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(WSTĘP 

Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na składniki pokarmowe dla roś- 
lin zmusza do poszukiwania nowych surowców w produkcji nawozów. 

Chodzi tu głównie o nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, których 
źródłem są wapienie, dolomity, magnezyty i serpentynity. Polska posiada 
znaczne zasoby tych złóż w różnych regionach kraju, formowanych w 

różnych okresach geologicznych (od prekambru do czwartorzędu). Cha- 

rakteryzują się one różnymi własnościami, zwłaszcza fizycznymi i che- 

micznymi, na podstawie których określa się przydatność do różnych ce- 

lów użytkowych, np. najtwardsze do budownictwa i budowy dróg. 

Wyniki badań wykazały, że przy jednakowym składzie chemicznym 

i identycznym stopniu rozdrobnienia surowe wapienie i dolomity nie 

wykazywały jednakowej aktywności chemicznej. Zatem o stopniu przy- 

datności decyduje twardość minerałów, która związana jest z pochodze- 

niem geologicznym i wyrażona jest w pomiarach: ścieralności, porowa- 

tości, nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie. Szczególnym przykła- 

dem jest minerał o wzorze chemicznym CaCO;, którego prekambryjski, 

przekrystalizowany marmur wykazuje wytrzymałość na ściskanie rzędu. 

1500 kG/cm?, podczas gdy rozkruszająca się w palcach czwartorzędowa 

kreda łąkowa tylko około 15 kG/cm?, pomimo jednakowej zawartości 

CaCO3. A więc różnica stokrotna. 

CEL PRACY 

W celu gruntownego rozeznania (z punktu widzenia odbiorcy) war- 

tości nawozowej proponowanych przez przemysł surowców, względnie ich 

odpadów do produkcji nawozów niezbędne jest przebadanie tych mine-
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rałów z punktu widzenia ich pochodzenia geologicznego w aspekcie zasad- 

nicznych właściwości: 

1) fizycznych — wytrzymałość na ściskanie, ścieralność, porowatość; 

2) chemicznych — całkowity skład chemiczny, aktywność chemiczna; 
3) biologicznych — pobieranie i przyswajanie przez rośliny składni- 

ków pokarmowych w warunkach zastosowania tych minerałów (doświad- 

czenia wegetacyjne). 

Zasadniczym celem było uzyskanie współzależności między porów- 

nywanymi właściwościami w zakresie badanych komponentów. Badania 

dokumentowane były kamerą filmową na taśmie 16 mm, barwnej nega- 

tywowej, rejestrującej porównawczo dynamikę zjawisk zachodzących 

między badanymi próbkami. / 

BADANIA FIZYCZNE 

W pierwszej kolejności były przeprowadzone badania fizyczne. W tym 

celu zastosowano następujące techniki filmowe: 

1. Zdjęcia makro- i mikroskopowe, dokumentujące spe- 

cyfikę złóż formowanych w różnych okresach geologicznych (struktury i 

tekstury, wielkości ziarn, ułożenia itp.). 

Materiałem doświadczalnym były surowe wapienie, dolomity, magne- 

zyty i serpentynity, pochodzące z różnych okresów geologicznych. Próbki 

pobierano ze ścian kamieniołomów w ten sposób, by reprezentowały prze- 

ciętny skład złóż (punktowo przez odłupywanie bryłek z różnych miejsc 

eksploatowanej ściany). Do badań fizycznych, jak wytrzymałość na ści- 
skanie, wykrojono po 3 kostki sześcienne o boku 5 cm, a do ścieralno- 

ści na tarczy Boehmego po 7,1 cm. Minimalne wielkości próbek miały 

rozmiary rzędu 20 X 20 X 30 cm. 

2. Rejestracja dynamiki badań — zdjęcia przyspieszo- 
ne i szybkościowe do rejestracji dynamiki: 

a) wytrzymałości na ściskanie w kG/em2, 
b) ścieralności na tarczy Boehmego w procentach. 

Przed rozpoczęciem rejestracji badań kamerą filmową w specjalistycz- 
nym laboratorium przeprowadzono wstępne próby eksperymentalne w 
zakresie ustawienia kamery oraz świateł w celu otrzymania prawidło- 
wego obrazu i ekspozycji. 

a) Wytrzymałość na ściskanie 

Badania przeprowadzono na prasie hydraulicznej typu Dr MB-300t 
WPM. Podstawową częścią pracy były 2 płyty o wymiarach kwadrato- 
wych 500 X 500 mm i grubości 30 mm, z których jedna — dolna jest 
nieruchoma, a górna ruchoma. Na środku dolnej płyty układa się próbkę
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w kształcie kostki sześciennej o bokach 5 cm, bez żadnych podkładek. 
Kostkę przyciska się górną płytą, wskazówkę siłomierza ustawia się na 
zero i uruchamia maszynę. Ściskanie odbywa się w sposób ciągły bez 
przerw. Szybkość wzrostu naprężenia powinna wynosić 5—10 kG/cm? 
na sekundę, co w przypadku kostki o powierzchni 25 cm? wynosi od. 
125 do 250 kG/cm? na sekundę. 

