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1. Wprowadzenie

W przeróbce surowców mineralnych ocena wzbogacalnoœci jest niezbêdna przy okreœla-
niu efektywnoœci prowadzonego procesu. Dziêki uzyskanym danym oraz analizie efektów
prac eksperymentalnych, mo¿liwa jest ocena wzbogacalnoœci surowca, tj: okreœlenie czynni-
ków, daj¹cych optymalne rezultaty przy danym sposobie wzbogacania. Znajomoœæ optymal-
nych z punktu widzenia technologicznego parametrów wzbogacania danego surowca ma
kluczowe znaczenie dla pe³nego wykorzystania eksploatowanego z³o¿a, gdy¿ pozwala
minimalizowaæ nieuniknione straty sk³adnika u¿ytecznego w odpadach.

Znajomoœæ wzbogacalnoœci rud i surowców jest wa¿nym zagadnieniem praktycznym,
gdy¿ pozwala ustaliæ mo¿liwoœci w zakresie rozdzia³u sk³adnika u¿ytecznego i ska³y p³on-
nej. Z uwagi na du¿¹ liczbê uwarunkowañ jak dot¹d nie wypracowano jednoznacznej
definicji czy kryteriów oceny wzbogacalnoœci surowców, gdy¿ wyznacza siê je zawsze dla
pewnych warunków. W literaturze mineralurgicznej zaproponowano i opisano kilka sce-
nariuszy okreœlania wzbogacalnoœci, ka¿dy z nich opiera siê jednak na innych kryteriach
i metodyce, co w konsekwencji dostarcza charakterystycznych tylko im ocen, miar, czyli
wskaŸników wzbogacalnoœci.

O wartoœci uzyskiwanych wskaŸników wzbogacania, jak i o kosztach wzbogacania,
decyduj¹ przede wszystkim w³aœciwoœci rudy. Wyznaczaj¹ one pewien – teoretycznie
mo¿liwy do osi¹gniêcia – poziom wskaŸników wzbogacania i kosztów uzyskania kon-
centratu o danej jakoœci. W warunkach polskich zmiennoœæ wzbogacania i wzbogacal-
noœci rud miedzi kierowanych do przerobu poszczególnych Rejonów Oddzia³u Zak³ady
Wzbogacania Rud (O/ZWR) KGHM PM SA, powoduje koniecznoœæ ustalenia optymalnego
rozdzia³u przemys³owego adekwatnie do stosowanego uk³adu technologicznego. Takie
podejœcie umo¿liwia minimalizacjê strat sk³adnika u¿ytecznego w odpadzie koñcowym.
Praca zak³adu wzbogacania, gwarantuj¹ca uzyskanie optymalnych parametrów wzbogaca-
nia wymaga – w zale¿noœci od charakterystyki przerabianej rudy – pewnych zmian w uk³a-
dzie technologicznym. Istotn¹ w tym przypadku jest jednak znajomoœæ poszczególnych
uzale¿nieñ i wymagañ co do parametrów procesu rozdzia³u wynikaj¹cych z okreœlonej
wzbogacalnoœci rudy.

Z uwagi na fakt, ¿e Kombinat (KGHM Polska MiedŸ SA) jest rzadko spotykanym
przyk³adem uk³adu zak³adów, które ze sob¹ wspó³pracuj¹ tworz¹c produkt finalny (rys. 1.1),
którego iloœæ i jakoœæ zale¿¹ od efektywnoœci pracy uk³adu jako ca³oœci, decyzja o po-
stulowanej zawartoœci Cu w koncentracie powinna byæ podjêta po przeprowadzeniu analizy



kosztów wszystkich faz uzyskania miedzi elektrolitycznej i jej ceny sprzeda¿y. Tworzy to
podstawê do przeprowadzania analiz ekonomicznych uwzglêdniaj¹cych zmianê jakoœci
eksploatowanych rud, kosztów wydobycia, zmianê cen gie³dowych metali oraz zmiany
gospodarcze i spo³eczne zachodz¹ce w otaczaj¹cej rzeczywistoœci gospodarczej. Celem
dzia³alnoœci Kombinatu jest maksymalizacja zysku, która mo¿e byæ podstaw¹ do opty-
malizacji odzysku metali, przy czym pojêcie odzysk optymalny jest pojêciem z³o¿onym,
opartym na porównaniu mo¿liwoœci i kosztów z nimi zwi¹zanych. Ogólnie, wszystkie
modele ekonometryczne, maj¹ce jako cel optymalizacjê efektów pracy uk³adu kopalnia –
zak³ad wzbogacania – huta, opieraj¹ siê na rozliczeniu dochodów uzyskanych ze sprzeda¿y
metali oraz kosztów poniesionych na ich wyprodukowanie.

Z punktu widzenia zak³adów przeróbczych punkt optymalny pracy determinowany jest
iloœci¹ metalu odzyskiwanego w koncentracie.

Iloœæ metalu okreœla iloczyn:

(masa nadawy) × (wychód koncentratu) × (zawartoœæ metalu w koncentracie)

Jednak¿e zachodzi wiele ograniczeñ, gdy¿ zawartoœæ metalu w koncentracie nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ zadana, a wychody koncentratów nie mniejsze (nie wiêksze) ni¿ zadane
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Rys. 1.1. Struktura organizacyjna Oddzia³ów produkcyjnych KGHM

Fig. 1.1. Organizational structure of production facility KGHM



wartoœci. Prowadzi to do sytuacji, w której decyzja o tym jaki koncentrat produkowaæ
nie zale¿y tylko od sposobu wzbogacania surowca. Poprawnie postawione zagadnienie
optymalizacji musi uwzglêdniaæ realia procesów wzbogacania odnosz¹ce siê do jakoœci rudy
oraz zwi¹zków pomiêdzy wielkoœciami charakteryzuj¹cymi produkcjê, czyli miêdzy wycho-
dami produktów i zawartoœciami sk³adników u¿ytecznych i wiele innych.

Punktem wyjœcia do przeprowadzenia optymalizacji na szczeblu KGHM PM SA jest
wiêc okreœlenie optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu wynikaj¹cej z w³aœciwoœci
przerabianej rudy. Optimum technologiczne jest wiêc definiowane jako maksymalna za-
wartoœæ miedzi w koncentracie, po przekroczeniu której dalszemu wzrostowi jakoœci
koncentratu towarzyszy gwa³towny spadek odzysku sk³adnika u¿ytecznego. Wynika to ze
szczególnej roli jak¹ odgrywa w ci¹gu technologicznym przetwarzania rud miedzi KGHM
PM SA, proces wzbogacania realizowany w O/ZWR. Podstawowym zadaniem O/ZWR jest
maksymalizacja uzysków metali i produkcja koncentratów o parametrach jakoœciowych
wymaganych przez huty, przy mo¿liwie najni¿szych kosztach.

O jakoœci uzyskiwanych wskaŸników wzbogacania, jak i o kosztach wzbogacania,
decyduj¹ przede wszystkim w³aœciwoœci rudy. Wyznaczaj¹ one pewien – teoretycznie mo¿-
liwy do osi¹gniêcia – poziom wskaŸników wzbogacania i kosztów uzyskania koncentratu.
Niezale¿nie od zastosowanych technologii i maszyn, poziomu tego przekroczyæ nie mo¿na.
Zmiennoœæ wzbogacalnoœci rudy kierowanej do poszczególnych rejonów O/ZWR powoduje
koniecznoœæ ustalenia optymalnego rozdzia³u przemys³owego rudy adekwatnie do stoso-
wanego uk³adu technologicznego.

Do analizy wyników separacji pod k¹tem wzbogacania wykorzystuje siê równania
bilansu sk³adników oraz graficzne postacie bilansów nazywane krzywymi wzbogacania.
Bilans opiera siê na zestawieniu mas nadawy, produktów i sk³adników wzbogacania, nato-
miast rodzaj u¿ytych krzywych wzbogacania zale¿y od preferencji estetycznych i prak-
tycznych sporz¹dzaj¹cego wykres, a tak¿e ³atwoœci matematycznego opisu i ekstrakcji
u¿ytecznych informacji. Krzywe wzbogacania pozwalaj¹ na uwzglêdnianie i analizê zmien-
noœci zawartoœci rozpatrywanego sk³adnika we wzbogacanym materiale. Do krzywych
takich nale¿¹ – przede wszystkim – krzywa Fuerstenaua (ocenia siê uzysk sk³adnika u¿y-
tecznego od uzysku pozosta³ych substancji) a tak¿e, chocia¿ nieco w mniejszym stopniu,
krzywe Henry’ego (wychód koncentratu od zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w kon-
centracie) oraz Halbicha (uzysk sk³adnika u¿ytecznego od jego zawartoœci w koncentracie).
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e pe³nowartoœciowe krzywe wzbogacania, obok wyników
separacji, posiadaj¹ linie odniesienia pokazuj¹ce brak lub idealne wzbogacanie, a przy
zmiennej jakoœci nadawy krzywe te powinny byæ trójwymiarowe. Prawid³owa ocena roz-
dzia³u nadawy na koncentrat i odpad jest wiêc kluczowym zagadnieniem w przeróbce
surowców mineralnych.

Wzbogacane w Oddziale Zak³adu Wzbogacania Rud KGHM PM SA rudy miedzi
charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ swoich w³aœciwoœci, takimi jak: zawartoœci miedzi
i sk³adników towarzysz¹cych, udzia³ów typów litologicznych i rodzaju sk³adników p³on-
nych itd. Wynikiem tego jest wieloœæ uk³adów technologicznych ich wzbogacania funk-
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cjonuj¹cych w trzech Rejonach O/ZWR, która uwarunkowana jest potrzeb¹ rozdzielania rud
na strumienie z przewag¹ rud piaskowcowych i wêglanowo-³upkowych. Strumienie te
charakteryzuj¹ siê ró¿nymi uk³adami technologicznymi mielenia i wzbogacania oraz ró¿-
nymi warunkami przebiegu procesu wzbogacania.

Dla prawid³owego planowania produkcji w O/ZWR i co z tym zwi¹zane mo¿liwoœci
optymalizacji ca³ego procesu wytwarzania miedzi elektrolitycznej, konieczna jest znajo-
moœæ trzech parametrów charakteryzuj¹cych nadawê i wyniki wzbogacania. Zwykle jest
to jakoœæ nadawy oraz zale¿noœæ wychodu koncentratów produkowanych w zak³adach
przeróbczych od zawartoœci miedzi, która to zale¿noœæ jest bezpoœrednio zwi¹zana ze
wzbogacalnoœci¹ rud. Zale¿noœci � = f(�) podlegaj¹ zmianom w czasie, co oznacza ko-
niecznoœæ wyznaczania wspó³czynników tych równañ metodami statystycznymi.

W niniejszej pracy – wykorzystuj¹c rzeczywiste wyniki badañ wzbogacalnoœci rud
eksploatowanych przez KGHM PM SA – dokonano oceny przydatnoœci wybranych krzy-
wych wzbogacania do okreœlenia optimum technologicznego ich wzbogacania w warunkach
przemys³owych. Celem pracy jest wykazanie, ¿e istnieje mo¿liwoœæ ustalenia zasad poszu-
kiwania optymalnych rezultatów wzbogacania wielosk³adnikowych rud miedzi, pod wzglê-
dem jej litologii i mienaralogii, umo¿liwiaj¹cych prowadzenie procesu ich wzbogacania dla
otrzymania optymalnych technologicznie wartoœci wskaŸników charakteryzuj¹cych odzysk
sk³adnika u¿ytecznego.

W pracy dokonano te¿ szczegó³owego scharakteryzowania z³o¿a pod wzglêdem litolo-
giczno-mineralogicznym, omówiono ró¿nice i uwarunkowania wzbogacalnoœci poszcze-
gólnych frakcji litologicznych. Specyficzne w³aœciwoœci rud powoduj¹ koniecznoœæ ich
wzbogacania opartego na odpowiednio dobranym uk³adzie technologicznym st¹d potrzeba
ich opisu, czemu poœwiêcono jeden z rozdzia³ów niniejszej pracy.

Najwa¿niejsz¹ czeœæ pracy stanowi analiza wyników wzbogacalnoœci, któr¹ przepro-
wadzono, opieraj¹c siê na bardzo du¿ej i w pewnym sensie unikalnej liczbie eksperymentów.
Eksperymenty te by³y prowadzone dla ró¿nych celów badawczych, jednak ich wyniki
umo¿liwi³y realizacjê celu niniejszej pracy dziêki ich odpowiedniemu zestawianiu. Po-
niewa¿ wyniki wzbogacalnoœci rudy pochodzi³y z ró¿nych prac badawczych w rozdziale 4
dokonano szczegó³owego omówienia schematów realizacji badañ dla u³atwienia póŸniej-
szych interpretacji wykonanych obliczeñ i uzyskanych wskaŸników i zale¿noœci.

Pracê zamyka dyskusja uzyskanych wyników oraz zasad realizacji technicznej otrzy-
manych wniosków, czyli dokumentacja postawionej tezy badawczej.
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2. Charakterystyka litologiczna i mineralogiczna polskich rud miedzi

Zmiana sk³adu litologicznego oraz granulometrycznego nadawy do wzbogacania w O/ZWR
wynika ze sposobu prowadzonej eksploatacji oraz obszarów z³o¿a, w którym jest ona
prowadzona. Z³o¿e zwi¹zane jest z utworami dolnego cechsztynu. Minera³y miedzionoœne
wystêpuj¹ poœród p³ytkowatych ska³ klastycznych, jakimi s¹ czarne bitumiczne ³upki ilaste,
w marglach i dolomitach wystêpuj¹cych w ich stropie oraz szarych piaskowcach wystê-
puj¹cych w sp¹gu z³o¿a (rys. 2.1).

Z górniczego punktu widzenia nale¿y podkreœliæ du¿¹ zmiennoœæ w mi¹¿szoœci okrusz-
cowanych warstw w poszczególnych rejonach z³o¿a. Mi¹¿szoœæ ta waha siê w granicach
od 0,09 do 14,01 m. Jej œrednia wartoœæ wynosi oko³o 3 m. Pok³ad z³o¿a jest znacz-
nie urozmaicony pod wzglêdem tektonicznym. Jest on poprzecinany szeregiem uskoków
o znacznych wypustach oraz du¿¹ iloœci¹ lokalnych dyslokacji o wypustach do kilku metrów.
Obni¿aj¹ca siê poni¿ej 2,5 m mi¹¿szoœæ z³o¿a zmusza do dokonywania w trakcie eksploatacji
przybierki stropu lub sp¹gu, które prowadz¹ do obni¿enia zawartoœci Cu w rudzie kie-
rowanej do wzbogacania (Nieæ, Piestrzyñski 2007; K³apciñski, Peryt 1996).

Z przeróbczego punktu widzenia ogromne znaczenie ma geologiczno-mineralogiczna
zmiennoœæ z³o¿a, która jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ zmiennoœci rudy pod wzglêdem wzboga-

Rys. 2.1. Strefowe rozmieszczenie typów rud miedzi w z³o¿ach na monoklinie przedsudeckiej
1 – rudy chalkozynowe, 2 – rudy bornitowe, 3 – rudy chalkopirytowe, 4 – uskoki (Ekiert 1977)

Fig. 2.1. Zonal placement of copper ores types in deposits located on Fore-Sudetic Homocline
1 – chalcocite ores, 2 – bornite ores, 3 – chalcopiryte ores, 4 – bedding faults (Ekiert 1977)



calnoœci rozumianej jako kompleks czynników decyduj¹cych o przebiegu procesów rozdrab-
niania, mielenia i wzbogacania flotacyjnego rudy. Na rysunku 2.2 przedstawiono przyk³adowy
profil litostratygraficzny z³o¿a, na rysunku 2.3 zmiennoœæ zawartoœci Cu w profilu pionowym,
zaœ na rysunku 2.4 zmiennoœæ warstw litologicznych w przyk³adowym przekroju z³o¿owym.

W sp¹gu z³o¿a wystêpuj¹ okruszcowane piaskowce. Zbudowane s¹ one z drobnych ziarn
kwarcu po³¹czonych niewielk¹ iloœci¹ spoiwa. Pomiêdzy ziarnami kwarcu o œrednich wy-
miarach 0,2–0,3 mm znajduj¹ siê minera³y miedzionoœne. Mi¹¿szoœæ okruszcowanych pias-
kowców wykazuje najwy¿sz¹ wartoœæ spoœród wszystkich typów rudy. Cechuje siê wysok¹
zmiennoœci¹ – przy œredniej mi¹¿szoœci wynosz¹cej 2,94 m. Minimalna i maksymalna
mi¹¿szoœæ okruszcowanych piaskowców wynosi odpowiednio 0,05 i 11,67 m. Równie¿
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Rys. 2.2. Profil litostratygraficzny stratyfikowanych z³ó¿ rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
1– piaskowce, 2 – dolomit graniczny, 3 – ³upki smoliste, 4 – margle dolomityczne, 5 – dolomity margliste,

6 – dolomity i wapienie (Ekiert 1977)

Fig. 2.2. Lito-stratigraphical profile of stratificated deposits of copper ores on Fore-Sudetic Homocline j
1 – sandstones, 2 – perimeter dolomite, 3 – tarry shales, 4 – dolomite margles, 5 – margle dolomites,

6 – dolomites and limestones (Ekiert 1977)
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Rys. 2.3. Rozmieszczenie miedzi w profilach pionowych serii z³o¿owej (Piestrzyñski 1996)

Fig. 2.3. Location of copper in vertical profiles of deposit series (Piestrzyñski 1996)

Rys. 2.4. Schematyczny przekrój geologiczny przez strefê z³o¿ow¹
1 – dolomit, 2 – ³upek miedzionoœny, 3 – piaskowiec, 4 – piaskowiec anhydrytowy, 5 – strop piaskowca,

6 – z³o¿e (Piestrzyñski 1996)

Fig. 2.4. Schematic geological intersection through deposit zone
1 – Dolomite, 2 – Copper shale, 3 – Sandstone, 4 – Anhydrite sandstone, 5 – Sandstone ceiling, 6 – Deposit

(Piestrzyñski 1996)



zawartoœæ miedzi w okruszcowanych piaskowcach ulega znacznym wahaniom i wynosi od
0,9 do 13,51% przy œredniej 1,92% Cu (K³apciñski, Peryt 1996; Nieæ, Piestrzyñski 2007;
Konstantynowicz-Zieliñska 1990).

Nad okruszcowan¹ warstw¹ piaskowców znajduje siê warstwa rudy ³upkowej zbudo-
wanej g³ównie z dolomitu i substancji bitumicznych. W rudzie ³upkowej mo¿na wydzieliæ
dwie warstwy:

— ³upek smolisto-czarny, ilasto-bitumiczny, kruchy o drobno³useczkowej budowie.
Charakterystyczn¹ cech¹ ³upku smolistego jest wysoka koncentracja siarczków mie-
dzi. Czêsto przekracza ona 10%, natomiast œrednia na terenie z³o¿a oszacowana
zosta³a na poziomie 5–6%;

— ³upek dolomityczny o znacznej zawartoœci wêgla organicznego. Œrednia mi¹¿szoœæ
tej warstwy wynosi oko³o 30 cm i jest ona bardzo intensywnie okruszcowana.

Pod warstw¹ ³upku dolomitycznego zalega w pewnych obszarach z³o¿a dolomit gra-
niczny. Jego mi¹¿szoœæ waha siê od kilku centymetrów do 1 m. Okruszcowanie tej warstwy
jest bardzo zmienne od kilku dziesi¹tych do kilkunastu procent.

Nad warstw¹ rudy ³upkowej znajduje siê okruszcowana warstwa rudy wêglanowej sk³a-
daj¹cej siê g³ównie z dolomitu, kalcytu, minera³ów ilastych i pelitu kwarcowego. W rudzie
wêglanowej pod wzglêdem petrograficznym wydzieliæ mo¿na warstwy:

— dolomitu ilastego,
— dolomitu smugowanego,
— dolomitu i wapieni.
£¹czna mi¹¿szoœæ tych warstw wynosi œrednio 1,39 m. Minimalne i maksymalne mi¹¿-

szoœci wynosz¹ odpowiednio 9 cm i 5,17 m. W wyniku du¿ej zmiennoœci okruszcowania
rudy wêglanowej zawartoœæ miedzi w tym typie rudy wynosi od 0,9% do 4,3% przy œredniej
1,79% (K³apciñski, Peryt 1996; Nieæ, Piestrzyñski 2007; Konstantynowicz-Zieliñska 1990).

Ruda wêglanowa i ³upkowa istotnie ró¿ni¹ siê od rudy piaskowcowej pod wzglêdem
rozmiarów i form wpryœniêæ minera³ów miedzi jak i typem okruszcowania, determinuj¹c
uziarnienie nadawy do wzbogacania flotacyjnego, a wiêc prowadzenie procesów rozdrab-
niania, które zapewni odpowiednie uwolnienie gwarantuj¹ce efektywnoœæ wzbogacania
rudy. Poszczególne typy litologiczne ró¿ni wiêc wielkoœæ ziarn minera³ów kruszcowych
oraz parametry fizyczno-mechaniczne. Dolomity, dolomity wapniste i masywne odmiany
³upków dolomitycznych charakteryzuj¹ siê wysok¹ zwiêz³oœci¹. Niski wspó³czynnik zwiêz-
³oœci wykazuj¹ piaskowce i ³upki ilaste. Zwiêz³oœæ piaskowców jest zró¿nicowana w za-
le¿noœci od zawartoœci i charakteru spoiwa.

Zmienny sk³ad litologiczny powoduje okreœlon¹ zmiennoœæ mineralogiczn¹. W z³o¿ach
polimetalicznych monokliny przedsudeckiej stwierdzono wystêpowanie ponad 110 mi-
nera³ów kruszcowych (Piestrzyñski 1996). Ich wystêpowanie zwi¹zane jest z charakterem
okruszcowania, czyli sposobu nagromadzenia siarczków w ska³ach. Mo¿na wyró¿niæ szeœæ
podstawowych typów okruszcowania (rys. 2.5):

— rozproszone,
— gniazdowe,
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— ¿y³kowe,
— soczewkowe,
— lamin kruszcowych,
— masywne.
Rozmieszczenie okruszcowania w obszarze z³o¿owym jest bardzo nieregularne. Okrusz-

cowanie typu rozproszonego (rys. 2.5a) jest najbardziej rozpowszechnione w z³o¿u. Mi-
nera³y kruszcowe wype³niaj¹ wolne przestrzenie we wszystkich typach ska³, bardzo czêsto
zastêpuj¹c wêglanowo-ilaste spoiwo piaskowca. Ze wzglêdu na ma³e rozmiary agregatów
mineralnych ten typ okruszcowania jest praktycznie niewidoczny w ³upku i trudno roz-
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Rys. 2.5. Typy okruszcowania rud KGHM PM SA (Piestrzyñski 1996)
a – rozproszone okruszcowanie chalkozynu (czarne punkty) w piaskowcu, b – gniazdowe i ¿y³kowe struktury
chalkozynu (czarny) i kowelinu (fioletowy) w piaskowcu, c – ¿y³kowe, soczewkowe i rozproszone struktury

siarczków miedzi w ³upku, d – smugowane, rozproszone i ¿y³kowe struktury chalkozynu (bia³oniebieski)
w ³upku ilasto-dolomitowym, e – laminy chalkozynowe (niebieskie) wystêpuj¹ce nad czerwonobrunatnym

piaskowcem, f – masywny kowelin w stropie piaskowca

Fig. 2.5. Types of mineralization of ores KGHM PM SA (Piestrzyñski 1996)
a – dissipated mineralization of chalcocite (black points) in sandstone, b – nest and gimpy structures of

chalcocite (black) and coveline (purple) in sandstone, c – gimpy, phacoid and dissipated structures of copper
sulfides in shale, d – striped, dissipated and gimpy structuresof chalcocite (white-blue) in clay-dolomite shale,

e – chalcocite lamines (blue) located above red-brown sandstone, f – massive coveline in sandstone ceiling



poznawalny w ska³ach dolomitowych. Okruszowanie gniazdowe (rys. 2.5b) wystêpuje
g³ównie w dolomitach, rzadziej w piaskowcu. Typ ¿y³kowy i soczewkowy (rys. 2.5c) s¹ cha-
rakterystyczne dla ³upków miedzionoœnych, rzadziej dolomitów i piaskowców. Natomiast
laminy kruszcowe (rys. 2.5e) s¹ obserwowane wy³¹cznie w piaskowcu. Okruszcowanie typu
masywnego (rys. 2.5f) jest rzadko spotykane. Wystêpuje ono wy³¹cznie w stropie warstwy
piaskowca i/lub w otoczeniu nieregularnych struktur piaskowca o spoiwie anhydrytowym,
sporadycznie obserwowane jest w dolomicie granicznym (Piestrzyñski 1996).

Po³o¿enie z³o¿a w przestrzeni wyznacza poziom ³upków miedzionoœnych lub – w przy-
padku ich braku – granica piaskowców z wy¿ej le¿¹c¹ seri¹ wêglanow¹. W profilu strefy
miedzionoœnej obserwuje siê generalnie wzrost zawartoœci miedzi w jej stropie i sp¹gu do
maksimum zawartoœci, wynosz¹cego czêsto kilka do nawet kilkunastu procent w poziomie
³upku miedzionoœnego. W przypadku braku ³upku miedzionoœnego maksimum koncentracji
lokalizuje siê w piaskowcach najczêœciej poni¿ej lub obok stref piaskowca ze spoiwem
anhydrytowym. W czêœci wschodniej obszaru z³o¿owego (Lubin), w serii z³o¿owej obejmu-
j¹cej ³upki i piaskowce, obserwuje siê dwa maksima okruszcowania, niekiedy rozdzielone
stref¹ p³onn¹. Rozk³ady zawartoœci miedzi w profilach pionowych serii z³o¿owej s¹ bardzo
zró¿nicowane. Na ogó³ obserwuje siê doœæ gwa³towne zmiany od zawartoœci poni¿ej 0,5%
do oko³o 1% (rys. 2.3 profil Po 9-220). Ma to istotne znaczenie dla interpretacji formy z³o¿a,
która w niewielkim stopniu zmienia siê w zale¿noœci od przyjêtej brze¿nej zawartoœci miedzi
w przedziale od 0,5 do 0,9% (Piestrzyñski 1996).

