LUDZIE, WYDARZENIA

Nowy podrcznik z dziedziny surowców dla
przemysu ceramicznego
W gospodarce surowcami dla przemysu ceramicznego
zaszy w ostatnich kilkunastu latach gbokie przemiany,
zwizane zarówno ze zmian systemu gospodarczego kraju,
jak te zmianami w technologiach wytwarzania i prolach
produkcji wyrobów oraz ich asortymentach. Wyczerpaniu
ulego wiele tradycyjnie eksploatowanych zó kopalin ceramicznych, a jednoczenie uruchomiono nowe kopalnie.
Nastpio take szerokie otwarcie polskiego przemysu na
rynek wiatowy, przez co moliwy sta si m.in. dostp do
midzynarodowego rynku surowców, w tym do rodzajów
i odmian surowców do tej pory w kraju nie stosowanych.
W zwizku z tym podrcznik „Surowce ceramiczne” Andrzeja Bolewskiego, Mieczysawa Budkiewicza i Piotra
Wyszomirskiego, który by wydany w Warszawie przez
Wydawnictwa Geologiczne w roku 1991 uleg w duej mierze
dezaktualizacji i pojawia si wyra na potrzeba przygotowania nowej pozycji wydawniczej z tego zakresu.
Pozycj t stanowi podrcznik Piotra Wyszomirskiego
i Krzysztofa Galosa „Surowce mineralne i chemiczne
przemysu ceramicznego” (Wyd. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, KU 0250, ISBN 978-83-7464116-6, Kraków 2007, s. 284, tab. 37, rys. 102, fot. 67, cena
30.- z). Przeznaczony jest gównie dla studentów Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz dla kadry technicznej pracujcej
w przemyle ceramicznym. Ksika ta, zapewne bdzie
take przydatna dla studentów nauk o Ziemi oraz innych
kierunków pokrewnych w szkoach wyszych. Ponadto,
mog j wykorzystywa dziaacze gospodarczy podejmujcy
realizacj inwestycji zwizanych z zagospodarowaniem
krajowych zó kopalin ceramicznych i pozyskiwaniem z nich
surowców odpowiedniej jakoci.
Ksika skada si z dwóch czci. W pierwszej z nich,
w czterech kolejnych rozdziaach omówione zostay podstawowe metody bada skadu fazowego surowców, takie jak:
analiza mikroskopowa w wietle przechodzcym, analiza
rentgenograczna i analiza termiczna, a take metody analizy skadu ziarnowego. Ten ostatni rozdzia przygotowaa
Krystyna Wodnicka. W drugiej czci, w omiu rozdziaach
zostay przedstawione te grupy surowców, które aktualnie
s najwaniejsze z punktu widzenia potrzeb przemysu
ceramicznego, a wic surowce krzemionkowe, skaleniowe, ilaste, boksytowe i pokrewne, wglanowe wapniowe,
wglanowe magnezowe, siarczanowe wapniowe oraz cyrkonowe. W kadym z tych rozdziaów podano informacje
ogólne, a nastpnie dla najwaniejszych odmian surowców
- podstawowe kryteria jakociowe i róda zaopatrzenia,
zarówno krajowe jak i zagraniczne. W ko cowej czci kadego rozdziau omówiono najwaniejsze aspekty zwizane
z okrelaniem skadu mineralnego omawianych surowców.
Kolejn czci ksiki s suplementy, które dotycz m.in.
podstawowych cech optycznych niezbdnych dla mikroskopowej identykacji najwaniejszych mineraów i faz
syntetycznych wystpujcych w surowcach ceramicznych,
danych rentgenogracznych i termogramów tych surowców, a take prezentuj wybrane ukady fazowe. Wanym
suplementem jest te „Sownik wybranych poj, terminów
i akronimów”, który powinien uatwi Czytelnikom ksiki
waciwy odbiór jej treci. Ksik ko czy barwny atlas
fotograi wybranych surowców ceramicznych, zó kopalin
i zakadów produkcyjnych.
Opracowa: prof. dr hab. in. Andrzej Kielski
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XLV Sesja Studenckich Kó Naukowych
w Akademii Górniczo-Hutniczej
W dniu 8 maja, po raz kolejny od 45 lat, studenci dziaajcy w koach naukowych spotkali si na sesji naukowej
zorganizowanej w ramach obchodzonego tradycyjnie
w Akademii Górniczo-Hutniczej „Dnia Hutnika”. Sesje te s
podsumowaniem dziaalnoci naukowej studentów zrzeszonych w koach naukowych. S take miejscem wymiany
myli, pogldów, dyskusji naukowych, a take miejscem
konkursu indywidualnych osigni modych adeptów nauki.
Sesje studenckich kó naukowych organizowane w AGH s
jednymi z najwikszych tego typu przedsiwzi w Polsce.
Otwierajc tegoroczn, XLV Sesj JM Rektor AGH, prof.
Antoni Tajdu, podkreli wan rol, jak peni koa naukowe w uczelni w procesie dydaktycznym i w indywidualnym
rozwoju studenta. Nawiza równie do rankingu uczelni wyszych, podkrelajc miejsce AGH w czoówce najlepszych
uczelni w kraju, na co wpyw ma wysoka jako ksztacenia
i dobry poziom absolwentów. „Maj w tym procesie take
swój udzia studenckie koa naukowe” – powiedzia Jego
Magnicencja Rektor.
W ramach Sekcji „Ceramiki i Inynierii Materiaowej”,
która obradowaa na Wydziale Inynierii Materiaowej
i Ceramiki, studenci dwóch kó naukowych pracujcych na
wydziale: NUCLEUS (opiekun koa: dr hab. in. Barbara Maecka) i CERAMIT (opiekun koa: dr in. Waldemar Pichór),
wygosili dziesi referatów. Sesj otworzy Prodziekan ds.
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