W momencie początkowego nacisku wskazówka siłomierza początko- 
wo nie wychyla się, a wychylenie następuje wskutek działania na sie- 
bie dwóch sił: stopniowo naciskającej tarczy górnej oraz stawiającej opór 
kostki, przy czym czas ich działania jest tym dłuższy, im twardsza jest 
próbka. Stopniowo wychylająca się wskazówka siłomierza zatrzymuje się 
w punkcie największej siły ściskającej w chwili zgniecenia próbki, któ- 
remu towarzyszy charakterystyczny trzask (w przypadku próbek bardzo 
twardych). Następuje rozkruszenie próbki, w wyniku czego górne cząstki 
opadają na boki, a w środku pozostaje stożek. Należy wówczas odczytać 
wartość wychylonej wskazówki i wyliczyć wyniki wg wzoru: 

Wytrzymałość na ściskanie 

P R.=-p 

gdzie 

P — największa siła zgniatająca próbkę, kG, 

F — pole powierzchni ściskanej, w tym przypadku 25 cm2. 

Z. konkretnego przypadku wapienia triasowego odczyt wykazywał: 
13000 К 
Se 520 kG/cm?. Wytrzymałość na ściskanie wynosi zatem 520 

kG/cm2. 
Chcąc obliczyć czas trwania zgniecenia próbki przy szybkości wzro- 

stu naprężenia z siłą 10 kG/cm? na sekundę, należy po zakończeniu zgnie- 
cenia odczytaną wartość wskazówki siłomierza w kG podzielić na siłę 
nacisku, wykazywaną na powierzchni kostki w ciągu sekundy, co sta- 

, , | . 13000 КС 
nowi 250 kG, przeto czas trwania nacisku wynosi —280kG = 52 $5. 

Obliczanie czasu trwania analizy zjawiska zgniecenia próbki jest naj- 

ważniejszym elementem w założeniach do prac badawczych kamerą fil- 

mową, rejestrującą dynamikę wytrzymałości na ściskanie. Wynika to z 

przyjęcia takiej częstotliwości zdjęć na sekundę, by stokrotny wynik 

różnicy w kG/cm?* (od 15 do 1500) utrzymać w jednej skali porównaw- 
czej. Ważne jest przy tym przewidywanie zużycia taśmy filmowej, przyj- 

mując częstotliwość standardową 24 kl i przyspieszoną 48 kl: przy zdję- 

ciach 24 kl/s — 1 s= 18,3 cm a 32 kl = 1 mb=55 s projekcji, przy 

zdjęciach 48 kl — 1 s= 36,6 cm, a 132 kl=1 mb=2,75 s projekcji.
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Wychodząc ze stokrotnej różnicy wytrzymałości na ściskanie w po- 

równywalnym materiale 15 i 1500 kG/cm* obliczono tabelę skrajnych 

wartości, tj, kG/cm$, czasu trwania zgniecenia oraz zużycia taśmy filmo- 

wej przy 24 i 48 zdjęciach na sekundę. 

  

  

Lp. kG/cm? Czas trwania ana tasnny Mik 

1 =p. = 15 kG/cm? те = 1,36 27,45 cm 54,90 cm 

2 =e = 150 kG/cm? а = 158 274,5 cm 549,00 cm 

3 as = 1500 kG/cm? oe = 150s 2745 cm 5490,00 cm 

  

Z załączonego zestawienia wynika, że przy stokrotnie większej różnicy 
wytrzymałości na ściskanie następuje w stokrotnie dłuższym czasie pro- 
ces rozkruszenia, przy zużyciu stokrotnie więcej taśmy filmowej do 
zdjęć. 

W badaniach naukowych z kamerą bardzo istotne jest zagadnienie 
stosowania odpowiedniej techniki filmowej, by szła ona w parze ze 
wzrostem naprężenia nacisku, aż do momentu zgniecenia próbki, który 
jest różny w czasie, zależnie od okresu geologicznego, z którego próbka 
pochodzi. Zdjęcia poklatkowe nie mogą być tu zastosowane, ponieważ 
nie wiadomo, kiedy nastąpi pierwszy moment zgniecenia. Może on się 
mieścić w interwale między zdjęciami, przeto mógłby zostać pominięty, 
a uchwycenie kamerą pierwszego momentu zgniecenia próbki, początku 
rozkruszania i osypywania jej cząstek jest naczelnym zadaniem pracy 
badawczej. 