W skali regionalnej lubiñsko-g³ogowskiego obszaru z³o¿owego z³o¿e zalega skoœnie
w stosunku do stropu piaskowców. W czêœci wschodniej, w rejonie Lubina wystêpuje przede
wszystkim w ³upkach i piaskowcach, w czêœci œrodkowej, w rejonie Rudnej obejmuje
piaskowce, ³upki (je¿eli wystêpuj¹) i wy¿ej le¿¹c¹ seriê wêglanow¹, w czêœci zachodniej
wystêpuje przewa¿nie tylko w ³upkach i w wy¿ej le¿¹cych ska³ach wêglanowych (rys. 2.4).
Granice serii miedzionoœnej i z³o¿a przebiegaj¹ zwykle niezale¿nie od granic litologicznych.
Granice z³o¿a s¹ umowne, ale odzwierciedlaj¹ naturalne warunki nagromadzenia siarczków
o okreœlonej koncentracji. Podstaw¹ do wyznaczenia ich po³o¿enia s¹ wyniki oznaczeñ
zawartoœci miedzi w próbkach odcinkowych pobieranych w opróbowywanych profilach.
W nielicznych przypadkach granica z³o¿a pokrywa siê z granicami litologicznymi. S¹ to
przede wszystkim granice piaskowca z ³upkiem i ³upku z dolomitem ilastym lub smugowa-
nym. Najczêœciej jednak bry³a z³o¿owa ograniczona jest nierównoleg³ymi powierzchniami
o zró¿nicowanej morfologii, wyznaczonymi na podstawie analiz chemicznych prób bruz-
dowych. Z³o¿e tworzy zatem nieregularna strefa okruszcowana (Piestrzyñski 1996).

Rozmieszczenie miedzi w z³o¿u rodzi szereg uwarunkowañ górniczych, co powoduje ¿e
nadawê do wzbogacania w O/ZWR w poszczególnych jej rejonach stanowi mieszanina
typów litologicznych o zmiennej ich zawartoœci. Du¿ym zmianom w nadawie do wzbo-
gacania podlega tak¿e zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego; wynika to z jego zawartoœci
w poszczególnych warstwach litologicznych.

Z uwagi na obecny brak mo¿liwoœci selektywnej eksploatacji poszczególnych warstw
litologicznych prowadzenie procesu wzbogacania dla tak zmiennych w³aœciwoœci jest niez-
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wykle utrudnione z uwagi na zmiany w obiegach produktów w uk³adach technologicznych,
a co za tym idzie zmiany parametrów przebiegu operacji technologicznych, np. czasu
flotacji, ciœnienia podawania nadawy do klasyfikacji w hydrocyklonie itp. Bardzo istotn¹ jest
równie¿ zmiana oczekiwanej wartoœci uziarnienia nadawy do flotacji w celu zapewnienia
odpowiedniego „uwolnienia” minera³ów, która jest ró¿na i zale¿na od wielkoœci minera³ów
miedzi w poszczególnych warstwach litologicznych. Wielkoœæ ziarn kruszców miedzio-
noœnych w poszczególnych warstwach litologicznych wynosi w ³upkach oko³o 5–40 µm,
w wêglanach 30–200 µm, w piaskowcach zaœ 50–200 µm. Poza wielkoœæ ziarn na proces
„uwalniania” minera³ów sk³adnika u¿ytecznego na drodze rozdrabniania istotne znaczenie
ma typ okruszcowania, które równie¿ jest zmienne zarówno w ramach odmian litolo-
gicznych jak i w rejonach eksploatowanego z³o¿a.

Na rysunkach 2.6, 2.7, 2.8, na podstawie uzyskanych z O/ZWR danych, przedstawiono
zmianê sk³adu litologicznego nadawy do poszczególnych Rejonów O/ZWR, dla dwóch
okresów czasu prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych oraz pocz¹tku XXI
wieku. Dla obu okresów obliczono wartoœci œrednie za przedstawiany okres.

Przedstawione sk³ady litologiczne dla poszczególnych okresów czasu wykazuj¹ du¿¹
zmiennoœæ jak i zró¿nicowanie w ramach poszczególnych rejonów O/ZWR, co wynika
z w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych i podatnoœci na wzbogacanie: wêglanów ³upków
i piaskowców (Kijewski, Jarosz 1996). Rejonem o najwiêkszej zawartoœci piaskowca jest
Rudna ponad 70%. Porównanie przedstawionych okresów wskazuje na tendencjê wzrostow¹
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Rys. 2.6. Zmiana sk³adu litologicznego nadawy do O/ZWR Rejon Lubin w latach 1986–1991 i 2005–2010
oraz œrednia dla danego okresu

Fig. 2.6. Change of lithological composition of feed for O/ZWR Region Lubin in years 1986–1991
and 2005–2010 and mean value for certain period
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Rys. 2.8. Zmiana sk³adu litologicznego nadawy do O/ZWR Rejon Rudna w latach 1989–1991 i 2003–2011
oraz œrednia dla danego okresu

Fig. 2.8. Change of lithological composition of feed for O/ZWR Region Rudna in years 1989–1991
and 2003–2011 and mean value for certain period

Rys. 2.7. Zmiana sk³adu litologicznego nadawy do O/ZWR Rejon Polkowice w latach 1985–1991 i 2003–2011
oraz œrednia dla danego okresu

Fig. 2.7. Change of lithological composition of feed for O/ZWR Region Polkowice in years 1985–1991
and 2003–2011 and mean value for certain period



tego sk³adnika litologicznego, co mo¿na uznaæ za korzystne z punktu widzenia prowadzenia
procesu. Zawartoœæ piaskowca porównywaln¹ z Rudn¹ ma rejon Lubin (oko³o 70%) gdzie
równie¿ odnotowuje siê tendencjê jego zwiêkszania w nadawie. Rejon ten cechuje siê
najwiêksz¹ zawartoœci¹ ³upka, w porównaniu z Rudn¹ ma blisko trzykrotnie wiêksz¹ za-
wartoœæ ³upka (oko³o 13–15%, dla rejonu Rudna jest to oko³o 5%). Rejonem o najmniejszej
zawartoœci piaskowca, a najwiêkszej dolomitu s¹ Polkowice, w którym tego sk³adnika
litologicznego jest ponad 70%. Z porównania analizowanych okresów wynika spadek
zawartoœci dolomitu w czasie, w koñcowych latach osiemdziesi¹tych i na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych by³o go ponad 80%. Spadek zawartoœci dolomitu w tym rejonie prze-
k³ada siê na zwiêkszon¹ zawartoœæ piaskowca i ³upka.

Z³o¿onoœæ sk³adu litologicznego dla poszczególnych Rejonów Zak³adów Wzbogacania
Rud powoduje ró¿nicê tak¿e w sk³adzie mineralogicznym rud, któr¹ dla O/ZWR Rejon
Lubin przedstawiono na rysunku 2.9.

Uwarunkowaniami wp³ywaj¹cymi na otrzymywane uzyski s¹ podatnoœci poszczegól-
nych odmian litologicznych na mielenie i nastêpnie ich flotowalnoœæ, a tak¿e sk³ad minera-
logiczny. Zagadnienie mielenia jest zwi¹zane z uwolnieniem i ewentualnym przemiele-
niem siarczków i powinno byæ powi¹zane z wyprowadzaniem uwolnionych minera³ów
miedzi poza uk³ad rozdrabniania w procesie klasyfikacji. Wyniki flotacji zale¿¹ jedynie od
czasu i niewyflotowanie minera³u mo¿e byæ zwi¹zane z jego nieuwolnieniem (brakiem po-
wierzchni kontaktu dla agregatu minera³ – pêcherzyk powietrza), przemieleniem b¹dŸ zbyt
ma³ymi wymiarami siarczków. Poniewa¿ zawartoœæ Cu w minera³ach miedzi jest bardzo
ró¿na i waha siê od blisko 35% Cu dla chalkopirytu do oko³o 80% Cu dla chalkozynu
o zawartoœci Cu w koncentracie decyduje sk³ad mineralogiczny rudy. Parametrem oce-
niaj¹cym zdolnoœæ rudy do okreœlonych mo¿liwoœci uzyskiwania koncentratu o danej jakoœci
jest Graniczna Teoretyczna Zawartoœæ miedzi w koncentracie GZT Cu. Poniewa¿ na sk³ad
minera³ów jak i ich wielkoœæ wp³ywa sk³ad litologiczny wiêc zak³adanie pewnych poziomów
mieszaniny sk³adników litologicznych powoduje okreœlony sk³ad mineralogiczny, a to u³a-
twia prognozy co do jakoœci koncentratu.

Noœnikami miedzi s¹ minera³y, które mo¿na podzieliæ na:
— minera³y systemu Cu–S, do których zaliczamy chalkozyn, digenit, djureleit, anilit,

kowelin;
— minera³y systemu Cu–Fe–S, do których zaliczamy bornit, chalkopiryt, idait;
— minera³y systemu Cu–As–Sb–S, do których zaliczamy tennantyt, tetraedryt, enargit,

luzonit, famatynit.
W strefie z³o¿owej iloœciowo przewa¿a chalkozyn nad bornitem, digenitem, chalkopi-

rytem, kowelinem, galen¹ i sfalerytem. Chalkozyn (Cu2S) jest najbardziej dominuj¹cym
minera³em we wszystkich trzech typach rud. Mo¿na wyró¿niæ dwie odmiany tego minera³u:
pierwsza to chalkozyn bia³y z szaroniebieskim odcieniem, druga zaœ to typowy bia³y
chalkozyn. W zale¿noœci od rodzaju rudy wystêpowanie chalkozynu jest zmienne. W pias-
kowcu i dolomicie jego udzia³ nie przekracza kilku procent objêtoœciowych, najbogatszy
w chalkozyn jest zaœ ³upek smolisty. Minera³ ten charakteryzuje siê kruchliwoœci¹, jest
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nieprzezroczysty, o ciemnej o³owianoszarej barwie, twardoœci w skali Mohsa 2,5–3. Te-
oretyczna procentowa zawartoœæ miedzi w tym siarczku wynosi oko³o 79,9%.

Kolejnym minera³em z grupy minera³ów Cu–S jest kowelin o wzorze chemicznym
CuS. Jest czwarty pod wzglêdem iloœciowym wœród siarczków. Wystêpuje we wszystkich
odmianach litologicznych rudy. Najwiêksze koncentracje mo¿na spotkaæ w piaskowcu.
Generalnie kowelin wystêpuje w zrostach z innymi siarczkami miedzi oraz miêdzy innymi
z chalkopirytem i pirytem. Cechuje siê jaskrawoniebiesk¹, czasem granatow¹ barw¹,
jest doskonale ³upliwy, bardzo miêkki, giêtki i nieprzezroczysty. Czêsto zawiera do-
mieszki ¿elaza, srebra, o³owiu. Teoretyczna procentowa zawartoœæ miedzi w kowelinie
wynosi 66,5%.

Bornit (Cu5FeS4 z grupy Cu–Fe–S) jest drugim po chalkozynie pod wzglêdem iloœ-
ciowym minera³em kruszcowym w z³o¿u. Podobnie jak poprzednie wystêpuje we wszyst-
kich typach rudy. Najmniejsza iloœæ bornitu wystêpuje w tych ³upkach miedzionoœnych,
w których najwiêcej jest chalkozynu. Wystêpuje w ³upkach w postaci ¿y³ek, których gruboœæ
dochodzi do 0,7 cm. W dolomitach i ³upkach zastêpuje wêglany, krystalizuje w przestrze-
niach miêdzyziarnowych oraz w przestrzeniach porowych dolomitu. Bornit charakteryzuje
siê ró¿owo-brunatn¹, czerwon¹ czasem miedzian¹ barw¹, czêsto pokryty jest niebiesko-
-fioletowym nalotem. Jest kruchy, nieprzezroczysty, ma zró¿nicowany sk³ad chemiczny.
Teoretyczna procentowa zawartoœæ miedzi w bornicie wynosi 63,32%.

Ostatnim minera³em miedzionoœnym systemu Cu–Fe–S, skupiaj¹cym w sobie znaczne
iloœci miedzi jest chalkopiryt o wzorze CuFeS2. Koncentracje chalkopirytu stwierdza siê
zarówno w piaskowcach jak i dolomitach, w strefach o malej¹cej intensywnoœci okrusz-
cowania miedziowego. Wystêpuje w skupieniach zbitych, ziarnistych, a tak¿e w formie
wpryœniêæ w skale. Jest kruchy, s³abo ³upliwy, nieprzezroczysty, wykazuje zielonkaw¹
migotliwoœæ, czasami zawiera domieszki z³ota i srebra, a tak¿e niklu, kobaltu b¹dŸ arsenu.
Teoretycznie chalkopiryt zawiera 34,63% miedzi w swym sk³adzie.

Tennantyt (Cu12As4S13) o zawartoœci miedzi 56,52%, wystêpuje bardzo nieregularnie,
jednak jego obecnoœæ zaznacza siê we wszystkich trzech typach rud. Wiêksze skupiska tego
minera³u obserwuje siê przy frakcji dolomitowej, mo¿e wystêpowaæ tak¿e ze zrostem
wczeœniej wymienionych: bornitem, chalkopirytem i kowelinem. Tennantyt traktowany jest
jako wa¿ny noœnik srebra. Jest kruchy i nieprzeŸroczysty, praktycznie nie³upliwy, o ciemnej
¿elazistoczarnej barwie (Piestrzyñski 1996; Banaœ i in. 1996).

W rudzie miedzi obecne s¹ nastêpuj¹ce minera³y tlenkowe – kupryt, tenoryt, goethyt,
cerusyt, smitsonit, pochodz¹ce ze strefy wietrzenia z³o¿a, i minera³y powsta³e w wyniku
utlenienia minera³ów siarczkowych, takie jak: malachit, azuryt i chalkantyt (Piestrzyñski
1996; Banaœ i in. 1996).

Srebro jest drugim obok miedzi metalem o znaczeniu przemys³owym. Tworzy w³asne
fazy i podstawienia izomorficzne w siarczkach miedzi. Podstawowe minera³y kruszcowe
zawieraj¹ domieszki izomorficzne nastêpuj¹cych pierwiastków:

— chalkozyn – Ag, Co, Ni, Mo, Bi, Pb, Zn, sporadycznie Hg, Ga,
— bornit – Ag, Mo, Co, Ni, Mn, As, Pb, Zn, Sn, sporadycznie Bi, Ge, Tl,
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— chalkopiryt – Ag, As, Mn, Co, Ni, Pb, Zn, œlady Ge, Mo, Sb, Tl, In,
— piryt – Co, Ni, Mo, Cu, As, Pb, Zn, Mn, Ag,
— galena – Ag, Cu, Mn, œlady Bi, Co, Fe, Ga, Mo, Ni,
— sfaleryt – Fe, Cd, œlady Pb, Ag, Ge, Hg,
— tennantyt – Zn, Ag, Cd, Bi, Fe.
To w³aœnie one decyduj¹ o efektywnoœci ekonomicznej prowadzonej dzia³alnoœci eks-

ploatacyjnej z³o¿a przez KGHM PM SA z uwagi na ich przechodzenie do koncentratów
i mo¿liwoœci ich odzysku w procesach hydrometalurgicznych.

Zawartoœæ miedzi w koncentracie uzale¿niona jest od mo¿liwie skutecznej flotacji mi-
nera³ów siarczkowych i jednoczesnego powstrzymania przed flotacj¹ sk³adników ska³y
p³onnej. W tak z³o¿onych uk³adach, jakimi s¹ drobno uziarnione rudy miedzi poddane
aktywacji mechanicznej podczas procesu mielenia, mamy do czynienia z ca³ym szeregiem
sk³adników p³onnych, których flotowalnoœæ zawiera siê w przedziale pomiêdzy ca³kowitym
brakiem flotowalnoœci a doskona³¹ flotowalnoœci¹. W zale¿noœci od warunków flotacji
sk³adniki te przechodz¹ z mniejszym lub wiêkszym uzyskiem do koncentratu, powoduj¹c
obni¿enie jego jakoœci oceniane przez zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego. Do g³ównych
sk³adników p³onnych o dobrych w³aœciwoœciach flotacyjnych zaliczany jest wêgiel orga-
niczny, który wystêpuje w utworach ³upkowych i stwarza okreœlone k³opoty w procesach
technologicznych KGHM PM SA (Kijewski, Leszczyñski 2010). O jakoœci koncentratu
ocenianej zawartoœci¹ Cu decyduje w najwiêkszym stopniu typ minera³ów siarczkowych
miedzi, których iloœæ i typ wyznacza graniczn¹ teoretyczn¹ zawartoœæ miedzi w kon-
centracie (GTZ Cu), przy za³o¿eniu 100% uzysku minera³ów siarczkowych. W tabeli 2.1
podano œredni¹ zawartoœæ podstawowych minera³ów miedzi w rudzie kierowanej do wzbo-
gacania w poszczególnych Rejonach O/ZWR.

Obliczona na podstawie zawartoœci minera³ów siarczkowych miedzi w nadawie GTZ Cu
dla poszczególnych Rejonów O/ZWR zosta³a przedstawiona w tabeli 2.2. W tabeli tej
podano równie¿ inne parametry œwiadcz¹ce o wzbogacalnoœci rud przerabianych w poszcze-
gólnych Rejonach O/ZWR.
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Tabela 2.1

Procentowy udzia³ podstawowych minera³ów siarczkowych miedzi w nadawie

dla poszczególnych Rejonów O/ZWR w 2002

Table 2.1

Percentage share of basic copper sulfide minerals

in feeds for individual Regions of O/ZWR in 2002

Rejon O/ZWR Chalkozyn Bornit Chalkopiryt Kowelin

Lubin 29,2 47,53 23,1 –

Polkowice 77,5 8,9 3,9 0,7

Rudna 64,9 18,7 4,1 1,7



W uk³adach rzeczywistych, z uwagi na flotacjê minera³ów miedzi w postaci zrostów ze
ska³¹ p³onn¹, a tak¿e flotacjê innych sk³adników, rzeczywista zawartoœæ Cu w koncentra-
cie znacznie odbiega od teoretycznie mo¿liwej do osi¹gniêcia. Graniczna teoretyczna za-
wartoœæ Cu w koncentracie mo¿e stanowiæ jednak jeden z wa¿niejszych parametrów,
pozwalaj¹cych na oszacowanie mo¿liwych do osi¹gniêcia granic wzbogacalnoœci i porów-
nanie osi¹ganych wyników technologicznych przez poszczególne Rejony O/ZWR. GTZ
Cu jest wartoœci¹ obiektywn¹, charakteryzuj¹c¹ wzbogacalnoœæ rudy, a np. stopieñ wzbo-
gacenia, czy stopieñ osi¹gniêcia GTZ Cu œwiadczy zarówno o wzbogacalnoœci rudy
jak i o skutecznoœci prowadzenia procesu technologicznego przez zak³ad wzbogacania.
Najni¿szymi parametrami GTZ Cu cechuje siê Rejon Lubin. Z przedstawionych wartoœci
wynika wniosek odnoœnie obiektywnych uwarunkowañ wzbogacalnoœci rud z poszcze-
gólnych Rejonów O/ZWR, np. jakoœæ koncentratu z ZWR Lubin w porównaniu z pozo-
sta³ymi rejonami cechuje siê 20–25% ni¿sz¹ wartoœci¹ teoretycznie mo¿liw¹ do osi¹g-
niêcia. Bior¹c zaœ pod uwagê dobr¹ flotacyjnoœæ sk³adników ska³y p³onnej wystêpuj¹cych
w tej rudzie, nale¿y dodatkowo obni¿yæ oczekiwania, co do osi¹ganych wyników jakoœci
koncentratu. Potwierdzaj¹ to osi¹gane wartoœci uzysku, który najni¿szy jest w³aœnie dla
Rejonu Lubin.

Du¿a ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ GTZ Cu a faktycznie osi¹gan¹ zawartoœci¹ miedzi
w koncentratach w poszczególnych Rejonach O/ZWR, wynika z flotowalnoœci innych
minera³ów i sk³adników zawartych w rudzie oraz z niekompletnej flotacji minera³ów miedzi.
Ze sk³adników p³onnych zawartych w rudzie w najwiêkszym stopniu wynoszone s¹ do
koncentratu minera³y ilaste i sk³adniki organiczne, zmniejszaj¹c selektywnoœæ flotacji, a tym
samym jakoœæ koncentratu. Przechodzenie do koncentratu substancji organicznych zawar-
tych w rudzie wynika z ich naturalnych w³aœciwoœci hydrofobowych. Obecnoœæ sk³adników
organicznych w krajowych koncentratach jest jedn¹ ze specyficznych cech odró¿niaj¹cych
nasze koncentraty od wiêkszoœci innych koncentratów miedzi. Substancje organiczne za-
wieraj¹ równie¿ minera³y ilaste, a tak¿e w jakimœ stopniu ska³y wêglanowe, co dodatkowo
zwiêksza ich obecnoœæ w koncentratach flotacyjnych obni¿aj¹c jakoœæ koncentratu. Metalem
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Tabela 2.2

WskaŸniki wzbogacalnoœci rud miedzi (2002 r.)

Table 2.2

Beneficiation indexes for copper ores (2002)

Rejon
O/ZWR

Zawartoœæ Cu
w nadawie

[%]

Zawartoœæ Cu w koncentracie Stopieñ
osi¹gniêcia

GTZ Cu

Stopieñ
wzbogacenia

[%]

Uzysk
Cu
[%]GTZ Cu [%] rzeczywista [%]

Lubin 1,32 52,27 19,43 0,37 14,7 87,15

Polkowice 1,79 69,37 26,81 0,39 15,0 87,62

Rudna 1,86 65,23 27,54 0,42 14,8 89,74
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Rys. 2.9. Histogram zmiennoœci udzia³u poszczególnych minera³ów miedzi w nadawie na O/ZWR Rejon Lubin

Fig. 2.9. Histogram of changeability of shares of individual copper minerals in feed for O/ZWR Region Lubin

Rys. 2.10. Histogram zmiennoœci udzia³u poszczególnych sk³adników litologicznych
w nadawie na O/ZWR Rejon Lubin

P – piaskowiec, £ – ³upek, D – dolomit

Fig. 2.10. Histogram of changeability of shares of lithological components in feed for O/ZWR Region Lubin
P – sandstone, £ – shale, D – dolomite



towarzysz¹cym stwarzaj¹cym najwiêksze problemy jest o³ów. Metalem towarzysz¹cym
podnosz¹cym walory jakoœciowe koncentratu jest zaœ srebro i z³oto.

Du¿¹ rolê w osi¹ganiu wartoœci wskaŸników odgrywa zmiennoœæ litologiczno-mine-
ralogiczna. Na rysunkach 2.9, 2.10 przedstawiona zosta³a zmiana zawartoœci poszcze-
gólnych minera³ów oraz frakcji litologicznych dla O/ZWR Rejon Lubin. Wykonano równie¿
obliczenia korelacji pomiêdzy poszczególnymi minera³ami a frakcjami litologicznymi
(tab. 2.3), z których wynika, ¿e zwiêkszonej zawartoœci chalkozynu mo¿emy oczekiwaæ
w dolomicie zaœ bornit i chalkopiryt s¹ bardziej zwi¹zane z ³upkiem i piaskowcem. Obli-
czenia wykonano na podstawie danych otrzymanych z O/ZWR Rejon Lubin; dane te po-
chodz¹ z opróbowañ produktów z lat 1986–2004. Tak szczegó³owe i liczne badania dla
tego rejonu wynikaj¹ z faktu, ¿e jest to rejon wzbogacaj¹cy rudê o najgorszych w³aœ-
ciwoœciach. Niska zawartoœæ Cu w nadawie powoduje, ¿e rejon ten osi¹ga najni¿sze wartoœci
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Tabela 2.3

Korelacje pomiêdzy minera³ami Cu a sk³adnikami litologicznymi

Table 2.3

Correlations between minerals of Cu and lithological components

Piaskowiec £upek Dolomit

Chalkozyn –0,29 –0,26 0,36

Bornit 0,12 0,16 –0,19

Chalkopiryt 0,26 0,29 –0,34

Tabela 2.4

Statystyki opisowe udzia³u poszczególnych sk³adników litologicznych i minera³ów miedzi

w nadawie na O/ZWR Rejon Lubin

Table 2.4

Statistical analysis of individual lithological components and copper minerals shares

in feed for O/ZWR Region Lubin

N wa¿nych Œrednia Minimum Maksimum
Odchylenie
standardowe

Wspó³czynnik
zmiennoœci

Piaskowiec 146 52,18 24,30 77,50 9,59 18,37

£upek 146 9,20 3,60 37,50 4,26 46,34

Dolomit 146 38,81 11,40 62,20 10,25 26,42

Chalkozyn 125 37,59 22,60 57,60 6,72 17,88

Bornit 125 42,10 9,60 53,30 5,69 13,51

Chalkopiryt 124 18,46 4,70 27,87 4,55 24,64



wskaŸników wzbogacania, st¹d potrzeba szczególnej troski o minimalizacjê strat, poprzez
szczegó³ow¹ analizê parametrów nadawy oraz produktów.

