by  prowadzony w temperaturze 450, 500, 550 i 600°C. Okre lono uzyski produktów pirolizy (karbonizat, olej 
i gaz). Okre lono w a ciwo ci fizykochemiczne produktów oraz sk ad chemiczny popio u po ich spaleniu. Przed-
stawiono mo liwo ci wykorzystania produktów pirolizy. 

S owa kluczowe: odpady gumowe, energia, piroliza, kaloryczno  

CI KOWSKI PAWE , B K SEBASTIAN, KU MIERCZYK JAROS AW  

Badania rozk adu nacisków dzia aj cych na szcz k  sta  na przyk adzie rozdrabniania piaskowca „Mu-
charz”  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 37, No. 2, 2013 
W artykule przedstawiono wyniki bada  p yt rozdrabniaj cych kruszarki szcz kowej o zró nicowanym ukszta to-
waniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy p yt krusz cych: szcz ka sta a i ruchoma o powierzchni g ad-
kiej, szcz ka sta a i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szcz ki z karbami trójk tnym. Analizowa-
no dwa sposoby umieszczenia karbów wzgl dem siebie na p ycie sta ej i ruchomej: 1) wspó osiowo, 2) z by prze-
suni te o pó  podzia ki. Badania obejmowa y rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szcz kowej o na-
p dzie elektrycznym. Celem bada  by o uzasadnienie uzbrajania kruszarki szcz kowej w profilowane p yty drobi ce. 
Wyniki analizy teoretycznej wskazuj , e zmiany kszta tu powierzchni roboczych szcz k powinny istotnie wp ywa  
na efektywno  procesu. 

S owa kluczowe: p yty krusz ce, obci enia graniczne, si a kruszenia, kruszarka szcz kowa 

GAWENDA TOMASZ, FOSZCZ DARIUSZ, G UC KONRAD  

Porównanie efektywno ci energetycznej uk adów stacjonarnych i mobilnych na przyk adzie produkcji kru-
szyw mineralnych w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A.  AGH Journal of Mining and Geoen-
gineering  vol. 37, No. 2, 2013 
W artykule dokonano oceny efektywno ci energetycznej pracy uk adów stacjonarnych i mobilnych. Analiz  przepro-
wadzono dla uk adów technologicznych dwóch kopal  Kieleckich Kopal  Surowców Mineralnych S.A. — Ja -
wica i Laskowa. Zdefiniowano i przyj to dla potrzeb analizy porównawczej odpowiedni wska nik oceny efektyw-
no ci energetycznej, z uwagi na fakt e dokonanie dok adnego porównania uk adów mobilnych i stacjonarnych 
w praktyce jest bardzo trudne. Przeprowadzenie takiego porównania wymaga rzetelnego zbierania przez odpowiedni 
okres czasu szczegó owych informacji na temat pracy uk adu technologicznego w danym zak adzie, dotycz cych 
przerobu, zu ycia energii elektrycznej czy oleju nap dowego oraz innych czynników zwi zanych z kosztami. Na 
podstawie okre lonych wska ników dokonano zestawienia oceny efektywno ci technologicznej porównywanych 
uk adów i urz dze  oraz je omówiono. Uzyskane wyniki i wyci gni te na podstawie analizy wnioski mog  by  
pomocne w zagadnieniach doboru urz dze  i projektowaniu uk adów rozdrabniania w celu zapewnienia minimali-
zacji kosztów przy odpowiednim poziomie efektywno ci technologicznej. 

S owa kluczowe: stacjonarne uk ady przeróbcze, mobilne uk ady przeróbcze, kruszywa mineralne, zu ycie energii 
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MICHA OWSKI MACIEJ, G GOTEK GRZEGORZ, TORA BARBARA  