Należy podkreślić, że zjawisko to może być zarejestrowane na 3 przy- 
rządach: 

1) na prasie hydraulicznej, przy nacisku na kostkę górnej płyty aż 
do zgniecenia, 

2) na siłomierzu, wykazującym wychylenie wskazówki od zera aż do 
zatrzymania się w momencie zgniecenia próbki, 

3) na stoperze, mierzącym czas od początku nacisku tarczy aż do 
zgniecenia próbki; w tym czasie musi on być zatrzymany. 

Na każdym z tych przyrządów może być badana rejestracja dynami- 
ki, ponieważ umożliwiają to 3 egzemplarze kostek, wycięte z jednej 
próbki.
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Ustąwienie kamery filmowej. Najważniejszą sprawą jest ustawienie 

kamery rejestrującej dynamikę wytrzymałości na ściskanie w takiej odle- 

głości, by z jednego stanowiska można było uchwycić: 

a) moment początku rozpadania się kostki, 

b) wychylenia się wskazówki siłomierza, 

c) stoper mierzący czas. 

Z wymienionych trzech przyrządów najważniejsza jest prasa rozkru- 

szająca kostkę, gdzie moment początku rozpadania się próbki powinien 

być uchwycony, jak również stopniowe opadanie okruchów. Z badań 

eksperymentalnych, rejestrujących proces wytrzymałości na ściskanie ka- 

merą filmową o zdjęciach zwykłych i przyspieszonych okazało się, że 

nie są one wystarczające. Do prześledzenia tego procesu należy użyć 

kamery do zdjęć szybkich z częstotliwością 3 000 kl/s, z zastosowaniem 

synchronizacji zjawisk i włączaniem kamery tak, aby czujnik urucha- 

miał ją w początkowym okresie rozkruszania. Nadejście początkowego 

okresu rozkruszania może wskazywać kamera rejestrująca dynamikę si- 

łomierza na tarczy w kG lub na stoperze mierzącym czas. 

Zasadniczą kamerę należy umieścić w takiej odległości, by w kadrze 

znajdowała się kostka między 2 płytami, przy czym należy przewidzieć 

taki rozmiar kadru, by opadające z próbki okruchy nie przekroczyły pola 

widzenia kadru. Oprócz tego kamera musi być ustawiona na takim po- 

ziomie, by obiektyw był skierowany w centrum pola widzenia próbki i 

by mógł zarejestrować opadanie okruchów. 

Kamerę rejestrującą siłomierz, jak również stoper, należy umieścić 

w takiej odległości, by przyrządy całkowicie wypełniały kadr w celu 

uzyskania wyrazistości obrazu. 

Ustawienie świateł. Ustawienie świateł, podobnie jak i kamer, ma 

bardzo istotne znaczenie, gdyż przez 5 cm szczelinę musi być dobrze 

oświetlona kostka znajdująca się na płycie w odległości 20 cm od brzegu. 

W tym celu należy zastosować 2 źródła światła, by jedno redukowało 

cień drugiego. Do oświetlenia użyto 2 żarówki halogenowe po 1000 W 

i umieszczono je w takich odległościach, by przysłona przy kostce wyka- 

zywała co najmniej 5,6, a nawet 8. To samo dotyczy zdjęcia siłomierza. 

i stopera, przyjmując że zdjęcia będą wykonywane na negatywie ORWO- 

-COLOR NC-3. 

Próbne zdjęcia eksperymentalne wykonano kamerą Krasnogorsk 3, 

przeto do zdjęć siłomierza i stopera zastosowano soczewkę nasadkową 

1734, umożliwiającą zbliżenie do 80 cm odległości. 

b) Ścieralność na tarczy Boehmego 

Zasada działania. Próbkę w kształcie kostki sześciennej o powierzchni 

ściany 50 cm? (długości krawędzi 7,1 cm) umocowuje się w uchwycie
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przyrządu w ten sposób, by płaszczyzna przeznaczona do ścierania przy- 

legała do powierzchni obrotowej tarczy, posypanej 20 g proszku ścier- 

nego elektrokorundowego B nr 80, który zgarnia się na pas ścierania. 