Nie bez znaczenia dla sk³adu nadawy, decyduj¹cego o charakterystyce wzbogacalnoœci,
ma zmiennoœæ sk³adników litologicznych i mineralogicznych. Wyznaczone wartoœci sta-
tystyk opisowych, w tym wspó³czynnik zmiennoœci dla analizowanych danych, przed-
stawiono w tabeli 2.4. Najwiêksz¹ zmiennoœci¹ wœród sk³adników litologicznych charakte-
ryzuje siê zawartoœæ ³upka, dla minera³ów najwiêksz¹ zmiennoœæ wykazuje zawartoœæ
chalkopirytu. Mog¹ to byæ powody uzyskiwania niskich wartoœci wskaŸników techno-
logicznych w O/ZWR Rejon Lubin (tab. 2.2) i przyczyna trudnoœci z prowadzeniem pro-
cesu wzbogacania.
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3. Analiza uk³adów technologicznych wzbogacania
w O/ZWR KGHM PM SA

Z uwagi na omówione w rozdziale 2 ró¿nice i uwarunkowania wzbogacalnoœci poszcze-
gólnych frakcji litologicznych ich wzbogacanie wymaga odpowiednio dobranego uk³adu
technologicznego. Du¿a zmiennoœæ z³o¿a powoduje zró¿nicowanie urobku dostarczanego
do poszczególnych zak³adów wzbogacania, co wymusi³o koniecznoœæ dostosowania do sk³a-
du litologicznego i mineralogicznego ich uk³adów technologicznych. Zmiennoœæ w czasie
urobku górniczego, zwi¹zana z postêpuj¹c¹ eksploatacj¹ z³o¿a w danym obszarze, powodo-
wa³a dostosowywanie uk³adów do bie¿¹cych potrzeb. Jednak czêœæ maszyn, w szczególnoœci
m³yny, to jednostki pracuj¹ce od pocz¹tku istnienia zak³adów wzbogacania, rzadko wymie-
niane w ca³oœci – czêœciej modernizowane i serwisowane. Najwiêksze zmiany zachodz¹
natomiast w parku maszynowym maszyn flotacyjnych. Odrêbnym zagadnieniem jest ko-
niecznoœæ dostosowania prowadzonego procesu do aktualnych w³aœciwoœci rudy, korzy-
staj¹c z istniej¹cego uk³adu technologicznego.

Procesy wystêpuj¹ce w poszczególnych Rejonach O/ZWR mo¿emy przedstawiæ za
pomoc¹ uproszczonego wspólnego schematu technologicznego blokowego zaprezentowa-
nego na rysunku 3.1.

Osi¹gniêcie okreœlonych celów wzbogacania zale¿y od pracy poszczególnych uk³adów
i pojedynczych urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad schematu technologicznego.

Wyniki ich pracy powinny podlegaæ ci¹g³ej ocenie poprzez okreœlone wskaŸniki w celu
wprowadzania korekt w parametrach procesowych, umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymal-
nych dla danej rudy wartoœci wskaŸników technologicznych.

Zadania poszczególnych operacji – w zale¿noœci od wzbogacanego surowca – mog¹ byæ
ró¿ne, co powoduje ró¿ne wskaŸniki oceny ich efektywnoœci. Specyfika wzbogacanych
w O/ZWR KGHM PM SA rud spowodowa³a, ¿e pewne operacje pe³ni¹ dodatkow¹ rolê,
umo¿liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie za³o¿onych celów technologicznych. Przyk³adem jest operacja
klasyfikacji mechanicznej w klasyfikatorze zwojowym, gdzie nastêpuje podzia³ rudy o zró¿-
nicowanym sk³adzie litologicznym. Podstawowymi celami operacji przedstawionych na
rysunku 3.1 s¹:

— przesiewanie – operacja ma na celu wydzielenie ziarn drobnych powsta³ych w wy-
niku dzia³añ eksploatacyjnych. Wydzielenie drobnoziarnistej frakcji z nadawy na
kruszarki poprawia efektywnoœæ operacji kruszenia poprzez zmniejszenie obci¹¿enia
oraz nie zaklejanie siê szczelin kruszarek. Dodatkowym zadaniem operacji prze-



siewania jest wydzielenie frakcji piaskowcowej, która jest bardziej podatna na roz-
drobnienie. Skutecznoœæ wydzielania frakcji piaskowcowej jest uzale¿niona od
mo¿liwoœci osi¹gniêcia niskiego ziarna podzia³owego oraz od dok³adnoœci odsiania
wymaganej klasy. W zwi¹zku z tym charakterystykê techniczn¹ przesiewaczy do-
biera siê indywidualnie do potrzeb danego zak³adu wzbogacania rud;

— kruszenie – prowadzi siê w celu rozdrobnienia produktu górnego przesiewacza,
by doprowadziæ do uziarnienia wymaganego dla m³ynów pierwszego stopnia mie-
lenia. Im mniejsze ziarno kierowane do mielenia, tym bardziej proces mielenia
jest efektywny i mniej energoch³onny z uwagi na mo¿liwoœæ zastosowania drob-
niejszych mielników;

— mielenie – ma na celu uwolnienie drobno wpryœniêtych minera³ów miedzionoœnych
ze ska³y p³onnej. Stopieñ uwolnienia minera³ów w procesach mielenia decyduje
o efektywnoœci wzbogacania flotacyjnego. Zbyt d³ugo prowadzony proces mielenia
mo¿e doprowadziæ do zbytniego rozdrobnienia rudy, a w szczególnoœci do rozdrob-
nienia uwolnionych minera³ów miedzi, czyli tzw. efektu przemielenia. Aby tego
unikn¹æ prowadzi siê procesy mielenia w cyklach zamkniêtych z procesami kla-
syfikacji;

— klasyfikacja – prowadzona dla wyprowadzenia poza uk³ad mielenia uwolnionych
minera³ów miedzi, aby unikn¹æ wspomnianego uprzednio efektu przemielenia.
Klasyfikacjê prowadzi siê wiêc w uk³adzie z mieleniem. Dla pierwszego stopnia
mielenia ziarna drobne klasyfikowane s¹ w klasyfikatorach zwojowych, zaœ drugi
stopieñ klasyfikacji prowadzi siê w hydrocyklonach;
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Rys. 3.1. Blokowy schemat technologiczny procesów realizowanych
w poszczególnych Rejonach O/ZWR KGHM PM SA

Fig. 3.1. Block technological scheme of processes being realized
in individual Regions of O/ZWR KGHM PM SA



— flotacja – proces flotacji rud miedzi prowadzony jest w kilku etapach: we flotacji
szybkiej wstêpnej i g³ównej lub we flotacji szybkiej wstêpnej piasków i flotacji
g³ównej. Uzyskane w tych operacjach produkty pianowe poddaje siê rozwiniêtej
flotacji czyszcz¹cej w celu otrzymania koncentratu o mo¿liwie najwy¿szej zawartoœci
miedzi. Technologie wzbogacania flotacyjnego s¹ dostosowane do zró¿nicowanych
charakterystyk wzbogacalnoœci typów litologicznych. Zasadniczy wp³yw na efek-
tywnoœæ flotacji ma w³aœciwy dobór odczynników flotacyjnych zbieraj¹cych i pia-
notwórczych;

— domielanie – operacja mielenia pó³produktów flotacji ma na celu maksymalizacjê
uwolnienia ziarn minera³ów u¿ytecznych zwartych w rudzie i jest prowadzona
z uwagi na bardzo drobne uziarnienie minera³ów miedzionoœnych wystêpuj¹cych
zw³aszcza dla rud ³upkowych i wêglanowych;

— klasyfikacja w obiegach flotacji – klasyfikacjê pó³produktów z flotacji prowadzi siê
podobnie jak w uk³adzie mielnia i klasyfikacji w celu wyprowadzenia poza uk³ad
mielenia uwolnionych minera³ów miedzi. Z uwagi na uziarnienie klasyfikowanych
produktów klasyfikacja w obiegach flotacji prowadzona jest przy ni¿szym ziarnie
podzia³owym ni¿ w obiegach mielenia I i II stopnia;

— zagêszczanie – zagêszczanie jest pierwsz¹ operacj¹ odwadniania produktu koñ-
cowego jakim jest koncentrat i ma na celu doprowadzenie z gêstoœci oko³o 1150–
–1200 g/dm3 wynikaj¹cej z potrzeb operacji flotacji do gêstoœci oko³o 1600 g/dm3.
Zwiêkszenie gêstoœci jest niezbêdne dla efektywnego przeprowadzenia procesu
filtracji ciœnieniowej, która ma doprowadziæ do maksymalnego obni¿enia wody
w placku filtracyjnym. Zagêszczacze pe³ni¹ tak¿e rolê uzdatniania wody technolo-
gicznej, przelew z tych urz¹dzeñ jest wod¹ zawracan¹ do procesu;

— filtracja – kolejny etap odwadniania, której celem jest doprowadzenie do jak naj-
ni¿szej wilgotnoœci w produkcie tej operacji, tj. placku filtracyjnym. Wilgotnoœæ
placka waha siê od 12–14% i jest niewystarczaj¹ca z uwagi na wymagania transportu
do hut i roz³adunku;

— suszenie – koñcowy etap odwadniania; prowadzony jest z uwagi na uzyskiwan¹ zbyt
wysok¹ wilgotnoœæ placka filtracyjnego, wynikaj¹c¹ z w³aœciwoœci rud (g³ównie:
drobne uziarnienie i zawartoœæ frakcji ³upkowej); aby uzyskaæ wilgotnoœæ umo¿li-
wiaj¹c¹ transport kolejowy i jego roz³adunek, tj. oko³o 8,5%, konieczne jest prze-
prowadzenie suszenia termicznego.

Obecnie funkcjonuj¹ce schematy technologiczne w poszczególnych Rejonach O/ZWR
KGHM PM SA, powsta³y na podstawie badañ prowadzonych dla odkrytego bogatego z³o¿a rud
miedzi w strefie przedsudeckiej, umo¿liwiaj¹cych jego zagospodarowanie, oraz sukcesywnie
wprowadzanych zmianach w pierwotnych uk³adach podnosz¹cych odzysk sk³adnika u¿ytecz-
nego, czy te¿ umo¿liwiaj¹cych ich dostosowanie do aktualnych w³aœciwoœci wzbogacalnoœci.

Prace nad opracowaniem teoretycznych i technologicznych podstaw procesów wzboga-
cania rud miedzi z nowych z³ó¿ z uwzglêdnieniem kompleksowego wykorzystania wszyst-
kich sk³adników prowadzi³ zespó³ badawczy Instytutu Metali Nie¿elaznych. Pocz¹tkowo
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badania prowadzono w skali laboratoryjnej, wykorzystuj¹c niewielkie próby rudy pochodz¹-
ce z rdzeni (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1962). Na ich podstawie opracowane
zosta³y za³o¿enia technologiczne dla projektowanego zak³adu doœwiadczalnego. Te same in-
formacje zosta³y wykorzystane dla sporz¹dzenia za³o¿eñ technologicznych do projektu bu-
dowy przemys³owych zak³adów przeróbki rud w rejonie Lubina i Polkowic. Projekt tech-
niczny dla tych zak³adów wykonany zosta³ przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Cuprum.

Na podstawie wyników badañ IMN zaproponowa³ dla wzbogacania rudy rejonu Lubina
przyjêcie dwustadialnego schematu wzbogacania z rozwiniêtym systemem czyszczenia.
Stwierdzono, ¿e piaskowce wymagaj¹ jednostadialnej przeróbki, natomiast ³upki i wapienie
dwu- lub nawet wielostadialnej. Ze wzglêdu na spodziewan¹ znaczn¹ zawartoœæ ³upków
i wapieni w urobku przyjêto schemat dwustadialny. Przemawia³o za nim to, ¿e w przypadku
znacznych wahañ udzia³u poszczególnych sk³adników litologicznych w nadawie bêdzie
on korzystniejszy ze wzglêdu na wiêksz¹ elastycznoœæ. Jednoczeœnie ówczesne prognozy
dotycz¹ce udzia³u poszczególnych sk³adników w nadawie po roku 1970 zak³ada³y zmniej-
szenie udzia³u piaskowca.

Jednak maj¹c na uwadze odmienne w³aœciwoœci technologiczne poszczególnych sk³ad-
ników litologicznych stwierdzono, ¿e najkorzystniej by³oby je wzbogacaæ oddzielnie.

Poniewa¿ selektywna eksploatacja poszczególnych sk³adników litologicznych – zarów-
no ze wzglêdów technicznych jak i ekonomicznych – nie mog³a zostaæ wdro¿ona, zwrócono
uwagê na mo¿liwoœæ rozdzielenia nadawy na dwa strumienie technologiczne poprzez wyko-
rzystanie selektywnego kruszenia i przesiewania. Idea ta nie zosta³a jednak wykorzystana
w fazie projektowania zak³adów wzbogacania rud w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. Rozdzia³ rudy na dwa strumienie technologiczne przerabiaj¹ce nadawê o zró¿nico-
wanym sk³adzie litologicznym doczeka³ siê realizacji po uruchomieniu zak³adów przeróbki
i zdobyciu ruchowego doœwiadczenia.

Zaproponowano zatem dwustadialny schemat wzbogacania. Schemat ten przedstawiono
na rysunku 3.2 (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1962). Uk³ad mielenia zawiera³
m³yn prêtowy pracuj¹cy w uk³adzie otwartym i m³yn kulowy w uk³adzie zamkniêtym
wspó³pracuj¹cy z klasyfikatorem spiralnym i klasyfikacj¹ w hydrocyklonach.

Decyzje te by³y podejmowane przy bardzo ograniczonych informacjach o w³aœciwoœ-
ciach rudy. Wykorzystywano doœwiadczenia ruchowe zak³adów wzbogacania rud przy
kopalniach Lena i Konrad. W obu wymienionych zak³adach kruszenie rudy prowadzono
w kruszarkach m³otkowych bez przesiewania wstêpnego do uziarnienia poni¿ej 40 mm.
Rozdrabnianie realizowano w kruszarkach m³otkowych typu Titan produkcji krajowej
wyposa¿onych w ruszt o szczelinie 40 mm. Modernizacja procesu kruszenia w zak³adzie
przeróbki ZG Konrad polegaj¹ca na wprowadzeniu drugiego stopnia rozdrabniania
z wykorzystaniem kruszarek sto¿kowych produkcji radzieckiej zda³a egzamin tylko po³o-
wicznie. Ze wzglêdu na marglisty charakter rudy, jej wilgotnoœæ oraz znaczny rozmiar
szczeliny wylotowej w stosunku do rozmiarów maksymalnych ziaren w nadawie kierowanej
do tych kruszarek efektywnoœæ pracy drugiego stopnia rozdrabniania by³a bardzo niska.
Z powodu powtarzaj¹cych siê okresów przerobu bardzo wilgotnej rudy praca drugiego
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stopnia by³a czêsto wstrzymywana. Przy bardzo wilgotnej marglistej rudzie wystêpowa³o
równie¿ zaklejanie przestrzeni roboczych kruszarek m³otkowych, ale ich konstrukcja poz-
wala³a na stosunkowo szybkie ich udro¿nienie. By³oby to znacznie trudniejsze przy za-
stosowaniu innego typu kruszarek.

Ze wzglêdu na spodziewan¹ wilgotnoœæ rudy z nowego zag³êbia oraz jej charakterys-
tykê wytrzyma³oœciow¹ zastosowano do rozdrabniania kruszarki m³otkowe firmy Makrum.
W zastosowaniu tych maszyn znaczenie mia³ równie¿ fakt, ¿e produkowane by³y w Polsce,
co pozwala³o unikn¹æ dewizowych nak³adów oraz u³atwia³o serwis oraz dostêp do czêœci
zamiennych. Nie przewidywano operacji przesiewania wstêpnego.
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Rys. 3.2. Schemat technologiczny wzbogacania rud rejonu Lubina zaproponowany w 1962 roku
przez IMN na podstawie badañ rudy z rdzeni (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1962)

Fig. 3.2.
Technological scheme of beneficiation of Lubin Region proposed in 1962 by IMN on the basis of investigation

of ore from core (Report of Experimental Department O/ZWR KGHM PM SA 1962)



Sk³ad ziarnowy rudy rejonu szybu Boles³aw w pocz¹tkowym okresie eksploatacji przed-
stawiono na rysunku 3.3 (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1969). Udzia³ klasy
+190 mm wynosi³ oko³o 10%. Tak wiêc maksymalne ziarna w urobku siêga³y oko³o 300 mm.
W trakcie urabiania rudy najsilniejszemu rozdrobnieniu ulega³ piaskowiec. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê na znaczny wychód klasy +100 mm, co œwiadczy o tym, ¿e w piaskowcach
wystêpuje partia o znacznej wytrzyma³oœci spowodowanej prawdopodobnie bogatym okrusz-
cowaniem oraz wyj¹tkowo silnym lepiszczem.

Na rysunku 3.4 przedstawiono sk³ad litologiczny poszczególnych klas ziarnowych uzys-
kanych w trakcie wy¿ej omówionej analizy uziarnienia (Praca badawcza O/ZWR KGHM
PM SA 1969). Wynika z niego, ¿e udzia³ dolomitów w poszczególnych klasach jest niez-
naczny. Zmienia siê on w przedziale od 0 do 10%, przy czym œrednia jego zawartoœæ w ca³ej
badanej próbie rudy wynosi oko³o 5%. Natomiast udzia³ ³upków w poszczególnych klasach
wynosi od 0 do 35% przy œredniej zawartoœci tej frakcji litologicznej w badanej próbie oko³o
15%. Najwy¿szy udzia³ ³upków obserwuje siê w przedziale ziaren o wielkoœci 4–24 mm –
wynosi on oko³o 30%.

Uwzglêdniaj¹c dane charakteryzuj¹ce zawartoœæ sk³adników litologicznych w klasach
ziarnowych rudy surowej, mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e podczas rozdrabniania w kruszarkach
m³otkowych wyposa¿onych w ruszt o szczelinie 40 mm degradacji podlegaæ bêd¹ ziarna
o wymiarach przekraczaj¹cych wielkoœæ zastosowanej szczeliny. Rozdrabnianiu podlegaæ
bêdzie wiêc g³ównie piaskowiec, którego udzia³ w klasie +60mm przekracza 80%. Ziarna
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Rys. 3.3. Sk³ad ziarnowy rudy rejonu szybu Boles³aw w pocz¹tkowym okresie eksploatacji
(Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1969)

Fig. 3.3. Particle size distribution of ore from Boles³aw mineshaft area in initial exploitation period
(Report of Experimental Department O/ZWR KGHM PM SA 1969)



dolomitu i ³upku o wymiarach poni¿ej 25 mm przejd¹ przez kruszarkê, ulegaj¹c pokruszeniu
tylko w niewielkim stopniu.

Tak wiêc w nadawie do uk³adu mielenia nale¿a³o oczekiwaæ znacznego udzia³u ziaren
dolomitu i ³upku w klasie 20–40 mm. Bior¹c pod uwagê ich stosunkowo wysok¹ wytrzy-
ma³oœæ przyjêto za³o¿enie, ¿e proces mielenia bêdzie realizowany w m³ynie prêtowym.
Wiele póŸniejszych opracowañ podkreœla³o, ¿e zastosowanie m³ynów prêtowych mo¿na
traktowaæ jako II stopieñ kruszenia.

M³yny prêtowe stosowane s¹ dla stosunkowo grubego mielenia. Instalowane s¹ w I sta-
dium mielenia. Otrzymywany produkt mielenia zawiera oko³o 30% klasy <0,075 mm.
Wylew m³yna prêtowego w porównaniu z produktem mielenia m³ynów kulowych cha-
rakteryzuje siê mniej wklês³¹ charakterystyk¹ uziarnienia produktu. Prêty znajduj¹ce siê
wewn¹trz walczaka w czasie mielenia zachowuj¹ miêdzy sob¹ dystans dziêki kawa³kom
rudy i spe³niaj¹ rolê rusztów przesiewacza. Przez szczeliny miêdzy prêtami przenoszone s¹
drobne ziarna i szybko opuszczaj¹ m³yn. Natomiast grubsze ziarna zatrzymywane s¹ pomiêdzy
prêtami i nastêpuje stosunkowo powolny proces ich rozdrabniania. Unika siê w ten sposób
przemielenia ziarn kruszcowych, które jako kruche z natury s¹ bardziej podatne na rozdrob-
nienie. W m³ynach prêtowych rozdrabnianie w wyniku procesu œcierania jest mniej inten-
sywne ni¿ w m³ynach kulowych. Dlatego te¿ w produkcie mielenia m³ynów prêtowych ob-
serwuje siê znaczny udzia³ klas œrednich. Niewielka jest zawartoœæ grubych niedomielonych
ziarn nadawy, jak równie¿ ma³y jest udzia³ ziaren bardzo drobnych (Grotowski i in. 1996).
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Rys. 3.4. Sk³ad litologiczny poszczególnych klas ziarnowych rudy rejonu szybu Boles³aw
w pocz¹tkowym okresie eksploatacji (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1969)

Fig. 3.4. Lithological composition of individual particle fractions of ore from Boles³aw mineshaft area in initial
exploitation period (Report of Experimental Department O/ZWR KGHM PM SA 1969)



M³yny kulowe ze wzglêdu na odmienny charakter procesu rozdrabniania stosowane s¹
dla drobnego mielenia. Udar i œcieranie powoduj¹ powstawanie du¿ej iloœci ziaren drobnych.
Krzywa sk³adu ziarnowego otrzymywanego tutaj produktu jest wklês³a. Materia³ mielony
przebywa w m³ynie stosunkowo d³ugo, co czêsto jest powodem przemielenia ziaren krusz-
cowych, które z regu³y charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ kruchoœci¹ ni¿ ziarna ska³y p³onnej.

Tak wiêc zastosowanie m³ynów prêtowych by³o uzasadnione z jednej strony koniecz-
noœci¹ rozdrobnienia grubych ziaren dolomitu i ³upku, jednoczeœnie zaœ eliminowano oba-
wy dotycz¹ce ewentualnego przemielenia minera³ów kruszcowych uwolnionych wczeœniej
z rudy piaskowcowej.

Dla ka¿dej rudy istnieje optymalne uziarnienie nadawy do uk³adu mielenia. Jest ono
uwarunkowane w³aœciwoœciami technologicznymi rudy. Optimum uziarnienia uzale¿nione
jest od charakterystyki kosztów kruszenia i mielenia w zale¿noœci od wielkoœci maksymal-
nego ziarna w produkcie kruszenia. Zale¿noœæ tê przedstawiono na rysunku 3.5. W miarê jak
maleje maksymalne ziarno w produkcie kruszenia rosn¹ koszty tego procesu. Z drugiej
strony jednoczeœnie malej¹ koszty mielenia. Sumowanie kosztów pozwala na znalezienie
optymalnego punktu pracy. Optimum jest czêsto „rozmyte”. Czêsto ograniczenia techno-
logiczne (np. wilgotnoœæ rudy) nie pozwalaj¹ na pracê w obszarze uznawanym za optymalny.
To w³aœnie brano pod uwagê projektuj¹c uk³ad rozdrabniania i mielenia w ZWR Lubin.
Zaprojektowany uk³ad rozdrabniania by³ pewny pod wzglêdem ruchowym, poniewa¿ spraw-
dzi³ siê w trudnych warunkach ZWR ZG Lena i Konrad. Zosta³o to potwierdzone równie¿
przez fakt przerobu znacznej iloœci rudy lubiñskiej w ZWR Konrad przed uruchomieniem
I ci¹gu ZWR Lubin.

Doœwiadczenie ruchowe wielu zak³adów zagranicznych wskazywa³o na fakt, ¿e maksy-
malne ziarno w nadawie kierowanej do uk³adu mielenia powinno byæ tym ni¿sze im wy¿sza
jest wydajnoœæ projektowanego zak³adu (rys. 3.6) (Materia³y Instytutu Mechanobr – nie-
publikowane). W latach budowy zak³adów wzbogacania rud miedzi z nowego zag³êbia za
optymalne ziarno maksymalne nadawy kierowanej do uk³adu mielenia uwa¿ano rozmiar
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Rys. 3.5. Koszty kruszenia i mielenia w zale¿noœci od wielkoœci maksymalnego ziarna w produkcie kruszenia

Fig. 3.5. Crushing and grinding costs dependably on size of maximum size of particle in crushing process



15–6 mm. W praktyce maksymalne ziarno w rudzie kierowanej do m³ynów prêtowych
wynosi³o 20–15 mm, natomiast dla m³ynów kulowych 15–10 mm.

Przyjête za³o¿enia o zabudowie parku maszynowego opartego w jak najwiêkszym stop-
niu na urz¹dzeniach produkowanych w kraju, skutkowa³y rozproszeniem uk³adów.
Przyk³adem mog¹ byæ zainstalowane w ZWR Lubin m³yny prêtowe, które by³y jednostkami
znacznie mniejszymi (ich objêtoœæ by³a trzykrotnie mniejsza) od oferowanych w tym samym
czasie przez Metso Minerals; m³yn 41.01 produkowany w Makrum o wymiarach 2,7 × 3,6 m
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Rys. 3.6. Optymalne uziarnienie nadawy do uk³adu mielenia
w zale¿noœci od wydajnoœci zak³adu wzbogacania

Fig. 3.6. Optimal granulation of feed for grinding system dependably on capacity of beneficiation plant

Rys. 3.7. Schemat technologiczny kruszarni O/ZWR Rejon Lubin

Fig. 3.7. Technological scheme of crushing plant of O/ZWR Region Lubin



posiada³ napêd o mocy 630 kW, natomiast jego objêtoœæ wynosi³a oko³o 20 m3. M³yny
prêtowe oferowane przez Metso Minerals zabudowywane w nowo powsta³ych zak³adach
wzbogacania na œwiecie mia³y wymiary 4,27 × 6,1 m i 4,27 × 5,5 m, o objêtoœci oko³o
60–70 m3, z napêdem o mocy oko³o 1500 kW. Tak wiêc decyzja o wykorzystaniu ma³ych
jednostek sprzeczna by³a z realizowanymi wówczas powszechnie rozwi¹zaniami, w których
d¹¿ono do instalowania urz¹dzeñ o maksymalnej mo¿liwej wydajnoœci. Choæ prowadzenie
procesu dla rozproszonego uk³adu sprawia wiele problemów ruchowych w g³ównej mierze
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Rys. 3.8. Schemat technologiczny I Ci¹gu O/ZWR Rejon Lubin

Fig. 3.8. Technological scheme of I System O/ZWR Region Lubin
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Rys. 3.9. Schemat technologiczny II Ci¹gu O/ZWR Rejon Lubin

Fig. 3.9. Technological scheme of II System O/ZWR Region Lubin



kontroli technologicznej, a w szczególnoœci mo¿liwoœci wprowadzenia uk³adów automa-
tyzacji – to z perspektywy kilkudziesiêciu lat ich funkcjonowania stanowi to niew¹tpliwy
atut w sytuacji wyst¹pienia awarii czy prowadzenia remontów, kiedy utrata zdolnoœci
przerobowych danego rejonu nie jest du¿a, w przeciwieñstwie do zak³adów, gdzie przerób
opiera siê na jednym czy dwóch urz¹dzeniach.

