WYDZIA£ NAUK O ZIEMI
WYDZIA£ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU ŒL¥SKIEGO
W KATOWICACH JEST JEDNOSTK¥ UCZELNIAN¥
POWSTA£¥ W 1974 R. I OD POCZ¥TKU SWOJ¥
DZIA£ALNOŒCI¥ OBEJMUJE DWA KIERUNKI STUDIÓW:
GEOLOGIÊ I GEOGRAFIÊ. PRZYGOTOWUJE KADRY DLA
SEKTORÓW GÓRNICTWA, HUTNICTWA
I INNYCH
SEKTORÓW PRZEMYS£OWYCH. WYDZIA£ NAUK O ZIEMI
KSZTA£CI SPECJALISTÓW OD POSZUKIWAÑ I OCENY
Z£Ó¯ SUROWCÓW MINERALNYCH, SPRAW
ŒRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO ORAZ WÓD
PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH.

DOŒWIADCZENIE
Kadrê wydzia³u tworzy 234 pracowników, w tym wybitnych
ekspertów

w

realizowaniu

wdro¿eniowych.

Nasi

projektów
specjaliœci

naukowych

i

posiadaj¹

kilkudziesiêcioletnie doœwiadczenie w przeprowadzaniu

OBSZARY WSPÓ£PRACY
Badania surowca skalnego:
podstawowych w³aœciwoœci kruszyw
zgodnie z wymogami PN-EN 932
932,
geometrycznych w³aœciwoœci kruszyw
zgodnie z wymogami PN-EN 933
933,
chemicznych w³aœciwoœci kruszyw
zgodnie z wymogami PN-EN 1744
1744.
Ponadto:
kompleksowe badania petrograficznomineralogiczne kruszyw, odpadów
hutniczych i energetycznych – ocena
przydatnoœci materia³u do celów
technicznych,
badania petrograficzno-mineralogiczne
betonów – ocena mo¿liwoœci
zastosowania kruszyw sztucznych do
produkcji betonów o wysokiej
wytrzyma³oœci,
kompleksowe badania mineralogiczno
petrograficzno-geochemiczne wp³ywu
sk³adowisk odpadów sta³ych na
œrodowisko.

badañ petrograficznych, mineralogicznych i chemicznych
wszelkich surowców naturalnych, w tym i wapiennych.
Wykonuj¹

liczne ekspertyzy i badania podstawowe

w³aœciwoœci kruszyw naturalnych na zlecenie instytutów
oraz przedsiêbiorstw.

Z R E A L I Z O W A N E
BADANIA
Analizy i oceny przydatnoœci
kruszyw.
Wykonanie mapy osuwisk
i terenów zagro¿onych.
Analiza tektoniczna rdzeni
wiertniczych.
Rozpoznanie budowy geologicznej oraz nieci¹g³oœci
pod³o¿a na obszarze wyrobiska górniczego metodami
elektrooporowymi.
Interpretacja deformacji tektonicznych na podstawie
danych strukturalnych.
Wykonanie badañ mineralogicznych.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji
odwadniania zak³adu górniczego.
Uzyskanie próbek i wykonanie testów na graniczne
stê¿enie tlenu GST ob³oków py³u.
Wykonanie analiz fazowych dla próbek materia³u
z ha³dy.
Wykonanie okreœlenia wskaŸnika podatnoœci
przemia³owej HGI.

Wykonanie testów na oznaczenie granicznego
wybuchu stê¿enia tlenu w py³ach wêglowych.
Wykonanie analizy mineralogicznej (jakoœciowej i iloœciowej) próbek minera³ów.
Badania nad przyczynami powstawania
zabarwienia kruszyw.
Wykonanie operatu wodno-prawnego na
odwadnianie zak³adu górniczego.
Rozpoznanie budowy geologicznej oraz
nieci¹g³oœci pod³o¿a na obszarze wyrobiska.

PROJEKTY
Wydzia³ Nauk o Ziemi UŒ otrzyma³ w latach 20102013
dofinansowanie na realizacjê blisko 50
projektów badawczych na ³¹czn¹ kwotê ponad 6,6
mln z³. Wydzia³ jest partnerem w szeregu projektów
badawczych o miêdzynarodowym zasiêgu we
wspó³pracy z partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi.