Ocena wp ywu autostrady A4, odcinek Kraków–Szarów na rodowisko naturalne  AGH Journal of Mining 
and Geoengineering  vol. 37, No. 2, 2013 
Tematem artyku u jest ocena oddzia ywania na rodowisko autostrady A4 pomi dzy Krakowem a Tarnowem — 
mi dzy w z em Wielickim a w z em Szarów. Przedstawiono informacje zwi zane z charakterystyk  autostrady,  
a tak e opis rozwi za  które minimalizuj  oddzia ywanie na rodowisko takich jak: zabezpieczenia akustyczne, 
urz dzenia odwodnienia dróg, zabezpieczenia przeciw wibracjom, opisano tak e s  rodzaje i ilo  drzew i krze-
wów, które zosta y posadzone wokó  da drogi. Przedstawiono wyniki bada  wp ywu na rodowisko wokó  auto-
strady. Jako g ówny czynnik do analizy przyj to powietrze atmosferyczne. Do oceny wybrano 4 punkty najlepiej 
odzwierciedlaj ce poziom zanieczyszczenia powietrza i na ich podstawie przeprowadzono szereg bada . Na da-
nym odcinku wykonano tak e pomiary nat enia ruchu z podzia em na dwie klasy: ci kie i lekkie oraz osi gane 
pr dko ci. Informacje te wykorzystane zosta y do wykonania pomiarów st e  zanieczyszczenia powietrza takich 
jak: tlenek azotu, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, py  zawieszony PM10. Zastosowano metod  obliczeniow  
wyznaczenia zasi gów oddzia ywania zanieczyszcze  komunikacyjnych na stan sanitarny powietrza terenów s -
siednich. Metoda ta sprowadza a si  do dwóch etapów. Pierwszy obejmuje obliczenie wielko ci emisji zanieczysz-
cze  (model i program komputerowy COPERT III), a dalej na jej podstawie, wykorzystuj c dane meteorologiczne 
z danego rejonu, na zamodelowaniu propagacji tych zanieczyszcze  i wyznaczeniu poziomów imisji w poszcze-
gólnych punktach zadanej siatki obliczeniowej (program OPERAT 2000). Drugim czynnikiem branym pod uwag  
w ocenie oddzia ywania na rodowisko by a gleba. Przedstawiono podstawowe wska niki zanieczyszczenia gleb 
wraz z dopuszczalnymi warto ciami oraz opis wykonanych pomiarów.  

S owa kluczowe: autostrada, rodowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gleby 

PIECHACZEK BARTOSZ, GRUSZKA GRZEGORZ, PYC ANDRZEJ, IERO EMANUELE  

Zastosowanie filtracji ci nieniowej przy u yciu pras filtracyjnych do odwadniania najdrobniejszych ziaren 
koncentratów mineralnych  AGH Journal of Mining and Geoengineering  vol. 37, No. 2, 2013 
Artyku  prezentuje zastosowanie filtracji ci nieniowej z u yciem poziomych pras filtracyjnych do odwadniania 
najdrobniejszych ziaren mineralnych. Artyku  zawiera ponadto wyniki udanego wdro enia prasy filtracyjnej do 
odwadniania najdrobniejszych ziaren (osadu) w gla dla materia u z kopalni Jas-Mos w Jastrz biu Zdroju, Polska. 

S owa kluczowe: filtracja ci nieniowa, odwadnianie, drobne ziarna, prasy filtracyjne 

WIENIEWSKI ANDRZEJ, SKORUPSKA BO ENA, SZCZERBA EDWARD, WOCH MICHA , MA KA ADAM  

Modernizacja klasyfikacji w zak adach wzbogacania rud metali nie elaznych  AGH Journal of Mining and 
Geoengineering  vol. 37, No. 2, 2013 
Przedstawiono stan modernizacji uk adów klasyfikacji w polskich zak adach wzbogacania rud metali nie elaznych. 
Opisano nowe rozwi zania oferowane przez wiatowych producentów oraz hydrocyklon typu HC500/12° zapro-
jektowany w IMN oraz wykonany przez ZAM K ty. Opisano uk ad automatycznej regulacji zastosowany w hy-
drocyklonach, zapewniaj cy stabilizacj  g ównych parametrów pracy baterii. Zwrócono uwag  na zastosowanie  
w hydrocyklonach nowych przeciw ciernych wyk adzin na bazie w glika krzemu. Opisano wyniki testów tech-
nologicznych przeprowadzonych na baterii wyposa onej w nowe hydrocyklony w DPM Pomorzany w klasyfikacji 
rudy Zn-Pb oraz w ZWR Lubin w klasyfikacji rudy miedzi. Podkre lono osi gni te dobre wyniki klasyfikacji w hy-
drocyklonie typu HC500/12° w porównaniu z wynikami klasyfikacji osi gni tymi w hydrocyklonach typu Cavex. 

S owa kluczowe: metale nie elazne, przeróbka surowców mineralnych, mied , hydrocyklon, modelowanie 

 