Od momentu uruchomienia I ci¹gu ZWR Lubin technologia uleg³a licznym moderni-
zacjom. Wprowadzano tak¿e sukcesywnie nowoczesne maszyny flotacyjne i inne urz¹dzenia
poprawiaj¹ce wskaŸniki technologiczne i ekonomiczne oraz niezawodnoœæ pracy. Kolejno
realizowano (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975):

— 1968–1969 – wdro¿enie dwustadialnego schematu wzbogacania z rozwiniêtym uk³a-
dem czyszczenia i domielaniem pó³produktu.

— 1970 – wprowadzenie rozdzia³u rudy piaskowcowej i wêglanowej.
— 1973–1976 – wprowadzenie flotacji w obiegu mielenia i flotacji w obiegu do-

mielania.
— 1985 – wdro¿enie domielania i klasyfikacji odpadu flotacji piasków. Wprowadzono

uzupe³niaj¹c¹ flotacjê domielonego wylewu hydrocyklonów.
— 2007 – wyodrêbniono dwa ci¹gi technologiczne: I ci¹g (po³¹czone ci¹gi I i II) dla

nadawy o przewadze rudy wêglanowo-³upkowej i II ci¹g (Stary III) dla wzbogacania
rudy z przewag¹ piaskowca.

Na rysunkach 3.7, 3.8, 3.9 przedstawiono schematy technologiczne O/ZWR Rejon
Lubin.

O/ZWR Rejon Polkowice

O/ZWR Rejon Polkowice by³ drugim zak³adem wzbogacania powsta³ym w 1969 r.
Za³o¿enia projektowe uk³adu technologicznego wzbogacania rud determinowa³ sk³ad lito-
logiczny urobku, w którym przewa¿aj¹cy udzia³ mia³ dolomit. Pierwotnie urobek z wa-
gonowej roz³adowni oraz szybu skipowego kierowany by³ bezpoœrednio do kruszarek
m³otkowych, zapewniaj¹cych otrzymanie produktu o uziarnieniu poni¿ej 40 mm, który
transportowany by³ systemem przenoœników taœmowych do zbiorników magazynowych
m³ynowni. Pokruszony urobek poddawany by³ mieleniu w trzech równolegle pracuj¹-
cych m³ynach kulowych typu 41.02 (Makrum – Bydgoszcz) ze wspó³pracuj¹cymi z nimi
urz¹dzeniami klasyfikuj¹cymi (klasyfikatory zwojowe i hydrocyklony). Drugie mielenie
realizowano bezpoœrednio po flotacji pierwszego stopnia. Prowadzono je w trzech m³ynach
cylpepsowych powi¹zanych z uk³adami klasyfikacji w hydrocyklonach. Domielanie pó³-
produktów odbywa³o siê w oddzielnym m³ynie cylpepsowym. Cech¹ charakterystyczn¹
przyjêtej technologii wzbogacania by³a dwustadialnoœæ mielenia z oddzielnym wêz³em
klasyfikacji i domielania pó³produktów. W trakcie rozruchu pierwszego ci¹gu technolo-
gicznego schemat procesu wzbogacania zosta³ zmodyfikowany. W procesie wzbogacania
zastosowano ca³kowicie odrêbn¹ flotacjê dla bardzo drobno uziarnionego przelewu hydro-
cyklonów klasyfikuj¹cych odpady flotacji pierwszego stopnia czyszczenia, koncentratu
z flotacji drugiej oraz koncentratu flotacji szlamów. Wprowadzono równie¿ oddzielne
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domielanie wylewów tych hydrocyklonów w uk³adzie zamkniêtym. Tak wiêc ze wzglêdów
technologicznych dwustadialny schemat flotacji zosta³ zast¹piony uk³adem trójstadialnym.
Schemat ten pozwala³ na efektywn¹ flotacjê bardzo drobno okruszcowanej rudy, jednak du¿e
zawroty materia³u powodowa³y jego ma³¹ stabilnoœæ. Czêstym zjawiskiem by³o kumulo-
wanie siê w obiegach technologicznych niedomielonych produktów, które okresowo prze-
chodzi³y do odpadów koñcowych, powoduj¹c znaczny wzrost zawartoœci miedzi. Zjawisko
to obserwowano co 2–3 doby. Na nisk¹ stabilnoœæ i efektywnoœæ prowadzenia procesu
wzbogacania na pierwszym ci¹gu technologicznym mia³a równie¿ wp³yw wysoka awaryj-
noœæ maszyn i urz¹dzeñ, a przede wszystkim pomp i hydrocyklonów. Prowadzenie procesu
flotacji w maszynach flotacyjnych typu Mechanobr M-7 o pojemnoœci 6,3 m3 by³o bardzo
trudne z uwagi na bardzo rozbudowany, rêczny uk³ad regulacji poziomu mêtów. Pocz¹tkowo
jako odczynnik zbieraj¹cy stosowano etylowy ksantogenian sodu, natomiast jako odczynniki
pianotwórcze olej sosnowy oraz alkohol dwuacetonowy z dodatkiem tlenku mezytylu.
Dla zapewnienia odpowiedniego pH na poszczególnych etapach procesu flotacji stosowano
mleczko wapienne.

W paŸdzierniku 1971 roku uruchomiono drugi ci¹g technologiczny. Ró¿ni³ siê od ci¹gu
pierwszego g³ównie wyposa¿eniem i schematem technologicznym. Do procesu mielenia
zastosowano m³yny kulowe produkcji radzieckiej typu MSZC. Wiêksza o 25% kubatura
m³ynów MSZC w stosunku do m³ynów 41.02 pracuj¹cych na pierwszym ci¹gu technolo-
gicznym da³a mo¿liwoœæ zwiêkszenia mocy przerobowych. Flotacje prowadzono w maszy-
nach pneumomechanicznych typu IZ-5 z automatyczn¹ regulacj¹ poziomu mêtów. W sche-
macie technologicznym wzbogacania rudy na drugim ci¹gu technologicznym wyelimi-
nowano flotacjê szlamów, pozostawiono natomiast flotacjê domielonych pó³produktów.
Klasyfikacjê odpadów flotacji drugiego stopnia prowadzono w hydrocyklonach f 350 mm
w miejsce stosowanych dotychczas hydrocyklonów f 200 mm.

Nabyte doœwiadczenia w trakcie rozruchu technologicznego pierwszego ci¹gu, jak
i póŸniejszej jego eksploatacji, spowodowa³y znacznie szybsze osi¹gniêcie projektowanych
wskaŸników technologicznych dla drugiego ci¹gu technologicznego. Okaza³o siê równie¿,
¿e zastosowanie maszyn flotacyjnych typu IZ-5 pozwala na produkcjê koncentratu o oko³o
3% wy¿szej zawartoœci miedzi. W celu kontroli przebiegu procesu wzbogacania oraz
poprawy jego efektywnoœci w 1972 roku zabudowano na pierwszym ci¹gu technologicznym
analizator do ci¹g³ego oznaczania zawartoœci miedzi w produktach bilansowych RMM-63
produkcji NRD. Analizator ten cechowa³ siê nisk¹ dok³adnoœci¹ oraz du¿¹ awaryjnoœci¹.
W roku 1973 fiñska firma Outokumpu wykona³a kompleksow¹ automatyzacjê pierwszego
ci¹gu technologicznego. Wprowadzenie nowej generacji automatycznego systemu monito-
ringu i sterowania procesem technologicznym wymusi³o koniecznoœæ uproszczenia sche-
matu technologicznego. Dzia³ania te pozwoli³y osi¹gn¹æ wzrost uzysku miedzi do poziomu
zbli¿onego do drugiego ci¹gu jednak przy koncentracie ubo¿szym w miedŸ o oko³o 4% Cu.

Równorzêdne wskaŸniki technologiczne uzyskano na pierwszym i drugim ci¹gu techno-
logicznym dopiero po przywróceniu klasyfikacji nadawy do flotacji wstêpnej w hydro-
cyklonach f500 mm.
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Zdobyte doœwiadczenia na pierwszym i drugim ci¹gu technologicznym wykorzystano
w 1976 roku do budowy i rozruchu trzeciego ci¹gu technologicznego, na którym zosta³y
zabudowane maszyny flotacyjne typu PM-8 i PM-17. M³ynownia zosta³a wyposa¿ona
w m³yny bêbnowe produkcji MAKRUM – Bydgoszcz typu 41.03 o wymiarach f4,2 × 4,7 m.
Schemat technologiczny przerobu urobku by³ podobny do uproszczonego schematu prze-
robu realizowanego na pierwszym i drugim ci¹gu technologicznym. Jedyn¹ ró¿nic¹ by³
uk³ad pierwszego mielenia i klasyfikacji, który na trzecim ci¹gu by³ uk³adem zamkniêtym:
m³yn–klasyfikator zwojowy–hydrocyklon. W nastêpnym okresie na pierwszym ci¹gu tech-
nologicznym wymieniono ma³o efektywne maszyny flotacyjne Machanobr M-7 na maszyny
flotacyjne typu PM-8 i PM-17.

W roku 1989 w uk³adzie pierwszego mielenia i klasyfikacji pierwszego ci¹gu techno-
logicznego wprowadzono uk³ad wzbogacania grawitacyjnego z zastosowaniem sto¿ków
i spiral Reicherta. Efektem zastosowania tego rozwi¹zania by³o wydzielenie niewielkiej
iloœci materia³u w formie koncentratu koñcowego miedzi z podwy¿szon¹ zawartoœci¹ z³ota
i platynowców. Z uwagi na fakt, ¿e materia³ kierowany do wzbogacania zawiera³ du¿¹ iloœæ
drobnych zanieczyszczeñ wtórnych (w³óknina, guma, folia i inne) uk³ad ten sprawia³ wiele
trudnoœci ruchowych, cechowa³ siê ma³¹ stabilnoœci¹ i znaczn¹ awaryjnoœci¹, co w efekcie
spowodowa³o jego wyeliminowanie z uk³adu technologicznego w roku 1994.

Kolejne zmiany schematu technologicznego spowodowane by³y g³ównie wymian¹ parku
maszynowego flotacji. W latach 1991–1992 opracowano – a nastêpnie zastosowano w O/ZWR
Rejon Polkowice – in¿ektorow¹ maszynê flotacyjn¹ do flotacji czyszcz¹cych koncentratu.

W latach 1993–1995 zmodernizowano park maszynowy flotacji wstêpnej na I, II i III
ci¹gu technologicznym poprzez zabudowê dwukomorowych maszyn flotacyjnych typu
DR-1500 o objêtoœci pojedynczej komory wynosz¹cej 45 m3 (drugi i trzeci ci¹g) i 30 m3

(pierwszy ci¹g technologiczny).
Sta³e poszukiwania przez O/ZWR Rejon Polkowice nowoczesnych rozwi¹zañ tech-

nicznych i technologicznych doprowadzi³y w 1995 roku do zastosowania na pierwszym
ci¹gu technologicznym maszyn flotacyjnych typu SK-240 produkcji Outokumpu. Zastoso-
wanie tych maszyn z krótkim czasem flotacji materia³u tzw. „flotacji szybkiej” w uk³adzie
mielenia i klasyfikacji mia³o na celu wyprowadzenie z uk³adu technologicznego w formie
koncentratu koñcowego miedzi z podwy¿szon¹ zawartoœci¹ miedzi, a tak¿e srebra, z³ota
i platynowców. W sumie w O/ZWR Rejon Polkowice zabudowano 6 maszyn flotacyjnych
typu SK-240 na pierwszym i drugim ci¹gu technologicznym. Na trzecim ci¹gu techno-
logicznym zabudowano cztery maszyny konstrukcji Instytutu Metali Nie¿elaznych z Gliwic
typu IZ-9S o budowie i zasadzie dzia³ania zbli¿onej do maszyn SK-240.

Zmiana w³aœciwoœci rudy kierowanej do wzbogacania powodowa³a najwiêksze utrud-
nienie w osi¹ganiu dobrych stabilnych wyników, pomimo ci¹g³ej modernizacji technologii.
Klasycznym przyk³adem wp³ywu zmian w³aœciwoœci urobku poddawanego wzbogacaniu
na wyniki jest po³¹czenie Zak³adów Górniczych Polkowice i Zak³adów Górniczych Sie-
roszowice w 1996 r. Zmiana w³aœciwoœci dostarczanego do zak³adu urobku spowodowa³a,
¿e w 1998 roku uzysk Cu w koncentracie spad³ do wartoœci 87,87% z 88,59% (rok 1995)
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przy porównywalnej zawartoœci Cu w koncentracie wynosz¹cym odpowiednio 26,94%
(rok 1995) i 26,29% (1998 r.). Zmiana ta jest szczególnie widoczna jeœli odniesiemy j¹ do
wzrostu zawartoœci miedzi w urobku; w roku 1995 zawartoœæ Cu w rudzie wynosi³a 1,75%,
zaœ w roku 1998 – 2%. Aby poprawiæ efektywnoœci procesu wzbogacania w roku 1998
zastosowano na wszystkich trzech ci¹gach technologicznych flotacjê uzupe³niaj¹c¹ w obie-
gu czyszczenia koncentratu, której zadaniem by³o uzyskiwanie wysokiej jakoœci koncentratu
z rudy wówczas przerabianej. Wprowadzenie flotacji uzupe³niaj¹cej odby³o siê poprzez
wykorzystanie jednego strumienia maszyn flotacyjnych PM-17-2PA i PM-8-2PA pracu-
j¹cych w uk³adzie flotacji g³ównej.

W 2002 roku przyst¹piono w O/ZWR Rejon Polkowice do prac, maj¹cych na celu
poprawê efektywnoœci pracy uk³adów domielania pó³produktów procesu wzbogacania.
W tym celu w m³ynach domielaj¹cych zastosowano mielniki cylpepsowe o wielkoœci
f 25 × 25 mm w miejsce f 40 × 40 mm oraz zastosowano ca³kowicie oddzieln¹ klasyfikacjê
odpadów z pierwszego czyszczenia koncentratu w hydrocyklonach f 350/12°, które cechuj¹
siê wiêksz¹ ostroœci¹ rozdzia³u w porównaniu z hydrocyklonami f 350/20°.

Zmiany prowadzenia procesu w zakresie techniki oraz technologii dotyczy³y równie¿
operacji przygotowawczych i uzupe³niaj¹cych. Zastosowanie wstêpnego przesiewania rudy
na przesiewaczach wibracyjnych firmy Svedala z sitem o oczku 40 mm pozwoli³o na wiêksze
wykorzystanie kruszarek, zredukowanie ich iloœci przy równoczesnym zmniejszeniu uziar-
nienia skruszonej rudy z 40 mm do oko³o 25 mm. W roku 2002 wymieniono ma³o efektywne
przesiewacze firmy Svedala na przesiewacze typu PZ 2 – 2,2 × 6,0 firmy Kofama z Kê-
dzierzyna-KoŸle. Zastosowanie wysokoefektywnych przesiewaczy PZ 2 spowodowa³o ob-
ni¿enie uziarnienia nadawy kierowanej do procesu mielenia poni¿ej 20 mm. W roku 1995
przyst¹piono do modernizacji procesu filtracji koncentratu. Zast¹piono pró¿niowe filtry
dyskowe prasami filtracyjnymi Typu Svedala VPA 1530-50. Inwestycja ta pozwoli³a na
znaczne obni¿enie wilgotnoœci placka filtracyjnego. Skutkiem tego by³o obni¿enie zu¿ycia
gazu w operacji termicznego dosuszania koncentratu z poziomu 33 Nm3/Mg koncentratu
w.s. do poziomu oko³o 10 Nm3/Mg koncentratu w.s.

Obieg mêtów w procesie wzbogacania jest jednakowy dla trzech ci¹gów technologicznych.
Drobnouziarniony przelew hydrocyklonów f 500 mm ³¹cznie z otrzymanym w dalszym

ci¹gu procesu technologicznego produktem domielania stanowi¹ nadawê do flotacji wstêp-
nej. Koncentrat z flotacji wstêpnej po po³¹czeniu z koncentratami flotacji czyszcz¹cej
pierwszej kierowany jest do drugiego, a zarazem ostatecznego stopnia czyszczenia kon-
centratu. Odpady flotacji wstêpnej ³¹cznie z czêœci¹ odpadów flotacji czyszcz¹cej pierwszej
pompowane s¹ do klasyfikacji w hydrocyklonach f 350 mm (o k¹cie zbie¿noœci czêœci
sto¿kowej 20° i 12°).

Wylewy hydrocyklonów f 350 mm (o k¹cie zbie¿noœci czêœci sto¿kowej 20° i 12°) do-
mielane s¹ w m³ynach bêbnowych z mielnikami cylpepsowymi. Produkt m³ynów domie-
laj¹cych pompowany jest do flotacji wstêpnej. Natomiast przelewy HC f 350/20° mm
z uk³adu klasyfikacji odpadów flotacji wstêpnej, jak i czêœci odpadów z flotacji czyszcz¹cej
pierwszej stanowi¹ nadawê na flotacjê g³ówn¹.
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Odpady z flotacji g³ównej stanowi¹ odpady koñcowe procesu wzbogacania i poprzez
centraln¹ przepompowniê odpadów trafiaj¹ na sk³adowisko odpadów poflotacyjnych „¯e-
lazny Most’’. Koncentrat z flotacji g³ównej stanowi wspólnie z czêœci¹ odpadów flotacji
czyszcz¹cej drugiej nadawê do flotacji czyszcz¹cej pierwszego stopnia.

Koncentraty trzech ci¹gów technologicznych kierowane s¹ do procesu odwadniania.
Do flotacji stosuje siê zasadniczo dwa typy odczynników flotacyjnych:
— jako odczynnik zbieraj¹cy: mieszanina ksantogenianu etylosodowego (C2H5OCS2Na)

i izobutylowego (C4H9OCS2Na) oraz Flotan [(C2H5O)2P(S)SNa)]. Œredni wskaŸnik
zu¿ycia tego odczynnika wynosi oko³o 69 [g/Mg rudy w.s]. Oko³o 60% roztworu
ksantogenianu podawane jest do rz¹pi przelewów hydrocyklonów f 500 mm i pro-
duktów m³ynów drugiego mielenia. Pozosta³a czêœæ odczynników dozowana jest do
flotacji g³ównej.

— jako odczynnik pianotwórczy – NASFROTH, który dozowany jest do rz¹pia
w uk³adzie domielania i do flotacji g³ównej. Zu¿ycie tych odczynników wynosi oko³o
28 [g/Mg rudy w.s].

Nale¿y podkreœliæ ci¹g³y wysi³ek s³u¿b technologicznych w celu poprawy warunków
prowadzenia procesu dla zapewnienia wysokich wskaŸników technologicznych. D¹¿enie to
doprowadzi³o do wprowadzenia zmian w uk³adzie mielenia i klasyfikacji poprzez zastoso-
wanie operacji przesiewania, maj¹cej na celu wydzielenie ziarn drobnych przed mieleniem
pierwszego stopnia. W roku 2011 zakoñczona zosta³a realizacja tematu zleconego przez
Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud KGHM Polska MiedŸ SA „Okreœlenie wp³ywu wy-
dzielenia z nadawy do m³ynów pierwszego mielenia frakcji ziarnowej poni¿ej 5 mm na
procesy klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Rejon Polkowice” (Praca badawcza O/ZWR
KGHM PM SA 2011a), której wykonawc¹ by³a AGH. Przedmiotem pracy badawczej by³o
wykonanie badañ dotycz¹cych okreœlenia wp³ywu wydzielenia drobnych ziarn z nadawy
do m³ynów pierwszego mielenia na procesy klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Re-
jon Polkowice. Efektem jej wykonania – poza optymalizacj¹ parametrów pracy nowego
uk³adu, zwiêkszaj¹cych sprawnoœæ procesu przygotowania urobku do wzbogacania – by³o
przedstawienie wytycznych dla rozwi¹zañ techniczno-technologicznych, umo¿liwiaj¹cych
osi¹gniêcie optymalnych wskaŸników technologicznych, tj. maksymalizacjê uzysku i jakoœci
koncentratu przy minimalizacji kosztów przygotowania rudy do flotacji. Bardzo dobre
wskaŸniki techniczno-ekonomiczne dla pracy uk³adu opartego na wydzielaniu ziarn drob-
nych przed operacj¹ mielenia pozwoli³y na rekomendowanie dalszej kontynuacji dla Ci¹gów
II i III tego Rejonu. Aktualny schemat technologiczny procesów wzbogacania pierwszego
ci¹gu technologicznego O/ZWR Rejon Polkowice przedstawiono na rysun- ku 3.11. Urobek
z zasobników podawany jest podawaczami wózkowymi na przenoœniki taœmowe, które
nastêpnie transportuj¹ go bezpoœrednio do m³ynów pierwszego mielenia (m³yn „A”) dla
sekcji I zaœ na przesiewacz dla sekcji II i III. Produkt górny przesiewacza stanowi nadawê dla
m³yna pierwszego stopnia mielenia „A”, zaœ produkt dolny kierowany jest bezpoœrednio do
klasyfikatora sekcji II. Dla sekcji III m³yn pierwszego stopnia mielenia wype³niony jest
prêtami z uwagi na maksymalne wymiary ziarn nadawy, które dochodz¹ do 40 mm.
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W roku 2011 zakoñczy³a siê praca badawcza zlecona przez Oddzia³ Zak³ady Wzbo-
gacania Rud KGHM Polska MiedŸ S.A. „Ocena mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci procesu
flotacji poprzez zwiêkszenie skutecznoœci domielania” zrealizowana przez AGH (Praca ba-
dawcza O/ZWR KGHM PM SA 2011b). Przedmiotem pracy badawczej by³o okreœlenie
wp³ywu poprawy efektywnoœci domielania pó³produktów procesu wzbogacania na ich floto-
walnoœæ w O/ZWR Rejon Polkowice. Efektem wykonania pracy badawczej – poza okreœ-
leniem zasadnoœci zastosowania nowego rozwi¹zania w zakresie drobnego mielenia – by³o
okreœlenie poprawy wyników wzbogacania dziêki zwiêkszeniu skutecznoœci domielania.
Badania prowadzone by³y dla ró¿nych pó³produktów, co dostarczy³o informacji procesowych
w zakresie wp³ywu zmian ich uziarnienia na wyniki wzbogacania. Wyniki pracy wskazuj¹ na
koniecznoœæ wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dla poprawy uziarnienia rudy poddawanej
wzbogacaniu, z uwagi na ma³o efektywn¹ pracê m³ynów domielaj¹cych, oraz kumulacjê
miedzi w grubszych klasach ziarnowych odpadów koñcowych. Wyniki pracy uk³adu badaw-
czego wykonanego w ramach realizacji pracy badawczej wskazuj¹, ¿e w m³ynie pionowym
Vertimill mo¿liwe jest uzyskanie drobno uziarnionego produktu.

Urobek do O/ZWR Rejon Polkowice dostarczany jest bezpoœrednio przenoœnikami
taœmowymi z szybu skipowego P-II (Polkowice G³ówne) oraz drog¹ kolejow¹ z szybów
peryferyjnych kopalni Polkowice-Sieroszowice (P-VI – Polkowice Zachodnie i SW-1 –
Sieroszowice Wschodnie).

Pierwszym etapem przygotowania urobku do procesu mielenia jest przesiewanie, które
odbywa siê na dwóch dwupok³adowych przesiewaczach wibracyjnych typu PZ 2 – 2,2 ´ 6
(z szybu P II) produkcji polskiej firmy Kofama z Kêdzierzyna-KoŸle oraz na przesiewaczu
produkcji METSO CORPORATION (z szybów peryferyjnych) – rysunek 3.10. W wyniku
procesu przesiewania otrzymujemy dwa produkty. Produkt dolny o uziarnieniu poni¿ej
40 mm, który kierowany jest bezpoœrednio do zasobników urobku przed procesem mie-
lenia. Produkt górny o uziarnieniu powy¿ej 40 mm transportowany jest przenoœnikami
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Rys. 3.10. Schemat kruszarni O/ZWR Rejon Polkowice

Fig. 3.10. Scheme of crushing plant O/ZWR Region Polkowice



taœmowymi do zbiorników nad kruszarkami, sk¹d przenoœnikami cz³onowo-p³ytowymi
podawany jest do szeœciu kruszarek m³otkowo-odrzutowych typu 40.80 produkcji Ma-
krum – Bydgoszcz. Skruszona ruda o uziarnieniu poni¿ej 16 mm transportowana jest
wspólnie z produktem dolnym przesiewania do zasobników urobku przed procesem mielenia
lub na sk³adowisko rudy pokruszonej.

Ruda po operacjach przesiewania i rozdrabniania jest wzbogacana w trzech ci¹gach
technologicznych.

Pierwszy ci¹g technologiczny

Mielenie nastêpuje przy gêstoœci pulpy oko³o 1,85 Mg/m3. Produkt mielenia kierowany
jest bezpoœrednio do klasyfikatora dwuzwojowego.

41

Rys. 3.11. Aktualny schemat technologiczny procesów wzbogacania
I Ci¹gu technologicznego O/ZWR Rejon Polkowice

(m³yn kulowy A na sekcji drugiej pracuje podczas postoju przesiewacza drugiego stopnia klasyfikacji)

Fig. 3.11. Actual technological scheme of beneficiation processes of
I technological System O/ZWR Region Polkowice

(Ball mill A on second section works during break of screener of 2nd classification stage)



W klasyfikatorze dwuzwojowym w wyniku klasyfikacji grawitacyjnej otrzymujemy dwa
produkty: grubouziarniony w wylewie i drobnoziarnisty w przelewie. Wylew klasyfikatora
kierowany jest do drugiego stopnia mielenia (m³yn „B”). Przelew klasyfikatora pompowany
jest do drugiego stopnia klasyfikacji, odbywaj¹cego siê w hydrocyklonach o œrednicy czêœci
cylindrycznej 500 mm. Wylewy hydrocyklonów f 500 mm kierowane s¹ ponownie do
mielenia drugiego stopnia. Przelewy hydrocyklonów f 500 mm transportowane s¹ bezpo-
œrednio do procesu wzbogacania flotacyjnego (flotacja wstêpna).

Drugi ci¹g technologiczny

Schemat przebiegu procesu technologicznego przygotowania urobku do wzbogacania
drugiego ci¹gu technologicznego jest analogiczny jak ci¹gu pierwszego, przed wprowa-
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Rys. 3.12. Aktualny schemat technologiczny procesów wzbogacania
II Ci¹gu technologicznego O/ZWR Rejon Polkowice

Fig. 3.12. Actual technological scheme of beneficiation processes
of II technological System O/ZWR Region Polkowice



dzeniem klasyfikacji ziarn drobnych przed mieleniem I stopnia mielenia. Ró¿nica dotyczy
wielkoœci i typów zabudowanych urz¹dzeñ, a co za tym idzie wydajnoœci uk³adu. Wydajnoœæ
drugiego ci¹gu technologicznego jest wiêksza o oko³o 15% w stosunku do ci¹gu pierwszego.
Zosta³ on przedstawiony na rysunku 3.12.

Trzeci ci¹g technologiczny

Przygotowanie rudy do flotacji na trzecim ci¹gu technologicznym przebiega w sposób
zdecydowanie inny ni¿ ma to miejsce na ci¹gach pierwszym i drugim. Zastosowano tutaj
bêbnowe m³yny kulowe o najwiêkszych wymiarach oraz zamkniêty uk³ad pierwszego
stopnia mielenia i klasyfikacji (rys. 3.13). Zabudowano cztery jednakowe uk³ady milenia
i klasyfikacji, w których pierwsze i drugie mielenie urobku realizowane jest w jednym
m³ynie.
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Rys. 3.13. Aktualny schemat technologiczny procesów wzbogacania
III Ci¹gu technologicznego O/ZWR Rejon Polkowice

Fig. 3.13. Actual technological scheme of beneficiation processes
of III technological System O/ZWR Region Polkowice



Produkt mielenia kierowany jest bezpoœrednio do klasyfikatora dwuzwojowego. Wy-
lew klasyfikatora zawracany jest do m³yna kulowego, przelew zaœ pompowany jest do
klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach f 500 mm. Przelewy hydrocyklonów f

500 mm stanowi¹ nadawê do flotacji wstêpnej, wylewy kierowane s¹ zaœ ponownie do
mielenia.

O/ZWR Rejon Rudna

O/ZWR Rejon Rudna powsta³ w roku 1974. Za³o¿enia projektowe uk³adu technologicz-
nego bazowa³y na doœwiadczeniach lubiñskich z uwagi na zbli¿ony sk³ad litologiczny rudy.
Projektowany uk³ad technologiczny mia³ zapewniæ rozdzia³ rudy na dwa strumienie z uwagi
na odmienne w³aœciwoœci technologiczne poszczególnych sk³adników litologicznych. Pierw-
szy rozdzia³ rudy nastêpuje na przesiewaczach, gdzie produkt dolny (nadawa na stronê A
O/ZWR Rejon Rudna) stanowi ruda piaskowcowa zaœ produkt górny – ruda o zwiêkszonej
zawartoœci dolomitu. Produkt górny przesiewacza poddawany jest rozdrabnianiu w kru-
szarkach m³otkowych i stanowi nadawê na stronê B O/ZWR Rejon Rudna (rys. 3.14).
Z uwagi na niezbyt wyraŸny rozdzia³ rudy na poszczególne frakcje litologiczne na przesie-
waczu (udzia³ piaskowca w produkcie dolnym waha siê od 50–60%), faktyczne zró¿nico-
wanie pod wzglêdem frakcji litologicznych nastêpuje dopiero w klasyfikatorze zwojowym.
Przelew klasyfikatora stanowi ruda o przewa¿aj¹cej iloœci piaskowca, wylew zaœ ruda
wêglanowa. Takie zró¿nicowanie powoduje, ¿e mamy do czynienia z czterema ró¿nymi
uk³adami technologicznymi (rys. 3.15, 3.16): uk³ad wzbogacania piasków strona A, uk³ad
wzbogacania rud wêglanowo-³upkowych strona A, uk³ad wzbogacania piasków strona B,
uk³ad wzbogacania rud wêglanowo-³upkowych strona B.
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Rys. 3.14. Schemat technologiczny kruszarni O/ZWR Rejon Rudna

Fig. 3.14. Technological scheme of crushing plant O/ZWR Region Rudna



Podsumowuj¹c opisane schematy technologiczne mo¿na stwierdziæ, ¿e O/ZWR Rejon
Lubin i O/ZWR Rejon Rudna z uwagi na porównywalne zawartoœci poszczególnych
sk³adników litologicznych (rys. 2.6 i 2.8) maj¹ podobne uk³ady przygotowania rudy do
flotacji, polegaj¹ce na rozdzieleniu frakcji litologicznych na frakcjê piaskowcow¹ oraz
wêglanowo-³upkow¹.

Przyjmuje siê, ¿e produkt dolny przesiewacza stanowi rudê o zwiêkszonej iloœci pias-
kowca. Z uwagi na niezbyt wyraŸny rozdzia³ rudy na poszczególne frakcje litologiczne na
przesiewaczu (udzia³ piaskowca w produkcie dolnym waha siê od 50–60%), faktyczne
zró¿nicowanie pod wzglêdem frakcji litologicznych nastêpuje dopiero w klasyfikatorze
zwojowym. Przelew klasyfikatora stanowi ruda o przewa¿aj¹cej iloœci piaskowca, wylew
zaœ ruda wêglanowa.

Wydzielone strumienie rudy z uwagi na ró¿ne charakterystyki wzbogacalnoœci flo-
tacyjnej przerabia siê w odrêbnych uk³adach dobranych do oczekiwanego uziarnienia
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Rys. 3.15. Schemat jakoœciowy I, III i V ci¹gu technologicznego
M³ynowni i Flotacji O/ZWR Rudna – Strona A

Fig. 3.15. Quality scheme of I, III and V technological System of Milling
and Flotation plants O/ZWR Rudna – Side A



siarczków miedzi oraz czasów flotacji. W uk³adach tych kluczowe znaczenie dla przebiegu
wzbogacania pe³ni flotacja wstêpna, która ma za zadanie dokonanie w³aœciwego, pierwszego
rozdzia³u strumienia nadawy, w zale¿noœci od zmieniaj¹cej siê wzbogacalnoœci rudy, na
strumieñ koncentratu poddawanego czyszczeniom oraz strumieñ odpadu, który z kolei
poddawany jest ostatecznemu wzbogacaniu we flotacji g³ównej.

Efektywnoœæ technologiczna tej flotacji, mierzona uzyskiem koñcowym uk³adu, jest
zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ uzyskiwania wysokiej selektywnoœci flotacji, czyli wysokich war-
toœci zarówno uzysku operacyjnego jak i zawartoœci miedzi w koncentracie. Zbyt du¿y
uzysk flotacji wstêpnej, zwi¹zany z wysokim wychodem koncentratu, powoduje obni¿enie
efektywnoœci czyszczenia i zwiêkszon¹ zawartoœci Cu w strumieniu zawrotu.

Koñcowy wynik odzysku miedzi z rudy poddawanej procesowi wzbogacania zale¿y,
poza parametrami nadawy, od efektów technologicznych poszczególnych etapów flotacji.

Kontrola wychodu strumienia zawrotu jest kluczowa dla pracy flotacji wstêpnej z uwagi
na fakt, ¿e:
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Rys. 3.16. Schemat jakoœciowy II, IV, VI ci¹gu technologicznego
M³ynowni i Flotacji O/ZWR Rudna – Strona B

Fig. 3.16. Quality scheme of II, IV, VI technological System of Milling
and Flotation plants O/ZWR Rudna – Side B



— wzrost wartoœci wychodu zawrotu przy spadaj¹cej jakoœci koncentratu koñcowego
powinien skutkowaæ podnoszeniem jakoœci koncentratu flotacji wstêpnej – mniejszy
wychód koncentratu o wy¿szej zawartoœci miedzi;

— wzrost wartoœci wychodu zawrotu przy wzrastaj¹cej zawartoœci miedzi w odpadach
powinien skutkowaæ zmniejszeniem jakoœci koncentratu flotacji wstêpnej – mniejszy
wychód odpadów czyli wy¿szy wychód koncentratu o ni¿szej jakoœci.

Drug¹ po flotacji wstêpnej, istotn¹ z punktu widzenia koñcowych wyników techno-
logicznych, jest flotacja g³ówna, która decyduje o iloœci miedzi w odpadach koñcowych i od
której oczekuje siê stabilnoœci w zakresie wartoœci strumienia zawracanych pó³produktów.
Z uwagi na du¿y strumieñ materia³u oraz trzy odrêbne strumienie koncentratu brak stabil-
noœci wychodu z poszczególnych kaskad zmienia bilans materia³u i powoduje okreœlone
zmiany dla kolejnych operacji wzbogacania, np. skrócenie czasu flotacji czyszcz¹cych. Brak
reakcji na zmienne parametry wzbogacanej nadawy powoduje niekontrolowane zmiany
w ramach prowadzonego procesu i w konsekwencji straty metalu w odpadach koñcowych.

Maj¹c na uwadze przyspieszenie reakcji na wahania parametrów iloœciowych i jakoœ-
ciowych strumieni w obiegu, na maszynach flotacji g³ównej i czyszcz¹cej w O/ZWR Rejon
Rudna wprowadzono system optymalizacji sterowania procesem flotacji oparty na systemie
wizyjnym FloVis (Konieczny i in. 2011; Legierski i in. 2011). Wdro¿enie nadrzêdnego
systemu sterowania zapewnia, ¿e prowadzenie procesu flotacji nie opiera siê ju¿ tylko
na doœwiadczeniu i intuicji operatora, ale wykorzystuje wyniki pomiarów parametrów
wizyjnych oraz wyniki optymalizacji sterowania prac¹ maszyn flotacyjnych i ca³ych ci¹gów
technologicznych.

Problem sterowania procesem flotacji w ujêciu jednostkowym polega na tym, ¿e sku-
tecznoœæ procesu, mierzona minimalizacj¹ strat materia³u w odpadach, jest nieliniow¹
funkcj¹ wielu parametrów, w tym m.in.: wysokoœci warstwy piany, iloœci dozowanego
powietrza oraz iloœci odczynników. Wiele innych parametrów, takich jak iloœæ nadawy,
rozk³ad wielkoœci ziaren oraz zawartoœæ miedzi w nadawie mog¹ siê ró¿niæ, ale s¹ one albo
rezultatem procesów poprzedzaj¹cych, albo wynikaj¹ ze zmiennego charakteru przerabianej
rudy i nie steruje siê nimi w uk³adzie flotacji jednostkowej. Parametry te wp³ywaj¹ jednak
na uzyskane wartoœci wskaŸników technologicznych procesu flotacji, wymuszaj¹c ko-
niecznoœæ zmiany nastaw maszyny, w celu utrzymania wartoœci wskaŸników technolo-
gicznych na za³o¿onym poziomie. Przy zmianach nastaw maszyny nale¿y uwzglêdniaæ
zale¿noœci funkcyjne pomiêdzy podstawowymi parametrami regulacyjnymi, tj. poziomami
mêtów w maszynie, iloœci¹ dozowanego powietrza oraz iloœci¹ dozowanych odczynników.
Istotnym parametrem w sterowaniu jest w³aœciwe ustawienie poziomu zawiesiny w ma-
szynie, a wiêc wysokoœci warstwy piany, która decyduje o jakoœci i iloœci koncentratu, na-
tomiast iloœæ dodawanego powietrza stwarza mo¿liwoœæ dok³adniejszego sterowania prac¹
komór flotacyjnych.

Kolejnym krokiem maj¹cym na celu identyfikacjê procesu i poprawê jego sterowania
by³o opracowanie systemu SAiM. System ten zosta³ opracowany w celu analizy oraz
modelowania poszczególnych etapów procesów technologicznych i umo¿liwia zarówno
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ocenê przebiegu procesu wzbogacania jak i pracy urz¹dzeñ. Modele opisuj¹ce rozp³yw
i zmianê parametrów zawiesiny umo¿liwiaj¹ obliczenie schematu iloœciowo-jakoœcio-
wego jak i wodno-mu³owego poszczególnych uk³adów technologicznych Rejonów O/ZWR
KGHM PM SA. W celu zwiêkszenia jego funkcjonalnoœci analitycznej system zosta³ zin-
tegrowany ze œrodowiskiem programowym STATISTICA firmy StatSoft, które dostarcza
szerok¹ gamê algorytmów analizy danych (Foszcz i in. 2012).

Osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu odzysku sk³adnika u¿ytecznego w procesie wzbo-
gacania surowców, w szczególnoœci rud metali nie¿elaznych, z uwagi na ich coraz drob-
niejsz¹ mineralizacjê w obecnie eksploatowanych z³o¿ach, wymaga bardzo skomplikowa-
nych uk³adów technologicznych. Jednoczeœnie, prowadzenie procesu dla rozbudowanego
schematu technologicznego wymaga stosowania odpowiednich systemów kontrolno-po-
miarowych oraz uk³adów optymalizacji. Stosowanie uk³adów automatyki w procesach
technologicznych wzbogacania surowców ma na celu zwiêkszanie efektywnoœci procesu,
poprzez minimalizacjê kosztów przy maksymalnej wartoœci uzysku, dla za³o¿onej jakoœci
koncentratu, mierzonej zawartoœci¹ Cu. Zastosowanie uk³adów automatycznego sterowania,
a w szczególnoœci optymalizacja technologiczna, wymagaj¹ jak najlepszej identyfikacji
przebiegu procesu na ka¿dym jego etapie. Dziêki stosowaniu wielowarstwowej struktury
sterowania mo¿na wyró¿niæ uk³ady optymalizuj¹ce pracê pojedynczych maszyn b¹dŸ ca³ych
ci¹gów technologicznych, operuj¹ce na zró¿nicowanych horyzontach czasowych (Findeisen
1974; Tatjewski 2002). Aby mo¿liwe by³o rozwi¹zywanie zadañ optymalizacji, konieczne
jest posiadanie odpowiednio dok³adnego modelu procesu, na bazie którego mo¿na wyz-
naczaæ wartoœci odpowiednich wskaŸników jakoœci. Modu³ modelowania w systemie SAiM
stanowi pierwszy etap na drodze tworzenia modelu dla potrzeb syntezy uk³adów optyma-
lizuj¹cych procesy przeróbcze w O/ZWR.

Ciekawym rozwi¹zaniem omówionych problemów jest optymalizacja opisowa opie-
raj¹ca siê na analizie pracy ca³ego wielostadialnego procesu oraz poszczególnych jego
wêz³ów, bior¹c pod uwagê stopieñ recyrkulacji materia³u, stabilnoœæ wyników separacji
(analizy zmianowe, dzienne, miesiêczne, roczne), wskaŸników wzbogacania zw³aszcza
najs³abszych wêz³ów oraz stany i zmiennoœæ fizykochemicznych parametrów procesu,
takich jak Eh, pH, zagêszczenie, uwolnienie, sk³ady ziarnowe. Dla optymalizacji nale¿y
dokonywaæ zmian w procesie dla otrzymania lepszych wskaŸników technologicznych,
takich jak uzysk, wychód oraz zawartoœci sk³adników u¿ytecznych. Zagadnienia te opisano
w pracy Greeta (Greet 2010).
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4. Metodyka okreœlania wzbogacalnoœci
oraz wyniki wzbogacania rud miedzi KGHM PM SA

W przeróbce surowców mineralnych ocena wzbogacalnoœci jest niezbêdna przy okreœlaniu
efektywnoœci prowadzonego procesu. Dziêki uzyskanym danym oraz analizie efektów prac
eksperymentalnych, mo¿liwa jest ocena wzbogacalnoœci surowca, tj: okreœlenie czynników,
daj¹cych najlepsze rezultaty przy danym sposobie wzbogacania, poszukiwanie optymalnych
warunków przebiegu procesu. Znajomoœæ optymalnych z punktu widzenia technologicznego
parametrów wzbogacania danego surowca ma kluczowe znaczenie dla pe³nego wykorzy-
stania eksploatowanego z³o¿a, gdy¿ pozwala minimalizowaæ nieuniknione straty sk³adnika
u¿ytecznego w odpadach.

Uzyskiwane wyniki wzbogacania zale¿¹ od wielu czynników, w tym od w³aœciwoœci
nadawy, rodzaju zastosowanej technologii, pracy urz¹dzeñ oraz ich kontroli. Wyniki wzbo-
gacania, gdy na proces wp³ywaj¹ tylko w³aœciwoœci rudy, nazywa siê wzbogacalnoœci¹
lub wzbogacalnoœci¹ graniczn¹. Znajomoœæ wzbogacalnoœci rud i surowców jest wa¿nym
zagadnieniem praktycznym, gdy¿ stanowiæ mo¿e wzorzec rozdzia³u, do którego – w miarê
mo¿liwoœci – nale¿y siê przybli¿aæ. Jak dot¹d brak jest jednoznacznej definicji czy kryteriów
wzbogacalnoœci surowców, gdy¿ wyznacza siê je zawsze dla pewnych warunków. W lite-
raturze mineralurgicznej zaproponowano i opisano kilka scenariuszy okreœlania wzbogacal-
noœci, ka¿dy z nich opiera siê jednak na innych kryteriach i metodyce, co w konsekwencji
dostarcza charakterystycznych tylko im wzbogacalnoœci. We flotacji rud i wêgla najczê-
œciej stosuje siê metody opisane przez Della (Dell 1953, 1961, 1969; Dell i in. 1972),
nazwane procedur¹ analizy uwolnienia. Jedna z tych metod opiera siê na flotacjach frak-
cjonowanych nadawy, druga zaœ na kilkukrotnym flotacyjnym czyszczeniu produktów
wzbogacania z frakcjonowaniem koncentratu wydzielonego w czyszczeniach. W praktyce
badawczej spotyka siê modyfikacje i ró¿ne kombinacje tych sposobów oceny wzboga-
calnoœci surowców.

O jakoœci uzyskiwanych wskaŸników wzbogacania, jak i o kosztach wzbogacania, de-
cyduj¹ przede wszystkim w³aœciwoœci rudy. Wyznaczaj¹ one pewien – teoretycznie mo¿liwy
do osi¹gniêcia – poziom wskaŸników wzbogacania i kosztów uzyskania koncentratu o danej
jakoœci. W warunkach polskich zak³adów przeróbki rud miedzi zmiennoœæ wzbogacalnoœci
rudy miedzi kierowanej do poszczególnych Rejonów Oddzia³u Zak³ady Wzbogacania Rud
KGHM PM SA, powoduje koniecznoœæ ustalenia optymalnego rozdzia³u przemys³owego
adekwatnie do stosowanego uk³adu technologicznego. Takie podejœcie umo¿liwia mini-



malizacjê strat sk³adnika u¿ytecznego w odpadzie koñcowym. Dostosowanie optymalnych
parametrów wzbogacania wymaga w zale¿noœci od parametrów przerabianej rudy mniej-
szych lub wiêkszych zmian w uk³adzie technologicznym. Istotna w tym przypadku jest
jednak znajomoœæ poszczególnych zale¿noœci i wymagañ co do parametrów procesu roz-
dzia³u wynikaj¹cych z okreœlonej wzbogacalnoœci rudy.

W niniejszej pracy, z uwagi na wykorzystywane w analizie dane pochodz¹ce z prowa-
dzonych prac badawczych dla O/ZWR KGHM PM SA, uzyskiwane wyniki wzbogacalnoœci
otrzymywane by³y na podstawie ró¿nych schematów przygotowania rudy do wzbogacania
flotacyjnego jak i flotacji. Wynika to te¿ z faktu, ¿e ich realizacja mia³a na celu weryfikacjê
pewnych hipotez i zakresów badawczych dotycz¹cych okreœlenia uwarunkowañ osi¹ganych
wartoœci wskaŸników technologicznych od parametrów nadawy i prowadzonego procesu.
W celu uporz¹dkowania opisu metodyki uzyskiwania danych do analizy, w kolejnym
rozdziale zosta³y scharakteryzowane wszystkie stosowane schematy przygotowania próbek
do badañ wzbogacalnoœci.

4.1. Materia³ do badañ – metodyka pobierania,

przygotowania próbek do badañ

oraz przeprowadzenia doœwiadczeñ wzbogacalnoœci

W niniejszej pracy do analizy wzbogacalnoœci wykorzystano wyniki prowadzonych prac
badawczych dla O/ZWR KGHM PM SA, a tak¿e pracy w³asnej pt: „Optymalizacja para-
metrów wzbogacania przy zmiennej wzbogacalnoœci rud miedzi uwarunkowanej sk³adem
litologiczno-mineralogicznym” oznaczanej w dalszej czêœci pracy jako PW-AGH, wyko-
nanej w roku 2010. Wykorzystywanymi pracami badawczymi dla O/ZWR by³y g³ównie
prace zrealizowane przez AGH: „Okreœlenie wp³ywu wzbogacalnoœci przerabianych rud na
jakoœæ koncentratów miedziowych dla potrzeb optymalizacji górniczo-hutniczego procesu
wytwarzania miedzi” zleconej przez Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud KGHM Polska
MiedŸ SA etap I, II i III w latach 2007, 2008, 2009 (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA
Etap I 2007, Etap II 2008, Etap III 2009), okreœlanych w dalszej czêœci pracy jako PB 1
odpowiednio dla ka¿dego z etapów PB 1 – Etap I, PB 1 – Etap II, PB 1 – Etap III,
oraz „Okreœlenie wp³ywu wydzielenia z nadawy do m³ynów pierwszego mielenia frakcji
ziarnowej poni¿ej 5 mm na procesy klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Rejon Polkowice”
zrealizowanej w roku 2011 (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA 2011a) – okreœlanej
w dalszej czêœci PB 2. Praca badawcza PB 1 by³a pierwsz¹, zakrojon¹ na tak szerok¹ skalê
prac¹, maj¹c¹ na celu ustalenie wzbogacalnoœci przerabianych rud od momentu rozpoczêcia
pracy zak³adów przeróbki w KGHM PM SA. Za³o¿eniem realizacji pracy by³o dokonanie
oceny wyników wzbogacania na podstawie parametrów jakoœciowych urobku. Zadanie
to sprowadza³o siê do zbadania mo¿liwoœci okreœlenia wskaŸników technologicznych
wzbogacalnoœci rudy w zale¿noœci od zmiany udzia³ów w niej typów litologicznych i ich
jakoœci oraz powi¹zania zmian wzbogacalnoœci z jakoœci¹ pozyskiwanych przemys³owo
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koncentratów miedzi. Realizacja pracy dla przyjêtych za³o¿eñ oraz zakresu rzeczowe-
go wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ podzielenia jej na etapy. W realizacji pracy brali udzia³
pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wroc³awskiej oraz, w czêœci
technicznej, dwóch jednostek: KGHM Ecoren SA oraz KGHM Centrum Badañ Jakoœci
Spó³ka z o.o.

Realizacja dwóch pierwszy etapów: I – „badania na produktach z bie¿¹cej dzia³alnoœci”
(wykonanie w 2007 roku dla rud przerabianych w poszczególnych rejonach O/ZWR), II –
„badania wzbogacalnoœci urobku planowanego do wydobycia” (wykonanie w roku 2008
dla próbek geologicznych z³o¿owych pobranych z pól eksploatacyjnych reprezentuj¹cych
urobek perspektywiczny stanowi¹cy nadawê do O/ZWR), doprowadzi³a do opracowania
za³o¿eñ struktury programu okreœlaj¹cego wzbogacalnoœæ przemys³ow¹ rud miedzi i stwo-
rzenia na ich podstawie programu komputerowego umo¿liwiaj¹cego, na podstawie badañ
laboratoryjnych rudy miedzi, okreœlenie wyników wzbogacalnoœci przemys³owej. Etap III
zrealizowany w roku 2009 pozwoli³ zweryfikowaæ pierwsze etapy i aplikacjê ich wyników
do warunków przemys³owych. Wykonane badania umo¿liwi³y dokonanie techniczno-tech-
nologicznej oceny przebiegu procesu wzbogacania w O/ZWR Rejon Rudna. Do celów etapu
III nale¿a³o równie¿ okreœlenie przyczyn nadmiernych strat Cu w odpadach oraz opraco-
wanie wytycznych zmierzaj¹cych do poprawy wskaŸników technologicznych.

Wykorzystanie wyników z realizowanych prac badawczych zarówno w niniejszej
pracy jak i innych publikacjach mo¿liwe by³o dziêki uzyskanej zgodzie od Dyrektora
O/ZWR KGHM PM SA dr. in¿. Andrzeja Koniecznego, któremu sk³adam serdeczne po-
dziêkowania.

W niniejszej pracy wykorzystano – spoœród bardzo wielu wyników i badañ – tylko te,
które umo¿liwi³y realizacjê za³o¿onego celu badawczego. Wybranymi do analizy na po-
trzeby niniejszego opracowania by³y wiêc próbki nastêpuj¹cych produktów:
1) frakcje litologiczne rudy, ruda surowa – nadawa na dany Rejon O/ZWR urobek górniczy

stanowi¹cy nadawê na przesiewacze,
2) ruda surowa (mieszanina frakcji litologicznych) stanowi¹ca nadawê na konkretny ci¹g

technologiczny,
3) próbki geologiczne – próbki pobrane ze z³o¿a z okreœlonych pól eksploatacyjnych,
4) koncentrat i odpad koñcowy danego rejonu O/ZWR,
5) pó³produkty z procesu technologicznego (dotyczy badañ w ramach pracy „Okreœlenie

wp³ywu wydzielenia z nadawy do m³ynów pierwszego mielenia frakcji ziarnowej poni¿ej
5 mm na procesy klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Rejon Polkowice”).
Materia³em do badañ wzbogacalnoœci oraz oceny przebiegu procesu wzbogacania

by³y próbki pobierane na okreœlonych zmianach roboczych, z zachowaniem reprezen-
tatywnoœci.
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4.2. Metodyka badañ wzbogacalnoœci

Schemat 1. Badania wzbogacalnoœci próbek frakcji litologicznych, próbek geologicznych
oraz rudy surowej

Poszczególne próbki frakcji litologicznych, rudy surowej oraz dodatkowe próbki geolo-
giczne rudy przerabianej w O/ZWR Rejon Rudna do badañ laboratoryjnych rozdrabniano
selektywnie wed³ug schematu pokazanego na rysunku 4.1; rudê kruszono do uziarnienia
poni¿ej 1,0 mm. W przypadku, kiedy badania dla rudy surowej odbywa³y siê dla próbek
pobranych z wylewów m³ynów I stopnia mielenia, etap rozdrabniania by³ pomijany i przy-
stêpowano do dalszych badañ zgodnie ze schematem zaprezentowanym na rysunku 4.2.

Tak skruszone próbki nadawy do badañ poddawano jednostopniowemu mieleniu. Wstêp-
nie materia³ mielono porcjami na mokro w laboratoryjnym m³ynku kulowym w celu usta-
lenia czasu mielenia zapewniaj¹cego osi¹gniêcie za³o¿onego poziomu uziarnienia odpo-
wiedniego dla ka¿dego rodzaju rudy. Odpowiednim uziarnieniem przygotowanych próbek
do badañ flotacyjnych uznano uziarnienie porównywalne z uziarnieniem przemys³owym,
tj. uzyskanym na podstawie zbilansowanego uziarnienia koncentratu i odpadu koñcowego
dla konkretnego rejonu O/ZWR.

Po wykonaniu kontrolnej analizy sitowej mielonego materia³u przystêpowano do prze-
prowadzania badañ flotacyjnych. Prowadzenie procesu mielenia mia³o wiêc zapewniæ osi¹g-
niêcie odpowiedniego uwolnienia minera³ów. Eksperymenty wykonywano w laboratoryjnej
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Rys. 4.1. Ogólny schemat kruszenia próbek rudy

Fig. 4.1. General scheme of ore samples crushing



maszynce flotacyjnej typu Mechanobr z komor¹ o pojemnoœci 1 dm3. We wszystkich wy-
konanych doœwiadczeniach u¿ywano odczynniki flotacyjne stosowane obecnie w O/ZWR:

— dla rudy lubiñskiej:
– zbieraczem by³ ksantogenian etylowo-izobutylowy zmieszany z flotanem w sto-

sunku 70:30, w iloœci 100g/Mg cz.st.,
– odczynnikiem pianotwórczym by³ nashfroth w iloœci 15 g/Mg cz.st.;

— dla rudy polkowicko-sieroszowickiej:
– zbieraj¹cy – ksantogenian sodowo-etylowy+flotan (50:50) 160g/Mg cz.st.
– pianotwórczy – nasfroth w iloœci 20 g/Mg cz.st.;

— dla rudy rudniañskiej:
– zbieracz – ksantogenian etylowo-izobutylowy+flotan (50:50) 120g/Mg cz.st.
– pianotwórczy – corflot + bikanol w iloœci 20 g/Mg cz.st.

Warunki flotacji (dawka odczynnika i czas flotacji) dostosowane by³y do zachowania siê
ka¿dego rodzaju rudy lub badanych poszczególnych frakcji litologicznych w procesie
wzbogacania. Kierowano siê tu wieloletni¹ praktyk¹ laboratoryjn¹ i poziomem zu¿ycia
odczynników w procesach technologicznych. W przypadku rudy ³upkowej iloœæ odczyn-
nika zbieraj¹cego zwiêkszono o 40%, a pianotwórczego o 100%; równie¿ dla dolomitu
iloœæ odczynnika pianotwórczego zwiêkszono o 40% ze wzglêdu na brak flotowalnoœci
w pocz¹tkowym etapie flotacji g³ównej. Natomiast czasy flotacji dla wszystkich testów by³y
jednakowe. Testy flotacyjne dla ka¿dej rudy prowadzono w dwustopniowym uk³adzie wzbo-
gacania, obejmuj¹cym flotacje g³ówn¹ (czas flot. 30’) i jednostadialne czyszczenie koncen-
tratu (czas flot. 12’) zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 4.2. Odebrane produkty
ze wszystkich eksperymentów suszono, okreœlano masê, przygotowywano i kierowano do
oznaczeñ chemicznych. Zawartoœæ miedzi oznaczano w próbach ogólnych oraz w pó³pro-
duktach z próbek procesu technologicznego, natomiast miedŸ i srebro – dla produktów
otrzymanych z próbek rozflotowanych frakcji litologicznych i produktów finalnych. Dla
nadaw flotacyjnych wykonano analizy sitowe, z których poszczególne produkty przekazano
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Rys. 4.2. Ogólny schemat eksperymentów flotacyjnych

Fig. 4.2. General scheme of flotation experiments



do analiz mineralogicznych, w których oceniano zawartoœæ i sk³ad minera³ów kruszcowych
oraz okreœlano stopieñ uwolnienia poszczególnych minera³ów siarczkowych.

Schemat 2. Badania wzbogacalnoœci koncentratu i odpadu koñcowego

Badania wzbogacalnoœci rudy przerabianej w O/ZWR przeprowadzone na koncentracie
i odpadzie koñcowym wykonano pobieraj¹c próbkê tych produktów i bezpoœrednio po
pobraniu j¹ flotuj¹c. Wykonanie bezpoœrednio po pobraniu próbki flotacji mia³o zapobiec
rozpadowi odczynników flotacyjnych. Eksperymenty flotacyjne wykonywano w labora-
toryjnej maszynce flotacyjnej typu Mechanobr z komor¹ o pojemnoœci 1 dm3.

Testy flotacyjne dla próbek koncentratu prowadzono w jednostopniowym uk³adzie
wzbogacania wydzielaj¹c osiem produktów pianowych w okreœlonych odstêpach czasu i od-
pady (rys. 4.3a), natomiast dla próbek odpadów testy flotacyjne prowadzono w dwustopnio-
wym uk³adzie wzbogacania zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 4.3b. Ca³kowity
czas flotacji zawiesin koncentratów wynosi³ piêtnaœcie minut, odpadów dwanaœcie.

Schemat 3. Badania wzbogacalnoœci pó³produktów z procesu technologicznego

Metodyka badañ laboratoryjnych wzbogacalnoœci rudy z ZWR Rejon Polkowice wy-
nika³a z badañ zrealizowanych w ramach pracy badawczej „Okreœlenie wp³ywu wydzielenia
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Rys. 4.3. Ogólny schemat eksperymentów flotacyjnych z koncentratami (a) i odpadami (b) koñcowymi

Fig. 4.3. General scheme of flotation experiments with concentrates (a) and final wastes (b)



z nadawy do m³ynów pierwszego mielenia frakcji ziarnowej poni¿ej 5 mm na procesy
klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Rejon Polkowice”. Badania prowadzono pod k¹tem
okreœlenia wp³ywu niedomielenia i przemielenia na wskaŸniki technologiczne wzbogacania
flotacyjnego. Badania te prowadzono zarówno pod wzglêdem okreœlenia uwolnienia mine-
ra³ów i ich uziarnienia poprzez badania mineralogiczne produktów, jak i poprzez okreœlenie
charakterystyk wzbogacalnoœci na drodze flotacji laboratoryjnych.

Produktami badañ by³y:
— wylew m³yna A,
— produkt dolny przesiewacza,
— przelew HC f 500,
— nadawa na m³yny domielaj¹ce.

Badania wylewu m³yna A

Kinetyka mielenia próbki – czasy mielenia – 4’, 8’, 12’, 16’, 20’ lub wiêcej w zale¿noœci
od efektów w celu rozdrobnienia 98% materia³u poni¿ej 0,045 mm. Sita do badañ uziarnie-
nia – 2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm, 0,2 mm, 0,1 mm, 0,075 mm, 0,045 mm, 0,025 mm.

Próbki po ka¿dym z badanych czasów mielenia przygotowywano do badañ mineralo-
gicznych (klasy ziarnowe powsta³e w wyniku badañ sk³adu ziarnowego).

Tak przygotowane próbki poddawano flotacji frakcjonowanej próbek z domieleniem
produktu poœredniego – 7 produktów do oznaczenia Cu (5 koncentratów + odpad koñ-
cowy + próbka ogólna). Dodatkowo dokonywano analizy sitowej nadawy. Uzyskane pro-
dukty stanowi³y nadawê do badañ mineralogicznych i oznaczeñ Cu.

Badania wykonywane by³y zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunku 4.4
oraz 4.5. Schematy te ró¿ni¹ siê sposobem uzyskania nadawy do wzbogacania flotacyjnego.
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Rys. 4.4. Schemat laboratoryjnych badañ flotacyjnych

Fig. 4.4. Scheme of laboratory flotation researches



Pierwszy schemat obejmuje badania rudy, w której odpowiednie przygotowanie nadawy
uzyskujemy poprzez jednostadialne mielenie (rys. 4.4), w drugim zaœ poprzez klasyfikacjê
i mielenie produktu górnego sita (klasyfikacjê prowadzono dla sit 0,075 oraz 0,045) –
rysunek 4.5. Taki uk³ad doœwiadczeñ umo¿liwi³ ocenê wp³ywu ewentualnego przemielenia
na wyniki flotacji rudy.

Badania produktu dolnego przesiewacza

Badania dla produktu dolnego prowadzono w celu oceny wzbogacalnoœci tego produktu
przerabianego w sekcji 2 I Ci¹gu O/ZWR Rejon Polkowice w porównaniu z produktem
górnym, czyli wylewem m³yna I stopnia mielenia, a wiêc produktem przerabianym w sekcji 3
tego Ci¹gu. Metodyka badañ by³a identyczna jak dla wylewu m³yna A i obejmowa³a
poza kinetyk¹ mielenia równie¿ badania flotacyjne wzbogacalnoœci. Badania prowadzono
pod k¹tem zmian wzbogacalnoœci tych produktów dla oceny zasadnoœci ich ewentualnego
rozdzielenia do dalszego etapu prowadzenia procesu wzbogacania. Badania prowadzono
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach 4.4. i 4.5.

Badania przelewu HC f 500 i nadawy m³ynów domielaj¹cych

Prowadzono flotacjê frakcjonowan¹ próbek z domieleniem produktu poœredniego po-
dobnie jak dla poprzednich eksperymentów dokonywano analizy sitowej nadawy, a pro-
dukty wzbogacania stanowi³y nadawê do badañ mineralogicznych.
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Rys. 4.5. Schemat laboratoryjnych badañ flotacyjnych –
flotacja frakcjonowana próbek z klasyfikacj¹ nadawy i mieleniem produktu grubego

Fig. 4.5. Scheme of laboratory flotation researches –
fractioned flotation of samples with feed classification and thick product grinding



Flotacje wykonywano zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.6.

4.3. Metodyka analiz mineralogicznych

4.3.1. Metodyka badañ sk³adu litologicznego
i analiz mineralogicznych wykonanych

w ramach prac badawczych dla O/ZWR KGHM PM SA

W pracy badawczej „Okreœlenie wp³ywu wzbogacalnoœci przerabianych rud na jakoœæ
koncentratów miedziowych dla potrzeb optymalizacji górniczo-hutniczego procesu wytwa-
rzania miedzi” zleconego przez Oddzia³ Zak³ady Wzbogacania Rud KGHM Polska MiedŸ
SA etap I, II i III w latach 2007, 2008, 2009 badania wykonywane by³y przez Antoniego
Muszera z Uniwersytetu Wroc³awskiego zaœ w pracy badawczej „Okreœlenie wp³ywu wy-
dzielenia z nadawy do m³ynów pierwszego mielenia frakcji ziarnowej poni¿ej 5 mm na pro-
cesy klasyfikacji i wzbogacania w O/ZWR Rejon Polkowice” badania litologiczne i mi-
neralogiczne wykona³ zespó³ pracowników AGH pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Adama
Piestrzyñskiego.
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Rys. 4.6. Schemat laboratoryjnych badañ flotacyjnych

Fig. 4.6. Scheme of laboratory flotation researches



Metodyka badañ wykonywanych przez Antoniego Muszera

Dostarczony materia³ próbek rudy z poszczególnych rejonów O/ZWR (w dwóch klasach
tj. +10 mm oraz –10 mm) zosta³ uprzednio umyty w celu oczyszczenia ziaren rudy
z minera³ów ilastych. Ka¿da z próbek rud we frakcjach powy¿ej 10 mm zosta³a nastêpnie
podsuszona suszark¹ elektryczn¹ i w stanie pó³suchym zosta³a sfotografowana przy u¿yciu
aparatu o wysokiej rozdzielczoœci Nikon D70S. Próbki z frakcji poni¿ej 10 mm przesiano na
mokro przez sito 0,7 mm. Proces przesiania materia³u badawczego umo¿liwi³ rozdzia³
próbek na dwie klasy oraz zastosowanie do frakcji, czêsto o najwiêkszym wychodzie, tj.
klasy –0,7 mm, analizy mikroskopowej, dziêki której okreœlono zawartoœæ procentow¹
poszczególnych typów rud. W przypadku frakcji 0,7–10 mm po podsuszeniu poszcze-
gólnych próbek wykonano zdjêcia roz³o¿onego materia³u z bliskiej odleg³oœci. Okreœlanie
zawartoœci typów rudy, tj. ³upkowej, wêglanowej i piaskowcowej we frakcji poni¿ej 0,7 mm
wykonano poprzez analizê zdjêæ mikroskopowych preparatów polerowanych z omawianej
frakcji.

Z ka¿dej frakcji próbek rud wykonano minimum 20 zdjêæ cyfrowych (w sumie ok.
600 zdjêæ). Zdjêcia te pos³u¿y³y do obliczeñ iloœci typów rud w badanym materiale. Badania
planimetryczne wykonano przy u¿yciu programu komputerowego Lucia M s³u¿¹cego do
analizy obrazów. Po opracowaniu programu steruj¹cego zliczaniem poszczególnych typów
rud, proces zliczania okruchów skalnych zosta³ ca³kowicie zautomatyzowany.

Dla okreœlenia jakoœciowego i iloœciowego sk³adu kruszców (wylewy m³ynów I stop-
nia) oraz iloœci zrostów kruszec/minera³ p³onny oraz wolnych kruszców w nadawach do
eksperymentów flotacyjnych, z poszczególnych próbek wykonano preparaty polerowane.
Preparaty sporz¹dzono standardow¹ technik¹ stosowan¹ do próbek sypkich. Szlifowanie
i polerowanie materia³u badawczego przeprowadzono na podk³adach polerczych firmy
Struers DP-Mol, DP-Dur i DP-Nap, wykorzystuj¹c w tym celu œciœle okreœlone granulacje
past diamentowych. Badania mikroskopowe preparatów polerowanych wykonano w Pra-
cowni Analiz Surowców Mineralnych w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Obserwacje próbek przeprowadzono w œwietle odbitym i przechodz¹-
cym przy u¿yciu mikroskopu Optiphot 2-Pol firmy Nikon. Minera³y rudne zdiagnozo-
wano na podstawie w³aœciwoœci optycznych i fizycznych kruszców, szeroko opisanych
w literaturze naukowej.

W celu okreœlenia wzajemnych relacji iloœciowych kruszców w stosunku do ziarn
i okruchów kwarcowych, dolomitowych, kalcytowych i agregatów ilastych przeprowadzono
planimetryczn¹ analizê obrazu mikroskopowego. Analizy dokonano na 30 obrazach mikro-
skopowych z ka¿dej próbki, wykorzystuj¹c do tego program analizy obrazu mikrosko-
powego Lucia M.

W analizie zrostów i przerostów kruszców z minera³ami ska³otwórczymi (agregaty ilaste,
wêglany, kwarc), za ziarna wolne uznawano ziarna kruszców, które by³y zroœniête z mi-
nera³ami p³onnymi na powierzchni od 0 do 30%. Jeœli ziarno kruszców w okruchu skalnym
zajmowa³o mniej ni¿ 70% powierzchni kruszec zaliczany by³ do kruszców zroœniêtych
z okreœlonym typem minera³u p³onnego lub agregatem mineralnym.
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Metodyka badañ wykonywanych na AGH

Analiza okruszcowania odbywa³a siê za pomoc¹ mikroskopów do œwiat³a odbitego
Nikon Opti-phot (powiêkszenia 140´, i 280´ dla najmniejszej frakcji tj. <0,025 mm).
Minimaln¹ iloœæ zliczeñ minera³ów kruszcowych i ska³y p³onnej dla próbki ustalono na
1000. Je¿eli w jednym polu obserwacji iloœæ zliczeñ by³a mniejsza, wybierano drugie pole
metod¹ losow¹. Próbki wa¿one by³y za pomoc¹ wagi Ohaus CS200 (dok³adnoœæ 0,1g).

Planimetria by³a wykonywana na siatce mikrograficznej. Wyst¹pienie minera³u by³o
zliczane, gdy ten pojawia³ siê w wêŸle siatki. Osobno zliczane by³y minera³y kruszcowe
wystêpuj¹ce jako uwolnione, a osobno w zrostach. Zrosty by³y rozdzielane na trzy grupy,
tj. zrosty kruszców z kwarcem, z wêglanami oraz z wêglanami i min. ilastymi. Je¿eli
w próbce oznaczano tylko ska³ê p³onn¹, zrosty nie by³y rozdzielane na w/w grupy.

W próbkach frakcji <0,025 mm, ze wzglêdu na zbyt ma³e rozmiary ziaren, a co za tym
idzie zbyt du¿y b³¹d, nie okreœlano litologii. Oznaczono jedynie ska³ê p³onn¹, uwolnione
minera³y kruszcowe oraz ich zrosty ze ska³¹ p³onn¹.

Próbki makroskopowe by³y rozdzielane manualnie na trzy grupy litologiczne: pias-
kowiec, ³upek i dolomit.

4.3.2. Metodyka badañ mineralogicznych
dla doœwiadczeñ wykonanych w ramach pracy w³asnej

W celu okreœlenia jakoœciowego i iloœciowego sk³adu kruszców oraz iloœci zrostów
kruszec/minera³ p³onny, a tak¿e wolnych kruszców w nadawach do eksperymentów flotacyj-
nych, z poszczególnych próbek wykonano preparaty polerowane. Dla utrzymania dok³ad-
noœci oznaczeñ iloœciowych poszczególnych kruszców i zrostów, preparaty wykonywano
dla próbek badanych nadaw ka¿dorazowo rozsianych na trzy klasy ziarnowe. Ka¿da zatem
próbka badanej warstwy litologicznej i mieszanki warstw, zmielona odpowiednio do wa-
runków badania wzbogacalnoœci, by³a rozsiana na mokro i po wysuszeniu oraz okreœleniu
wychodów dla ka¿dej frakcji ziarnowej wykonywano preparat mikroskopowy. Wyniki
oznaczeñ w klasach ziarnowych bilansowano z uwzglêdnieniem wychodów frakcji po czym
wyliczano zawartoœci kruszców i zrostów dla poszczególnych nadaw. Preparaty sporz¹-
dzono standardow¹ technik¹ stosowan¹ do próbek sypkich.

Wszystkie badania mikroskopowe by³y przeprowadzane za pomoc¹ mikroskopu Nikon.
Planimetriê wykonano na siatce mikrograficznej o 441 wêz³ach. Zliczane by³y wy-

st¹pienia danego typu litologicznego lub wyst¹pienia minera³u kruszcowego na wêŸle siatki.
Minimum zliczeñ dla próbki okreœlono na 300 dla pomiaru œrednicy ziarn i 1000 zliczeñ dla
planimetrii.

Próbka rudy O/ZWR Rejon Rudna Strona B, klasa ziarnowa 0,8–10 mm zosta³a roz-
dzielona metod¹ kwartowania w piêciu stopniach (ostatecznie uzyskano próbê reprezen-
tatywn¹ – wyjœciowej próbki).

Próbki rudy O/ZWR Rejon Rudna Strona B, klasa ziarnowa poni¿ej 0,8 mm oraz
Strona A: klasa ziarnowa powy¿ej 0,5 mm; poni¿ej 0,1 mm i 0,1–0,5 mm, w których
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oznaczany by³ jedynie sk³ad litologiczny podzielono za pomoc¹ aparatu Johnsa na re-
prezentatywne próbki. Podzia³ zosta³ wykonany jak poni¿ej:

— Ruda Strona „B” klasa – 0,8 pomniejszenie 8´,
— Ruda Strona „A” klasa – 0,1 pomniejszenie 7´,
— Ruda Strona „A” klasa + 0,5 pomniejszenie 4´,
— Ruda Strona „A” klasa ziarnowa 0,1–0,5 pomniejszenie 7´.

4.4. Charakterystyka nadaw do badañ wzbogacalnoœci

Uzyskane wyniki wzbogacalnoœci s¹ uzale¿nione od szeregu czynników, które zosta³y
omówione we wczeœniejszych rozdzia³ach. Do najistotniejszych czynników poza metodyk¹
przygotowania nadawy do wzbogacania nale¿y zaliczyæ uziarnienie nadawy oraz jej sk³ad lito-
logiczno-mineralogiczny. W rozdziale 4.4.1 przedstawiono wiêc charakterystyki uziarnienia
nadaw do badañ w poszczególnych eksperymentach oraz porównawczo uziarnienie produk-
tów przemys³owych, do których w wielu eksperymentach dostosowywano przygotowywan¹
próbkê pod wzglêdem uziarnienia. W rozdziale 4.4.2 na wykresach przedstawiono sk³ad litolo-
giczny próbek rudy surowej, ograniczaj¹c siê z uwagi na objêtoœæ niniejszej pracy tylko do sk³a-
dów sumarycznych dla badanych próbek z pominiêciem udzia³u sk³adników litologicznych
w klasach ziarnowych, w których zgodnie z opisan¹ metodyk¹ by³ on wyznaczany z uwagi na
koniecznoœæ stosowania ró¿nych metod oznaczeñ. W rozdziale 4.4.2 przedstawiono równie¿
charakterystykê mineralogiczn¹ próbki wraz z okreœleniem stopnia uwolnienia minera³ów.

4.4.1. Charakterystyka uziarnienia próbek do badañ wzbogacalnoœci

W³aœciwe uwolnienie minera³ów jest podstawowym warunkiem prowadzenia procesu
wzbogacania rud. Zapewnienie tego wymaga informacji o wielkoœciach minera³ów w celu
prowadzenia procesu przygotowania rudy w operacjach mielenia i klasyfikacji do wzbo-
gacania, dla za³o¿onego odpowiedniego dla danej rudy uziarnienia. Uziarnienie produktu
poddawanego wzbogacaniu jest wiêc poœrednim sposobem pomiaru uwolnienia minera-
³ów sk³adnika u¿ytecznego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sk³ad ziarnowy minera³ów nie jest sta³y,
a poszczególne minera³y maj¹ ró¿ne wymiary, co oznacza mo¿liwoœæ rozdrobnienia najwiêk-
szych minera³ów w procesach mielenia prowadzonych w celu osigniêcia ich uwolnienia od
sk³adników p³onnych. Prowadzenie procesu przygotowania rudy pod wzglêdem uwolnienia
minera³ów u¿ytecznych sprowadza siê wiêc do z góry za³o¿onego poziomu uwolnienia.
Za³o¿one uziarnienie nadawy poddawanej wzbogacaniu wynika z analizy mineralogicznej
danej rudy. Zgodnie z opisem w rozdziale 2 rudy wzbogacane w O/ZWR posiadaj¹ silnie
zró¿nicowan¹ charakterystykê okruszcowania, jak i litologiczno-mineralogiczn¹.

Wymagania zwi¹zane z prowadzeniem procesu wzbogacania warunkowane s¹ sk³a-
dem mineralogicznym, wielkoœci¹ poszczególnych minera³ów jak i sk³adem ska³y p³onnej.
Zmiennoœæ wielkoœci minera³ów dla poszczególnych frakcji litologicznych jest doœæ dobrze
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rozpoznana i wskazuje, ¿e minera³y o najmniejszych wymiarach znajduj¹ siê we frakcji
³upkowej, najwiêksze minera³y zaœ wykszta³ci³y siê w piaskowcu (Piestrzyñski 1996).

Przebieg procesu wzbogacania flotacyjnego zale¿y od stopnia uwolnienia minera³ów
u¿ytecznych. Im dok³adniej uwolnione s¹ minera³y u¿yteczne, tym ³atwiej wzbogacalna jest
dana nadawa (Foszcz 2008). Proces uwalniania minera³ów w operacjach rozdrabniaj¹cych
zale¿y miêdzy innymi od w³aœciwoœci ska³ i tworz¹cych je minera³ów oraz od charakteru
procesu rozdrabiania. Podatnoœæ na rozdrabnianie uzale¿niona jest od sk³adu litologicznego
i podlega du¿ym zmianom wynikaj¹cym z jakiego obszaru eksploatowanego z³o¿a pochodzi
nadawa do wzbogacania jak i od szczegó³ów zwi¹zanych z urabianiem metod¹ strza³ow¹ –
rozmieszczenie otworów strza³owych iloœæ materia³u wybuchowego itp. powoduj¹cych
okreœlone zniszczenia w strukturze wewnêtrznej rudy.

Uziarnienie jest wiêc podstawowym parametrem opisu nadawy poddawanej wzbogaca-
niu, dlatego te¿ na rysunkach 4.7–4.12, przedstawiono charakterystykê uziarnienia próbek,
dla których prowadzono badania.

Drobne uziarnienie nadawy do wzbogacania, które odgrywa istotn¹ rolê w uwolnieniu
minera³ów, powoduje jednoczeœnie szereg trudnoœci w procesie flotacji (Potulska 2008;
Rickelton, Dell 1977).