PROJEKTY WSPÓ£FINANSOWANE ZE ŒRODKÓW UNI
EUROPEJSKIEJ:
REMINING LOWEX

Adaptacja europejskich zag³êbi wêglowych dla potrzeb
zrównowa¿onego rozwoju w zakresie zaspokajania
lokalnych potrzeb energetycznych. Celem jest
wykorzystanie odnawialnej (geotermalnej) energii dla
obszarów mieszkalnych na terenach by³ej eksploatacji
górniczej wêgla kamiennego w celu poprawy
sprawnoœci cieplnej budynków mieszkalnych, a tym
samym zmniejszenia kosztów zu¿ycia energii i emisji
Co2.
RATIO-COAL

MIKROSKOP BADAWCZY AXIOPLAN2, MIKROSKOP
STUDAR Z EPI, MIKROSKOP TRINO TOPIC-T
okreœlenie zawartoœci poszczególnych
macera³ów i minera³ów w wêglach, odpadach
powêglowych popio³ach i ¿u¿lach ze spalania
wêgli w elektrowniach itp.
ZESTAW DO MONITORINGU OTWORÓW
HYDROLOGICZNYCH
pompowanie otworów hydrogeologicznych o
ma³ych œrednicach (powy¿ej 60 mm) oraz
pobieranie z nich prób wody do badañ
laboratoryjnych;
pompowanie w¹skodymensyjnych otworów
wiertniczych;
pobór prób do analizy fizykochemicznej i
przewóz ich do wyznaczonego laboratorium;
badanie elementów fizykochemicznych (pH, Eh,
PEW, tlen rozpuszczony, barwa, mêtnoœæ,
kwasowoœæ, zasadowoœæ, zawiesiny
³atwoopadaj¹ce, temperatura) w wodach Ÿróde³,
studni, otworów wiertniczych, wodach
powierzchniowych.
MIKROSKOP POLARYZACYJNY BX51
okreœlenie sk³adu fazowego oraz strukturê i
tekstury badanej próbki.
MIKROSKOP POLAM R-113 7900
okreœlanie sk³adu mineralnego ska³.

Poprawa jakoœci procesu karbonizacji wêgla poprzez
optymalizacjê sk³adu paliwa stosowanego w
mieszankach koksowniczych. Celem projektu jest
poprawa jakoœci procesu karbonizacji wêgla poprzez
optymalizacjê sk³adu paliwa stosowanego w
mieszankach koksowniczych. Osi¹gniête wyniki badañ
znajd¹ zastosowanie w przemyœle stalowym i
koksowym, poniewa¿ przyczyni¹ siê do podniesienia
jakoœci uzyskiwanego koksu, co z kolei bêdzie mia³o
wp³yw na jakoœæ produkowanej stali.
INNOCARB
Innowacyjne produkty wêglowe zastêpuj¹ce koks
- okreœlanie sk³adu mineralnego ska³. w eksploatacji
wielkiego pieca (BF), którego celem jest wytworzenie
nowych produktów wêglowych do eksploatacji
wielkiego pieca poprzez zredukowanie zu¿ycia koksu
wielkopiecowego.

WYBRANA APARATURA
PHMETR MOBILNY 826 Z ELEKTROD¥ AQUATRODE
terenowe oznaczanie odczynu prób wody.
AUTOMATYCZNY MIKROSKOP POLARYZACYJNY
FIRMY CARL ZEISS AXIO IMAGER
badania petrograficzne wêgli, koksów,
rozproszonej materii organicznej.
DYFRAKTOMETR RTG.X-PERT PRO MP
jakoœciowe oraz iloœciowe badania sk³adu faz
krystalicznych próbek proszkowych.

MIKROSKOP ELEKTRONOWY PHILIPS
odwzorowywanie morfologii i topografii
powierzchni badanych prób;
mo¿liwoœæ obserwacji i rejestrowania obrazów
obiektów;
uzyskiwanie informacji o zró¿nicowaniu sk³adu
chemicznego obiektu;
obrazy luminescencji katodowej - detektor CL;
analizy sk³adu chemicznego w mikroobszarze
EDS;
analizy liniowe;
mapping.
WZORZEC REFLEKSYJNY Z CYRKONII
pomiary refleksyjnoœci materii organicznej
wystêpuj¹cej w wêglach.
URZ¥DZENIE INTEGRACYJNE M2366
geometryczna analiza ska³.
MIKROSKOP POLARYZACYJNY 7314
obserwacje mikroskopowe.
MIKROSKOP POLARYZACYJNY 6994
wstêpne rozpoznawanie sk³adu mineralnego,
granulacji.
ZESTAW PH-METR Z WYPOSA¯ENIEM
pomiary odczynu gleb, osadów lub wody.
SPEKTROFOTOMETR SPECTRONIT 20,
CHROMATOGRAF JONOWY Z DETEKTOR
oznaczanie zawartoœci jonów substancji
rozpuszczalnych w wodzie.

DANE KONTAKTOWE
Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹
tel.+ 48 32 359 22 71
e-mail: transfer@us.edu.pl
www.transfer.us.edu.pl