Próbka znajduje się 22 cm od osi obrotu tarczy i jest obciążona ciężar- 

kiem 30 kG (o nacisku 0,6 kG/cm?). Tarczę uruchamia się w ruch obro- 

  

  
towy z prędkością kątową 30 obr./min. Następuje ścieranie próbki w 
stopniu zależnym od twardości materiału, z którego pochodzi. Na pasie 
ścierania pozostaje materiał ścierny, połączony z proszkiem. Wysokość 
próbki stopniowo obniża się. Następują zabiegi międzyoperacyjne, jak 
zmiatanie, obroty próbki o 90” po 110 obrotach. Po 440 obrotach tarczy, 
tj. po 608 m przebiegu próbki ścieranie jest ukończone. Próbkę wyjmuje
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się, mierzy i waży. Wynik oblicza się na podstawie straty wysokości prób- 

ki. Wyznacza się ścieralność wagową i ścieralność objętościową. Ścieral- 

ność wagową wyznacza się wg wzoru: 

$. == 
M _ 1 

Е С 

w którym 

M — strata ciężaru próbki po 440 obrotach tarczy, w g, 

F —- powierzchnia próbki poddana ścieraniu, w cm? (50 cm?), 

Co — ciężar objętościowy próbki, w G/em3. 

ZASTOSOWANIE KAMERY FILMOWEJ 

DO REJESTRACJI BADAŃ 

Kamerę ustawiono w takiej odległości, by cała tarcza z obciążeniem 

mieściła się w polu widzenia kadru, przy czym kamerę umiesz- 

czono perspektywicznie (pod kątem 45% w stosunku do płaszczyzny tar- 

czy), by można było obserwować płaszczyznę ruchu obracającej się tar- 

czy i rejestrować moment ścierającej się kostki oraz zwiększanie się 

startego materiału. Rejestrowanie tych wartości byłoby niemożliwe za- 

równo przy umieszczeniu poziomym jak i pionowym kamery. Zastoso- 

wano zdjęcia poklatkowe o następującej częstotliwości: 

, , , 440 obr. a. 
a) jedną na całkowity obrót tarczy = 24 zdaj. js = 18,3 s projekcji; 

b) drugą na pół obrotu tarczy = Z zdań = projekcja w dwukrot- 

nie zwolnionym tempie. 

Jakie zastosowanie częstotliwości będzie najbardziej przydatne, wy- 

każe analiza zdjęcia próbnego po wywołaniu. 

Lampy umieszczono w takiej odległości, by oświetlały powierzchnię 

obracającej się tarczy, na której wartość przysłony wykazuje 5, 6—8. 
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Ян Хрынлок 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КИНОКАМЕРЫ ИЗВЕСТНЯКОВ, ДОЛОМИТОВ И ДРУГИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ФОРМАЦИЙ 

Резюме 

Приведенные ниже методы оказались наиболее пригодными для регистри- 
рования динамики изменений физических свойств известняков доломитов, маг- 
незитов и серпентинитов, происходящих из разных геологических периодов: 

а) В случае прочности сжатию — метод скоростных съемок с частотой 
3000 кадров в секунду, при использсвании синхронизатора явлений с включе- 
нием кинокамеры при помощи датчика приводящего ее в движение в началь- 
ной стадии раздробления. Покадровые съемки не могут находить применения, 
поскольку они не смогли бы снять первый момент раздробления, который мог 
бы лежать в промежутке между съемками. Особенные трудности создают у- 
словия освещения, поскольку образец находится в узком 5-сантиметровом про- 
странстве, между двумя пластинками, на расстоянии 20 (см от края. Исполь- 
зовали две галогенные лампы с силой света по 100 ватт, установленные таким 
образом, чтобы свет одной лампы сокращал тень другой. Кинокамеры помещали 
на расстоянии помощения в кадре образца с возможностью регистрирования 
обсыпывающихся частиц после раздробления. 

6) В случае истирания на диске Бёля — методом покадровых съемок с ре- 
гистрированием частоты одного полного и полуоборота диска. 

Jan Hryniuk 

ASSUMPTIONS FOR INVESTIGATIONS AT THE FILM CAMERA APPLICATION 
ON LIMESTONES, DOLOMITES AND OTHER GEOLOGICAL FORMATIONS 

Summary 

The following methods proved to be most suitable for recording the dynamics 
of change of physical properties of limestones, dolomites, magnesites and serpen- 
tites originating from different geological periods. 

In case of compression setrength — the method of quick shots with the frequ- 
©ncy of 3000 frames per second at application of the synchronizer of phenomena 
including the camera throught the sensor setting it in motion at the initial З(аве 
of crushing. Frame shots cannot be applied, as they are not able to seize the 
first moment of crushing, which could lie within the interval between shoots. Par- 
ticularly difficult conditions are those of lighting, as the sample lies in a narrow 
5-cm space, between two plates, at the distance of 20 cm from the edge. Two ha- 
logen lamps with the lighting power by 1000 W, arranged in such a way that the 
light of one lamp would reduce the shade of the other. The film camera was pla- 
ced at the distance of placing sample in the frame with the possibility of recording 
sheding of particles after crushing. |