Etap III

Odpowiednim uziarnieniem przygotowanych próbek do badañ flotacyjnych zgodnie
z opisem w rozdziale poœwiêconym metodyce badañ uznano uziarnienie porównywalne
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Rys. 4.7. Kinetyka mielenia próbek nadawy do badañ flotacyjnych pochodz¹cych z poszczególnych rejonów
O/ZWR–PB 1 – Etap I

Fig. 4.7. Kinetics of feed samples grinding to flotation researches, originating from individual regions
of O/ZWR–PB 1 – Stage I



z uziarnieniem przemys³owym, tj. uzyskanym na podstawie zbilansowanego uziarnienia
koncentratu i odpadu koñcowego dla O/ZWR Rejon Rudna, porównawczo równie¿ wyko-
rzystano rozsiane nadawy przemys³owe. Uziarnienie to zgodnie z badaniami dla etapu I i II
gwarantowa³o odpowiedni poziom uwolnienia, które dla ka¿dej z badanych próbek nadaw
do flotacji laboratoryjnych by³o okreœlane w badaniach mineralogicznych. Na tej podstawie
dla w³aœciwych badañ wzbogacalnoœci, dla wszystkich badanych próbek rud, dostosowy-
wano czasy mielenia, po których uzyskiwano uziarnienie porównywalne z uziarnieniem
przemys³owym. Czasy te wynosi³y dla poszczególnych frakcji litologicznych i nadaw na
stronê A i B w seriach odpowiednio:

— Piaskowiec – seria I = 40 min; seria II = 40 min; seria III = 40 min;
— Dolomit – seria I = 22 min; seria II = 22 min; seria III = 22 min;
— £upek – seria I = 35 min; seria II = 35 min; seria III = 35 min;
— Nadawa strona A – seria I = 27 min; seria II = 27 min; seria III = 30 min;
— Nadawa strona B – seria I = 27 min; seria II = 27 min; seria III = 30 min.
Dla próbki geologicznej zaœ:
— Piaskowiec z³o¿owy – 40 min;
— Piaskowiec p³onny – 40 min;
— £upek – 35 min;
— Dolomit ilasty – 25 min;
— Dolomit smugowany – 17 min.
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Rys. 4.8. Sk³ad ziarnowy próbek nadaw do badañ wzbogacalnoœci utworzonych z frakcji litologicznych próbek
geologicznych z poszczególnych Oddzia³ów ZG KGHM PM SA – PB 1 – Etap II

Fig. 4.8. Particle size distribution of feed samples to beneficiation researches, created from lithological fractions
originating from individual departments of ZG KGHM PM SA – PB 1- Stage II
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Rys. 4.10. Sk³ad ziarnowy wylewu m³yna I stopnia mielenia MK131, O/ZWR Rejon Polkowice oraz kinetyka
mielenia tego produktu – PB 2

Fig. 4.10. Particle size distribution of underflow of Ist grinding MK131, O/ZWR Region Polkowice
and grinding kinetics of this product – PB 2

Rys. 4.9. Sk³ad ziarnowy próbek nadaw do badañ wzbogacalnoœci – PB 1 – Etap III

Fig. 4.9. Particle size distribution of feed samples to beneficiation researches – PB 1 – Stage III
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Rys. 4.11. Sk³ad ziarnowy produktu dolnego przesiewacza II stopnia klasyfikacji O/ZWR Rejon Polkowice oraz
kinetyka mielenia tego produktu praca badawcza PB 2

Fig. 4.11. Particle size distribution of product of lower screener of IInd classification stage
O/ZWR Region Polkowice and grinding kinetics of this product – research PB 2

Rys. 4.12. Sk³ad ziarnowy próbek poddawanych flotacji – PW-AGH

Fig. 4.12. Particle size distribution of samples given to flotation – PW-AGH



Analiza uziarnienia produktów poddawanych badaniom wzbogacalnoœci wskazuje na
du¿¹ zmiennoœæ uziarnienia badanych próbek, co wynika z przyjêtego za³o¿enia dla pewnej
czêœci badañ o dostosowaniu uziarnienia do nadawy przemys³owej; ziarno d90 zmienia siê od
0,040 mm (uziarnienie próbki rudy z O/ZWR Rejon Polkowice mielonej przez 60’+40’
minut domielana klasa 0,045 mm – rys. 4.7 oraz wylew m³yna MK131 O/ZWR Rejon
Polkowice mielony przez 70 minut – rys. 4.10) do powy¿ej 0,4 mm (produkt dolny prze-
siewacza O/ZWR Rejon Polkowice mielony przez 20 minut – rys. 4.11 – zaprezentowana na
rysunku charakterystyka uziarnienia produktu dolnego przesiewacza zosta³a przedstawiona
tylko pogl¹dowo podobnie jak wylew m³yna MK131 na rysunku 4.10, produkty te nie by³y
poddawane badaniom wzbogacalnoœci). Do drobno uziarnionych próbek nale¿y równie¿
zaliczyæ próbki rudy z O/ZWR Rejon Polkowice, które przygotowano do uziarnienia poni¿ej
0,045 mm zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.5. Analiza wyników dla tak
szerokiego zakresu uziarnieñ pozwala na okreœlenie pewnych zale¿noœci uzyskiwanych
wskaŸników technologicznych w funkcji uziarnienia nadawy poddawanej badaniom. Do-
tyczy to w szczególnoœci próbek, dla których prowadzono badania dla ró¿nego stopnia ich
rozdrobnienia.

Oczywistym jest w œwietle uwag przedstawionych wczeœniej, ¿e uziarnienie jest tylko
poœrednim pomiarem stopnia uwolnienia, umo¿liwiaj¹cego skuteczne przeprowadzenie pro-
cesu wzbogacania. Najwa¿niejszym czynnikiem jest oczywiœcie bezpoœrednio oznaczone
uwolnienie w próbkach rudy poddawanych ocenie jej wzbogacalnoœci, co zosta³o dla danych
próbek przedstawione w rozdziale 4.4.2.

4.4.2. Charakterystyki litologiczne i mineralogiczne
próbek do badañ wzbogacalnoœci

Uwolnienie minera³ów jest podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o mo¿liwoœci prze-
prowadzenia skutecznej operacji wzbogacania – w szczególnoœci flotacyjnego – z uwagi na
cechê rozdzia³u uzale¿nion¹ od w³aœciwoœci powierzchni. W niniejszym rozdziale, poza
omówion¹ charakterystyk¹ uziarnienia, przedstawiono wyniki oznaczeñ stopnia uwolnienia
minera³ów mierzonego procentow¹ zawartoœci¹ kruszców wolnych. Z uwagi na wp³yw
frakcji litologicznych na mineralizacjê rudy w pierwszej kolejnoœci przedstawiono sk³ady
litologiczne badanych próbek rudy – rysunki 4.13–4.16, a nastêpnie w tabelach od 4.1 do 4.5
zaprezentowano uwolnienie kruszców oraz procentow¹ zawartoœæ minera³ów miedzi w ba-
danych próbkach. W tabelach tych przedstawiono obliczon¹ wartoœæ GTZ Cu, na podstawie
udzia³ów poszczególnych minera³ów miedzi i zawartoœci tego pierwiastka w danym mi-
nerale. Na rysunkach 4.17–4.20 przedstawiono szczegó³owe wyniki uwolnienia minera³ów
w klasach ziarnowych dla badanych próbek.

W realizacji pracy badawczej PB 1 w Etapie II, badaniom poddawano frakcje litologiczne
próbek geologicznych i utworzone mieszanki o za³o¿onym sk³adzie litologicznym zgodnie
z wykazem:

— Lubin Oddzia³ G2 (mieszanka) – 85% Piaskowiec, 15% £upek, 0% Dolomit,

65



66

Rys. 4.13. Wyniki oznaczenia sk³adu litologicznego w próbkach nadawy poddawanej badaniom wzbogacalnoœci
– PB1 – Etap I

Fig. 4.13. Results of lithological composition in feed samples tested for beneficiation – PB1-Stage I

Rys. 4.14. Wyniki oznaczenia sk³adu litologicznego w próbkach nadawy poddawanej badaniom
wzbogacalnoœci, PB 1 – Etap III

Fig. 4.14. Results of lithological composition in feed samples tested for beneficiation,
PB 1-Stage III
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Rys. 4.15. Wyniki oznaczenia sk³adu litologicznego w próbkach z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 2

Fig. 4.15. Results of lithological composition in samples from O/ZWR Region Polkowice, PB 2

Rys. 4.16. Wyniki oznaczenia sk³adu litologicznego w próbkach nadawy poddawanej badaniom wzbogacalnoœci
z O/ZWR Rejon Rudna, PW-AGH

Fig. 4..16. Results of lithological composition in feed samples tested for beneficiation from
O/ZWR Rejon Rudna, PW-AGH



— Lubin Oddzia³ G5 (mieszanka) – 46% Piaskowiec, 7% £upek, 47% Dolomit,
— Lubin Oddzia³ G8 (mieszanka) – 87% Piaskowiec, 13% £upek, 0% Dolomit,
— Lubin Oddzia³ G1 (mieszanka) – 65% Piaskowiec, 12% £upek, 23% Dolomit,
— Lubin Oddzia³ G7 (mieszanka) – 0% Piaskowiec, 16% £upek, 84% Dolomit,
— Lubin Oddzia³ G9 (mieszanka) – 64% Piaskowiec, 36% £upek, 0% Dolomit,
— Polkowice Oddzia³ G 23/Sz3 (mieszanka) – 44% Piaskowiec, 5% £upek, 50%

Dolomit,
— Polkowice Oddzia³ G 33/PR23 (mieszanka) – 0% Piaskowiec, 18% £upek, 82%

Dolomit,
— Polkowice Oddzia³ G23/Sz8 (mieszanka) – 28% Piaskowiec, 4% £upek, 68%

Dolomit,
— Rudna Oddzia³ G12+G15 (mieszanka) – 63% Piaskowiec, 8% £upek, 30% Dolomit,
— Rudna Oddzia³ G23+G27 (mieszanka) – 78% Piaskowiec, 9% £upek, 14% Dolomit,
— Rudna Oddzia³ G1/7+G3/4 (mieszanka) – 75% Piaskowiec, 4% £upek, 21% Dolomit.
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Tabela 4.1

Wyniki oznaczenia stopnia uwolnienia, sk³adu mineralogicznego oraz wyznaczony GTZ Cu

w próbkach, PB 1 – Etap I

Table 4.1

Results of determination of liberation level, mineral composition and found value of GTZ Cu in samples,

PB 1 – Stage I

Próbka
Kruszce
wolne
[%]

Bornit Chalkozyn
Chal-

kopiryt
Kowelin Tennantyt GTZ

Rudna ruda strona A –
seria I

* 30,18 48,99 8,05 9,22 3,56 68,36

Rudna ruda strona B –
seria I

* 34,59 48,23 8,76 3,71 4,71 69,00

Rudna ruda strona A –
seria II

* 31,51 52,35 8,98 4,65 2,51 69,27

Rudna ruda strona B –
seria II

* 25,84 55,19 9,99 7,68 1,31 69,69

Lubin Ci¹g I * 39,91 21,53 32,59 4,68 1,29 57,52

Lubin Ci¹g II * 43,95 15,39 33,68 4,31 2,67 56,01

Polkowice * 15,69 64,30 13,94 4,28 1,79 69,90

* Uwolnienia uzale¿nione od czasu mielenia przedstawione na rysunku 4.17.
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Tabela 4.2

Wyniki oznaczenia stopnia uwolnienia, sk³adu mineralogicznego oraz wyznaczony GTZ Cu

w próbkach, PB 1 – Etap II

Table 4.2

Results of determination of liberation level, mineral composition and found value of GTZ Cu in samples,

PB 1 – Stage II

Próbka
Kruszce
wolne
[%]

Bornit Chalkozyn
Chal-

kopiryt
Kowelin Tennantyt GTZ

Lubin Oddzia³ G2
(mieszanka)

89,38 18,05 17,03 64,69 0,23 0,00 47,57

Lubin Oddzia³ G5
(mieszanka)

86,99 10,69 71,03 17,82 0,17 0,28 69,90

Lubin Oddzia³ G8
(mieszanka)

87,70 14,31 15,55 68,26 1,63 0,24 46,27

Lubin Oddzia³ G1
(mieszanka)

89,03 40,20 24,84 27,49 6,43 1,03 59,45

Lubin Oddzia³ G7
(mieszanka)

81,78 1,57 97,24 1,08 0,11 0,00 79,13

Lubin Oddzia³ G9
(mieszanka)

86,67 68,48 18,17 12,74 0,61 0,00 62,68

Polkowice Oddzia³ G
23/Sz3 (mieszanka)

95,41 3,92 0,70 96,61 0,0 2,69 79,42

Polkowice Oddzia³ G
33/PR23 (mieszanka)

89,33 9,08 6,09 24,03 60,80 0,31 68,95

Polkowice Oddzia³
G23/Sz8 (mieszanka)

92,27 1,49 96,37 0,20 1,89 0,05 79,29

Rudna Oddzia³ G12+G15
(mieszanka)

90,31 13,04 82,53 2,15 2,28 0,00 76,46

Rudna Oddzia³ G23+G27
(mieszanka)

77,59 73,14 12,91 8,10 5,64 0,21 63,28

Rudna Oddzia³
G1/7+G3/4 (mieszanka)

88,52 34,00 63,11 0,13 2,75 0,00 73,83



70

Tabela 4.3

Wyniki oznaczenia stopnia uwolnienia, sk³adu mineralogicznego oraz wyznaczony GTZ Cu

w próbkach, PB 1 – Etap III

Table 4.3

Results of determination of liberation level, mineral composition and found value of GTZ Cu in samples,

PB 1 – Stage III

Próbka
Kruszce wolne

[%]
Bornit Chalkozyn

Chal-
kopiryt

Kowelin Tennantyt GTZ

Seria I

Piaskowiec 93,38 20,41 74,45 3,24 1,37 0,53 74,71

£upek 88,19 31,40 52,02 8,68 6,73 1,18 69,52

Dolomit 82,32 27,28 63,98 4,96 3,20 0,59 72,53

Ruda strona A 91,47 20,85 60,45 11,18 6,51 1,02 70,22

Ruda strona B 88,82 20,50 68,60 7,53 2,31 1,06 72,48

Seria II

Piaskowiec 92,04 19,41 74,02 2,21 4,37 0,00 75,09

£upek 87,67 37,46 60,78 1,63 0,00 0,13 72,91

Dolomit 89,53 53,26 40,21 3,07 3,46 0,00 69,20

Ruda strona A 82,42 32,24 57,49 5,74 4,36 0,16 71,32

Ruda strona B 81,21 40,08 48,31 6,80 4,42 0,39 69,46

Seria III

Piaskowiec 90,10 29,57 66,34 1,73 1,96 0,40 73,83

£upek 68,19 36,47 51,16 5,38 6,44 0,54 70,39

Dolomit 76,63 32,57 50,40 12,01 3,97 1,05 68,22

Ruda strona A 88,45 37,01 49,24 8,93 4,66 0,16 69,04

Ruda strona B 87,19 32,57 49,44 11,47 6,40 0,12 68,41

Próbka geologiczna

£upek 76,57 40,41 30,28 28,85 0,46 0,00 60,06

Dolomit ilasty 80,22 8,32 73,44 15,49 2,75 0,00 71,13

Dolomit smugowany 77,91 3,11 85,29 11,60 0,00 0,00 74,13

Piaskowiec z³o¿owy 80,47 87,38 1,10 6,08 3,08 2,36 61,56

Piaskowiec p³onny 87,89 79,28 2,98 14,45 0,59 2,70 59,35

Mieszanka I 79,78 66,37 18,02 11,45 2,59 1,57 62,90

Mieszanka II 80,94 68,22 15,87 11,88 2,30 1,73 62,40

Mieszanka III 80,87 57,33 27,63 11,47 2,22 1,35 64,51
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Tabela 4.4

Wyniki oznaczenia stopnia uwolnienia, sk³adu mineralogicznego oraz wyznaczony GTZ Cu

w próbkach z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 2

Table 4.4

Results of determination of liberation level, mineral composition and found value of GTZ Cu

in samples from O/ZWR Region Polkowice, PB 2

Próbka
Kruszce
wolne
[%]

Bornit
[%]

Chalkozyn
[%]

Chalkopiryt
[%]

Kowelin
[%]

GTZ

Cu

Odpad koñcowy 21.04.2011r. 7,08 4,84 90,50 4,67 0,00 76,98

Odpad koñcowy 10.05.2011r. 31,33 0,00 90,76 9,24 0,00 75,72

Odpad koñcowy 16.05.2011r. 37,14 0,00 63,33 36,67 0,00 63,29

Koncentrat I etap 21.04.2011 90,67 17,81 69,86 8,22 4,11 72,67

Przelew hc500 – 21.04.2011r. 64,45 15,52 71,26 6,20 7,01 73,57

Przelew hc500 – 10.05.2011r. 61,60 27,81 65,46 3,75 2,98 73,19

Przelew hc500 – 16.05.2011r. 51,43 7,90 71,81 17,26 3,02 70,36

Tabela 4.5

Wyniki oznaczenia stopnia uwolnienia, sk³adu mineralogicznego oraz wyznaczony GTZ Cu

w próbkach z O/ZWR Rejon Rudna, PW-AGH

Table 4.5

Results of determination of liberation level, mineral composition and found value of GTZ Cu

in samples from O/ZWR Region Rudna, PW-AGH

Próbka
Kruszce
wolne
[%]

Bornit
[%]

Chalkozyn
[%]

Chalkopiryt
[%]

Kowelin
[%]

Tennantyt
[%]

GTZ

Cu

Strona A 84,09 32,36 59,50 6,58 1,56 0,00 71,34

Strona B 94,55 13,29 75,40 4,60 6,71 0,00 74,71

Piaskowiec 86,39 31,04 68,43 0,00 0,52 0,00 74,67

Dolomit 97,26 16,38 82,19 1,13 0,30 0,00 76,63

£upek 100,00 1,38 96,95 1,69 0,00 0,00 78,92

Koncentrat Strona A 96,11 25,92 63,63 7,34 3,11 0,00 71,86

Odpad Strona A 77,78 60,40 28,42 11,17 0,00 0,00 64,81

Koncentrat Strona B 97,11 23,66 71,06 3,38 1,90 0,00 74,19

Odpad Strona B 97,74 20,17 62,58 3,58 13,66 0,00 73,09
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Rys. 4.17. Procentowa zawartoœæ uwolnionych ziarn mineralnych w odniesieniu do danej klasy ziarnowej (a)
oraz ogó³em w ca³ej badanej próbce (b), PB 1 – Etap I

Fig. 4.17. Percentage contents of liberated mineral particles in ratio to certain particle size fraction (a)
and generally in whole investigated sample (b), PB 1 – Stage I
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Rys. 4.19. Procentowa zawartoœæ uwolnionych ziarn mineralnych w odniesieniu do danej klasy ziarnowej
w próbkach z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap III

Fig. 4.19. Percentage contents of liberated mineral particles in ratio to certain particle size fraction
in samples from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage III

Rys. 4.18. Procentowa zawartoœæ uwolnionych ziarn mineralnych w odniesieniu do danej klasy ziarnowej
w próbkach nadaw do badañ wzbogacalnoœci utworzonych z frakcji litologicznych próbek geologicznych

z poszczególnych Oddzia³ów ZG KGHM PM SA, PB 1 – Etap II

Fig. 4.18. Percentage contents of liberated mineral particles in ratio to certain particle size fraction in feed
samples tested for beneficiation created from lithological fractions of geological samples from individual

Departments of ZG KGHM PM SA, PB 1 – Stage II



Wyniki oznaczenia sk³adu litologicznego potwierdzaj¹ du¿¹ jego zmiennoœæ zarówno
w ramach rejonów, jak i uk³adów technologicznych, a tak¿e w czasie. Porównuj¹c uzyskane
wyniki sk³adów litologicznych w próbkach rudy surowej dla uœrednionych danych repre-
zentuj¹cych nadawê na dany Rejon O/ZWR, z przedstawionymi w rozdziale 2 charakte-
rystykami sk³adów litologicznych poszczególnych rejonów (rys. 2.6–2.8) mo¿na stwierdziæ
du¿e podobieñstwo co oznacza, ¿e analizowane próbki nie ró¿ni³y siê znacznie od wyników
œredniorocznych.

Przedstawione wyniki uwolnienia w klasach ziarnowych poszczególnych frakcji litolo-
gicznych potwierdzaj¹ znany fakt potrzeby bardzo drobnego rozdrobnienia frakcji ³upkowej
i wêglanowej dla zapewnienia odpowiedniego uwolnienia minera³ów (rys. 4.19). Dla tych
frakcji uwolnienie powy¿ej 90% osi¹gane jest dla uziarnienia poni¿ej 0,045 mm. Dla
piaskowca uwolnienie powy¿ej 90% osi¹gane by³o ju¿ dla uziarnienia poni¿ej 0,1 mm.

Generalnie rzecz ujmuj¹c analiza uwolnieñ w klasach ziarnowych dla poszczególnych
próbek wskazuje, ¿e jest to potrzebny parametr opisu próbki poddawanej ocenie wzbo-
gacalnoœci.

Obliczona wartoœæ GTZ Cu, stanowi¹ca o pewnym potencjale danej rudy w zakresie
jakoœci koncentratu mierzonego zawartoœci¹ Cu, wskazuje ¿e najubo¿sze s¹ rudy przerabia-
ne w O/ZWR Rejon Lubin, gdzie dla próbki z PB 1 – Etap I pochodz¹cej z Ci¹gu II, GTZ Cu
wynosi³ 56,01% – potwierdza to tym samym przedstawion¹ charakterystykê w rozdziale 2
w tabeli 2.2. Uzyskane wartoœci GTZ Cu w badanych próbkach s¹ doœæ wysokie i wynosz¹
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Rys. 4.20. Procentowa zawartoœæ uwolnionych ziarn mineralnych w odniesieniu do danej klasy ziarnowej
w próbkach z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 2

Fig. 4.20. Percentage contents of liberated mineral particles in ratio to certain particle size fraction
in samples from O/ZWR Region Polkowice, PB 2



œrednio oko³o 70%, co nie przek³ada siê na uzyskiwane wyniki zarówno w skali laborato-
ryjnej jak i przemys³owej. Analiza potencjalnych tego przyczyn jest przedmiotem dociekañ
zarówno wielu autorów jak i s³u¿b technologicznych O/ZWR KGHM PM SA (Drzyma³a
i in. 2010, 2012, 2013; Duchnowska, £uszczkiewicz 2011; Konieczny 2006; Konieczny
i in. 2009; Bortel 1968; £uszczkiewicz, Wieniewski 2006; £uszczkiewicz 1975, 1987;
Wieniewski 1994).

4.5. Krzywe wzbogacalnoœci badanych próbek rud

Charakterystyka wyników flotacji oparta na krzywych wzbogacania

Do analizy wyników separacji pod k¹tem wzbogacania wykorzystuje siê bilanse oraz
wykresy krzywych wzbogacalnoœci. Tego typu podejœcie stosowane jest od pocz¹tków
przeróbki surowców mineralnych i obrodzi³o wieloma rozwi¹zaniami (Tumidajski, Saramak
2002; Digre 1960; Yianatos i in. 2003; Alexander, Morrison 1998; Szymkowiak, Drzyma³a
2010; Taggart 1948; Drzyma³a 2005, 2006, 2007, 2008; Drzyma³a i in. 2013; Tumidajski i in.
2007; Finch, Gomez 1989; Fuerstenau i in. 1988–1992; Halbich 1934; Hall 1971; Henry
1905; Jowett 1969; Stêpiñski 1964, 1965; Vera i in. 1999).

Bilans opiera siê na zestawieniu mas nadawy, produktów i sk³adników wzbogacania,
natomiast rodzaj u¿ytych krzywych wzbogacania zale¿y od preferencji estetycznych i prak-
tycznych sporz¹dzaj¹cego wykres, a tak¿e ³atwoœci matematycznego opisu i ekstrakcji
u¿ytecznych informacji. W niniejszej pracy do prezentacji wyników wzbogacania wybrano
krzyw¹ Fuerstenaua (e od er) oraz Halbicha (e od b). O wyborze tych krzywych zadecy-
dowa³y mo¿liwoœci porównañ wyników z uwzglêdnieniem podanego kryterium optimum
technologicznego. Dotyczy to w szczególnoœci krzywej Halbicha, na której prezentowane s¹
bezpoœrednio interesuj¹ce nas parametry wzbogacania: jakoœæ koncentratu (b) i odzysk
sk³adnika u¿ytecznego (e), co pozwala ³atwo obserwowaæ wartoœæ b, po przekroczeniu
której nastêpuje wyraŸna zmiana tempa spadku uzysku. Z uwagi na inny uk³ad osi krzywa
Fuerstenaua wymaga pewnej wprawy w interpretacji przebiegu wyników wzbogacania,
jednak punkt zmiany charakteru procesu (najwiêkszej wypuk³oœci) jest równie¿ ³atwo
interpretowalny, bo wyznacza wartoœæ uzysku, po przekroczeniu której gwa³townie zwiêk-
sza siê iloœæ sk³adnika p³onnego przechodz¹cego do koncentratu; wp³ywa to na jego jakoœæ
(b), zalety zaœ oceny wzbogacalnoœci t¹ krzyw¹ zosta³y szeroko opisane zarówno w niniej-
szej pracy jak i w literaturze (Bakalarz, Drzyma³a 2013; Drzyma³a, Ahmed 2005; Drzyma³a
2007; Fuerstenau i in. 1988–1992; Drzyma³a i in. 2010; Duchnowska, Drzyma³a 2011a,
2011b; Drzyma³a , £uszczkiewicz 2011).

Na rysunkach od 4.21 do 4.32 przedstawiono krzywe wzbogacalnoœci sporz¹dzone dla
próbek badanych w ramach prac badawczych oraz pracy w³asnej. Dokonano tego dla ka¿dej
odmiany litologicznej, tj. piaskowców (P), ³upków (£), oraz dolomitów (D), a tak¿e ca³ego
urobku (nadawy) dla mieszanek rudy surowej, badañ pó³produktów oraz badañ produktów
koñcowych – koncentratu i odpadu.
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Rys. 4.21. Krzywe wzbogacania Fuerstenaua i Halbicha
dla próbek frakcji litologicznych rudy, PB 1 – Etap I

Fig. 4.21. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for samples
of ores lithological fractions, PB 1 – Stage I
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Rys. 4.22. Krzywe wzbogacania Fuerstenaua i Halbicha
dla próbek frakcji litologicznych rudy, PB 1 – Etap I

Fig. 4.22. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for samples
of ores lithological fractions, PB 1 – Stage I

O/ZWR Rejon Polkowice
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Rys. 4.23. Krzywe wzbogacania Fuerstenaua i Halbicha
dla próbek frakcji litologicznych rudy, PB 1 – Etap I

Fig. 4.23. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves
for samples of ores lithological fractions, PB 1 – Stage I

O/ZWR Rejon Rudna
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Rys. 4.24. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla mieszanek sporz¹dzonych przez zmieszanie
frakcji litologicznych rud w ramach poszczególnych Oddzia³ów ZG Lubin, PB 1 – Etap II

Fig. 4.24. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for mixtures created by mixing
of lithological fractions of ores in individual Departments of ZG Lubin, PB 1 – Stage II
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Rys 4.25. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla mieszanek sporz¹dzonych przez zmieszanie
frakcji litologicznych rud w ramach poszczególnych Oddzia³ów ZG Polkowice, PB 1 – Etap II

Fig. 4.25. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for for mixtures created by mixing of lithological
fractions of ores in individual Departments of ZG Polkowice, PB 1 – Stage II

Wzbogacalnoœæ mieszanek frakcji litologicznych rud z poszczególnych Oddzia³ów –
ZG Polkowice
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Rys 4.26. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla mieszanek sporz¹dzonych przez zmieszanie
frakcji litologicznych rud w ramach poszczególnych Oddzia³ów ZG Rudna, PB 1 – Etap II

Fig. 4.26. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for mixtures created by mixing of lithological
fractions of ores in individual Departments of ZG Rudna, PB 1 – Stage II

Wzbogacalnoœæ mieszanek frakcji litologicznych rud z poszczególnych Oddzia³ów –
ZG Rudna
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Rys. 4.27. Krzywe wzbogacania Fuerstenaua i Halbicha
dla próbek frakcji litologicznych rudy, PB 1 – Etap III

Fig. 4.27. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for samples
of ores lithological fractions samples, PB 1 – Stage III

Praca badawcza etap III
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Rys. 4.28. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha
dla frakcji litologicznych próbki geologicznej rudy, PB 1 – Etap III

Fig. 4.28. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for lithological fractions
of ore geological sample, PB 1 – Stage III
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Rys. 4.29. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla próbek rudy z bie¿¹cej produkcji (ruda surowa)
oraz z³o¿onych rozflotowañ koncentratu i odpadu koñcowego O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap III

Fig. 4.29. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for ore samples from current production (raw ore)
and complex flotations of concentrate and final waste for O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage III
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Rys. 4.30. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla próbek rudy i produktów
z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 2

Fig. 4.30. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for ore and products samples
from O/ZWR Region Polkowice, PB 2
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Rys. 4.31. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha
dla próbek frakcji litologicznych rudy, PW-AGH

Fig. 4.31. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves
for lithological fractions samples of ore, PW-AGH
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Rys. 4.32. Krzywe wzbogacalnoœci Fuerstenaua i Halbicha dla próbek rudy z bie¿¹cej produkcji (ruda surowa)
oraz z³o¿onych rozflotowañ koncentratu i odpadu koñcowego O/ZWR Rejon Rudna, PW-AGH

Fig. 4.32. Fuerstenau’s and Halbich’s beneficiation curves for samples of ore from current production (raw ore)
and complex flotations of concentrate and final waste from O/ZWR Region Rudna, PW-AGH



W badaniach zrealizowanych w ramach prac w³asnych AGH, czas mielenia dostosowany
by³ do uzyskania uziarnienia przemys³owej nadawy do wzbogacania (krzywe sk³adu ziar-
nowego przedstawiono w charakterystyce nadaw do wzbogacania – rozdzia³ 4.4.2).

Tak szeroka prezentacja wynika z postawionego celu badawczego i umo¿liwia inter-
pretacjê przeprowadzonej w dalszej czêœci pracy analizy. Jej istotnym elementem by³o
ustalenie czynników wp³ywaj¹cych na wyniki wzbogacalnoœci rudy i próba ich ujêcia
w zale¿noœci funkcyjne, umo¿liwiaj¹ce prognozy wzbogacania na podstawie zbadanych
(okreœlonych) parametrów nadawy. Determinowa³o to zarówno wybór próbek poddawanych
w niniejszej pracy analizie jak i okreœlone sposoby ich przygotowania i charakteryzowania
parametrów opisuj¹cych.

Poniewa¿ o wzbogacalnoœci rudy decyduj¹ frakcje litologiczne, stanowi³y one punkt
wyjœcia w badaniach wzbogacalnoœci rud. Kolejnymi próbkami by³y próbki rudy surowej
poddawanej badaniom po szczegó³owym ustaleniu ich sk³adu litologicznego lub mieszanki
o za³o¿onym sk³adzie litologicznym – umo¿liwi³o to symulacjê zmian w sk³adzie i analizê
wp³ywu tej zmiany na wyniki wzbogacalnoœci. Poddana badaniom na wzbogacalnoœæ próbka
geologiczna dodatkowo pozwoli³a na okreœlenie wp³ywu zubo¿enia rudy na wzbogacalnoœæ
urobku. Mieszanki utworzone z próbek geologicznych odmian litologicznych z³o¿a repre-
zentowa³y odpowiednio: mieszanka 1 (dolomit ilasty, ³upek dolomityczny, piaskowiec
z³o¿owy) – furtê ekploatacyjn¹; mieszanka 2 (dolomit ilasty, ³upek dolomityczny, pias-
kowiec z³o¿owy, piaskowiec p³onny) – rudê o zwiêkszonym udziale piaskowca w furcie
eksploatacyjnej; mieszanka 3 (dolomit smugowany, dolomit ilasty, ³upek dolomityczny,
piaskowiec z³o¿owy) – rudê o zwiêkszonym udziale dolomitu w furcie eksploatacyjnej.
Umo¿liwi³o to okreœlenie przydatnoœci badania wzbogacalnoœci rudy jako elementu okreœ-
lenia parametrów furty eksploatacyjnej. Bazowanie jedynie na zawartoœci sk³adników u¿y-
tecznych, g³ównie Cu, w rudzie planowanej do eksploatacji nie w pe³ni odzwierciedla
mo¿liwoœci w zakresie ich póŸniejszego odzysku w procesach przeróbki. Du¿y nak³ad pracy
i œrodków w³o¿ony w pozyskanie metalu w urobku górniczym mo¿e byæ nieefektywny, je¿eli
ocenimy go tylko iloœci¹ metalu w koncentracie. Mog¹ wyst¹piæ sytuacje ubogiego urobku,
cechuj¹cego siê ³atw¹ wzbogacalnoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie koncentratu koñcowego
o wymaganych parametrach w przeciwieñstwie do sytuacji urobku zawieraj¹cego wiêksze
iloœci metalu, którego wzbogacalnoœæ nie pozwala na osi¹gniêcie wymaganej jakoœci kon-
centratów.

Powszechnie znany jest fakt, ¿e wyniki laboratoryjne ró¿ni¹ siê od uzyskiwanych w wa-
runkach przemys³owych, co powoduje koniecznoœæ okreœlenia tzw. funkcji skali (przejœcia),
umo¿liwiaj¹cej ich odniesienie do uzyskanych w rzeczywistych uk³adach technologicznych.
Aby by³o mo¿liwe porównanie wyników laboratoryjnych z przemys³owymi, dla pewnej
grupy badañ prowadzono je równolegle dla rudy surowej oraz na produktach koñcowych.
Badanie produktów koñcowych bazuje na technice zaproponowanej przez Della (Dell 1953),
która w przybli¿eniu polega na rozdziale sk³adnika u¿ytecznego od ska³y p³onnej wed³ug
stopnia hydrofobizacji powierzchni ziarn. Poprzez stopniowe dodawanie odczynników flo-
tacyjnych i etapowe zbieranie produktu pianowego otrzymuje siê kilka frakcji. Kolejne
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otrzymywane frakcje s¹ coraz ubo¿sze, poniewa¿ najszybciej do produktu pianowego prze-
chodz¹ ziarna najbogatsze, a w miarê prowadzenia doœwiadczenia do produktu pianowego
przechodz¹ kolejno ziarna o coraz mniejszej zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego. Najwiêcej
tego sk³adnika bêd¹ zawiera³y pierwsze frakcje z flotacji, w miarê wzrostu liczby porz¹d-
kowej wydzielonej frakcji, zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w niej maleje. Prowadzo-
ne badania dla produktów koñcowych wzbogacania z O/ZWR tj. koncentratu i odpadu
pozwoli³y na wyznaczenie funkcji strat g(z) i jej aproksymacjê za pomoc¹ równania g(z) =
= a × z2 + b × z + c (Madej 1978; Wieniewski i in. 2002).

Dodatkow¹ grupê stanowi¹ doœwiadczenia przeprowadzone w pracy badawczej PB 2,
które poza powiêkszeniem bazy wyników dla rudy surowej o ró¿nej charakterystyce uziar-
nienia i sk³adu litologicznego, umo¿liwi³y ocenê wp³ywu zmiany sposobu przygotowania
rudy do wzbogacania na uzyskiwane wyniki wzbogacalnoœci.

Oceniaj¹c wzbogacalnoœæ poszczególnych próbek litologicznych nale¿y stwierdziæ, ¿e
najlepiej wzbogaca siê piaskowiec (rys. 4.21, 4.22, 4.23, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31), a najgorzej
³upek, co jest zgodne z wczeœniejszymi badaniami i doœwiadczeniami wielu autorów. Dla
piaskowca uzyskiwano koncentraty o zawartoœci Cu powy¿ej 45% przy uzysku rzêdu 90%
(rys. 4.27 i 4.31), co œwiadczy o mo¿liwoœci uzyskania wysokiej selektywnoœci rozdzia³u
sk³adnika u¿ytecznego dla tej frakcji litologicznej. Porównuj¹c wyniki wzbogacalnoœci
odmian litologicznych z poszczególnych rejonów O/ZWR jak i pochodz¹cych z ró¿nych
okresów czasu, widoczne s¹ ró¿nice, co wskazuje na skomplikowan¹ wzajemn¹ zale¿noœæ
przebiegu krzywych wzbogacania. Bior¹c pod uwagê obszary najwy¿szych uzysków mo¿na
ogólnie stwierdziæ, ¿e najlepsza wzbogacalnoœæ osi¹gana jest dla rud z Rudnej.

Wyniki flotacji próbek geologicznych ³upka, dolomitów oraz piaskowców s¹ trudne
w opisie ze wzglêdu na ich z³o¿ony charakter (rys. 4.28). Krzywe wzbogacania na wykresie
Fuerstenaua s¹ nie tylko niesymetryczne, ale i ró¿norodne. Dolomity pocz¹tkowo ulegaj¹
œrednio dobrej flotacji, lecz póŸniej g³ównym procesem wzbogacania staje siê wyniesienie
mechaniczne ziaren. Z kolei flotacja piaskowców ma inny przebieg, gdy¿ dobra flotacja
utrzymuje siê a¿ do bardzo du¿ych uzysków, co powoduje, ¿e krzywe Fuerstenaua nie s¹
symetryczne; brak symetrii ma inny charakter ni¿ dla dolomitów. Jeszcze inny jest kszta³t
krzywych wzbogacania dla ³upka dolomitycznego. Krzywa wzbogacania dla tej frakcji
litologicznej na wykresie Fuerstenaua jest symetryczna, ale zbli¿ona do linii braku wzbo-
gacania, co oznacza ¿e flotuje on s³abo.

Porównuj¹c wyniki uzyskane dla mieszanek frakcji litologicznych rud nale¿y stwierdziæ,
¿e wystêpuj¹ znaczne ró¿nice we wzbogacalnoœci (rys. 4.24, 4.25, 4.26), zarówno dla
mieszanek z poszczególnych zak³adów górniczych jak i w ramach danego zak³adu dla
próbek reprezentuj¹cych ró¿ne obszary eksploatacji z³o¿a. Najgorzej wzbogacaj¹ siê mie-
szanki z ZG Lubin (rys. 4.24), gdzie tylko mieszanka z oddzia³u G8 pozwala³a uzyskaæ
koncentrat 15% przy uzysku 90%. Dla mieszanek z ZG Polkowice najlepiej wzbogaca³a siê
mieszanka z oddzia³u G23/Sz3 (zawartoœæ Cu w koncentracie 30% przy uzysku 90%) naj-
gorzej zaœ G23/PR23, dla której po przekroczeniu zawartoœci Cu w koncentracie oko³o 12%
nastêpowa³ gwa³towny spadek uzysku z poziomu 90%, w przeciwieñstwie do mieszanki
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z oddzia³u G23/Sz8, gdzie spadek uzysku po przekroczeniu tej zawartoœci Cu w koncen-
tracie by³ powolny (rys. 4.25). Na podstawie danych laboratoryjnych mo¿na stwierdziæ,
¿e w skali przemys³owej dla rudy z oddzia³u G23/Sz3 bêdzie mo¿na otrzymaæ dobrej
jakoœci koncentraty przy wysokich uzyskach.

Analiza wyników wzbogacania i wyznaczonych parametrów separacji dla próbek z ZG
Rudna pokazuje, ¿e dla tych próbek tak¿e wystêpuj¹ ró¿nice we wzbogacalnoœci mieszanek
z poszczególnych oddzia³ów. Rud¹ o najlepszej wzbogacalnoœci jest G1/7+ G3/4 (zawartoœæ
Cu w koncentracie 25% przy uzysku 90%), dwie pozosta³e rudy (G12+G15 oraz G23+G27)
wykazuj¹ podobne wzbogacanie (rys. 4.26). Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w skali laboratoryjnej,
dla wysokich – powy¿ej 80% – uzysków przy danej zawartoœci Cu w koncentracie, naj-
lepsza jest ruda G1/7+ G3/4, potem ruda G12+G15, a na koñcu ruda G23+G27. Analizuj¹c
krzywe wzbogacania Halbicha mo¿na zauwa¿yæ, ¿e teoretycznie najbogatsze koncentraty
we flotacji laboratoryjnej, wynosz¹ce oko³o 60% Cu dla G1/7+ G3/4 oraz G12+G15 otrzy-
mywane s¹ przy niskich uzyskach, co mo¿e œwiadczyæ o mineralizacji tej rudy chalkozynem.
Opieraj¹c siê na danych laboratoryjnych mo¿na stwierdziæ, ¿e w skali przemys³owej bêdzie
mo¿na otrzymaæ dobrej jakoœci koncentraty przy wysokich uzyskach dla wszystkich trzech
badanych rud.

Wyniki zaprezentowane na rysunku 4.29 i 4.32 pozwalaj¹ na porównanie wyników
badañ wzbogacalnoœci rudy surowej z krzywymi wzbogacania przemys³owego co stanowi
najistotniejszy element mo¿liwoœci okreœlania optymalnych parametrów wzbogacania. Wy-
niki te potwierdzaj¹ ró¿nice wzbogacalnoœci rud przerabianych na stronie A i B w O/ZWR
Rejon Rudna. Analizuj¹c krzywe wzbogacania Halbicha dla wyników wzbogacania pro-
duktów koñcowych mo¿na stwierdziæ, ¿e koncentraty o wiêkszej zawartoœci Cu mo¿na
uzyskaæ na stronie B (30% Cu w koncentracie przy uzysku 85% – wynik PW-AGH, rys. 4.32,
i 28% Cu w koncentracie przy uzysku 85% – wyniki PB 1 – Etap III, rys. 4.32). Dla strony A
przy porównywalnym uzysku tj. 85% zawartoœæ Cu w koncentracie wynosi³a dla rud
badanych przy realizacji pracy PW-AGH zaledwie 25%, a w PB 1 poni¿ej 27%. Krzywe
wzbogacania Halbicha dla stron wskazuj¹, ¿e straty sk³adnika u¿ytecznego w zakresie
ni¿szych wartoœci Cu w koncentracie dla tych rud s¹ jednak wy¿sze; przyk³adowo, dla
zawartoœci Cu na poziomie 15% osi¹ga siê uzyski na tej stronie wynosz¹ce ponad 90% dla
rud zaœ ze strony B uzyski s¹ poni¿ej 90%.

Porównuj¹c zmiennoœæ charakterystyk wzbogacalnoœci dla poszczególnych doœwiad-
czeñ nale¿y stwierdziæ, ¿e wyniki wzbogacania przemys³owego dla danej strony O/ZWR
Rejon Rudna by³y podobne, zaœ wyniki próbek rudy surowej wykazuj¹ du¿e zró¿nicowanie
ich krzywych wzbogacalnoœci. Jest to zapewne jeden z powodów rozbie¿noœci w prognozie
wyników wzbogacania przemys³owego na podstawie wyników laboratoryjnego wzboga-
cania nadawy.

Badania dla wybranych produktów z procesu z O/ZWR Rejon Polkowice (PB 2), których
wyniki przedstawiono na rysunku 4.30, prowadzono dla okreœlenia optymalnego uziar-
nienia rudy do wzbogacania flotacyjnego. Realizacja tych badañ wed³ug specjalnie opraco-
wanej metodyki dla za³o¿onego celu pozwala poszerzyæ analizê wp³ywu przygotowania
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rudy do separacji na wyniki badañ wzbogacalnoœci w skali laboratoryjnej. Wyniki badañ
rudy surowej (zarówno wylewu m³yna kulowego jak i produktu dolnego) wskazuj¹ na
koniecznoœæ drobnego zmielenia rudy poni¿ej 0,045 mm w celu osi¹gniêcia zadowala-
j¹cych wyników technologicznych, tj. uzysku powy¿ej 85% i zawartoœci Cu w koncentracie
powy¿ej 20% (rys. 4.30). Badanie pó³produktów (wylewu m³yna domielaj¹cego) wyka-
zuje podobn¹ tendencjê co do wymaganego uziarnienia. Dla drobno zmielonego materia³u
(100% < 0,045 mm) uzyskano zawartoœæ Cu w koncentracie oko³o 28% przy uzysku 85%
(rys. 4.30). Badania wzbogacalnoœci dla rudy poddawanej mieleniu oraz mieleniu z klasy-
fikacj¹ wskazuj¹, ¿e ruda nie jest podatna na przemielenie i dla mielenia przez 70 minut
wzbogaca siê prawie identycznie jak ruda podawana operacjom mielenia w krótkich okre-
sach czasu i klasyfikacji na sicie 0,045 mm w celu osi¹gniêcia jej zmielenia w 100% poni¿ej
wielkoœci oczka sita kontrolnego. Schemat prowadzenia tych doœwiadczeñ opisano w roz-
dziale 4.2 i przedstawiono na rysunku 4.4 i 4.5. Wynika to z faktu, ¿e ruda przerabiana
w O/ZWR Rejon Polkowice jest ma³o podatna na mielenie. Uziarnienie poni¿ej 0,1 mm dla
wylewu m³yna I stopnia mielenia (MK 131) oraz produktu dolnego przesiewacza osi¹gane
jest dopiero dla czasu mielenia 70 minut (rys. 4.10). Potwierdza to wiêc jej bardzo drobn¹
mineralizacjê.

Tak zró¿nicowany materia³ badawczy poddawany dalszej analizie umo¿liwi³ okreœle-
nie uwarunkowañ stosowania konkretnych metod do oceny wzbogacalnoœci, a w szcze-
gólnoœci punktów charakterystycznych oznaczaj¹cych zmiany w przebiegu procesu wzbo-
gacania.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e okreœlone krzywe wzbogacalnoœci dla badañ tej samej próbki rudy
mog¹ byæ znacz¹co ró¿ne w zale¿noœci od stopnia uwolnienia minera³ów w tych próbkach.
Wyniki badañ dla próbek rudy zaprezentowane na rysunku 4.30 wskazuj¹, ¿e mniejsze
znaczenie ma sposób dojœcia do porównywalnego uziarnienia w badanych próbkach.
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5. Interpretacja pojêcia optimum technologicznego procesów wzbogacania

Istnieje wiele krzywych wzbogacania, dziêki którym – w zale¿noœci od potrzeb i prefe-
rencji – mo¿emy dokonaæ oceny wzbogacalnoœci danego surowca i uzyskaæ informacje
dotycz¹ce wartoœci wskaŸników efektywnoœci procesu. Ka¿da krzywa wzbogacania ma
charakterystyczny punkt czy obszar, na postawie których mo¿na odczytywaæ optymalne
parametry procesu separacji. Na niektórych krzywych punkty i wynikaj¹ce z nich wartoœci
wskaŸników technologicznych mog¹ byæ identyczne lub podobne. Ka¿dy charakterystyczny
punkt krzywej wskazuje na pewne optymalne parametry separacji ze wzglêdu na pewne
kryterium. Kryterium to najczêœciej jest ró¿ne dla ró¿nych krzywych i st¹d wartoœci wskaŸ-
ników technologicznych dla „optymalnych” produktów z regu³y s¹ ró¿ne.

Rozwa¿my wykorzystanie trzech krzywych nazywanych potocznie krzywymi Halbicha
(Drzyma³a 2001; Laskowski, £uszczykiewicz 1989), Fuerstenaua (Drzyma³a 2001; Las-
kowski, £uszczykiewicz 1989) i Madeja (Madej 1978) do okreœlenia optymalnych pa-
rametrów separacji. Przedstawiaj¹ one odpowiednio: uzysk od zawartoœci sk³adnika u¿y-
tecznego w koncentracie (e = f(b), krzywa Halbicha), uzysk sk³adnika u¿ytecznego w kon-
centracie od uzysku pozosta³ych sk³adników w odpadzie (e = f(er), krzywa Fuerstenaua),
oraz z³o¿on¹ funkcjê Gw = h/(b – a), okreœlan¹ jako zale¿noœæ strat jednostkowych od
przyrostu zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie b – a, czyli h/(b – a) = f(b – a)
(krzywa Madeja), gdzie h oznacza uzysk (stratê) sk³adnika u¿ytecznego w odpadzie, zaœ a to
zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w nadawie. Krzywa separacji Madeja mo¿e tak¿e byæ
rysowana jako h/(b – a) = f(b). Na podstawie tych w³aœnie krzywych okreœlone zostan¹
kryteria optymalnoœci oraz wyznaczone dla tych kryteriów optymalne technologicznie para-
metry wzbogacania, charakteryzuj¹ce jakoœæ koncentratu powsta³ego z nadawy z bie¿¹cej
produkcji po dodatkowym rozflotowaniu koncentratu i odpadu.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wyznaczane parametry wzbogacania s¹ optymalne ze
wzglêdu na jakieœ kryterium technologiczne. Je¿eli za najwa¿niejsze przyj¹æ kryteria eko-
nomiczne, oparte np. na formule sprzeda¿nej, wtedy optymalne parametry wzbogacania
mog¹ byæ inne ni¿ technologiczne (Saramak i in. 2010).

Dla okreœlenia kryteriów oraz sposobu wyznaczania optymalnych wartoœci parametrów
separacji pomocne jest scharakteryzowanie stosowanych do tego celu krzywych wzboga-
cania. Aby oceniæ przydatnoœæ poszczególnych krzywych do wyznaczenia punktów opty-
malnych dla przyk³adowych danych wzbogacania zaprezentowano wykorzystanie krzywej
Halbicha, Fuerstenaua oraz Madeja.



a) Krzywa Halbicha

Pokazano j¹ na rysunku 5.1 z hipotetycznymi punktami wyników oznaczeñ wzboga-
calnoœci (dane ogólne) oraz liniami wzorcowymi (idealna separacja, brak separacji, idealne
mieszanie, separacja rzeczywista).

Z w³aœciwoœci krzywej Halbicha wynika, ¿e charakterystycznym punktem separacji jest
punkt najwiêkszej wypuk³oœci (najwiêkszej krzywizny), czyli punkt fH. Matematycznie jest
to ekstremum drugiej pochodnej zawartoœci od uzysku. Wed³ug Kelly’ego i Spottiswooda
(Kelly, Spottiswood 1982) punkt ten mo¿na wyznaczyæ na podstawie maksymalnej wartoœci
parametru f = eb/100%, dla której uzyskujemy styczn¹ do krzywej Halbicha; w przyk³adzie
pokazanym na rysunku 5.1 nastêpuje to dla wartoœci f = 54%. W tym punkcie dynamika
dop³ywu sk³adnika nieu¿ytecznego do koncentratu zaczyna przewy¿szaæ dynamikê dop³ywu
sk³adnika u¿ytecznego do tego koncentratu. Oznacza to, ¿e dynamika spadku zawartoœci
sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie jest najszybsza, a druga pochodna zawartoœci po
uzysku osi¹ga ekstremum (minimum).

Mo¿liwe s¹ tak¿e inne sposoby wyznaczania punktu optymalnego fH za pomoc¹ opisu
ramion krzywej Halbicha wielomianami i ich matematyczne rozwi¹zanie, daj¹ce punkt ich
przeciêcia czy te¿ ekstremum funkcji (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA, Etap I 2007).
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Rys. 5.1. W³aœciwoœci krzywej separacji Halbicha w uk³adzie e = f(b),

dane przyk³adowe i po³o¿enie punktu fH, przebieg funkcji f = eb/100% w zale¿noœci od wartoœci f

Fig. 5.1. Properties of Halbich’s separation curve in coordinate system e = f(b), general data

and location of point fH, course of function f = eb/100% dependably on the value of f



b) Krzywa Fuerstenaua

Jej w³aœciwoœci pokazano na rysunku 5.2. Punktem optymalnym, podobnie jak na
krzywej Halbicha, mo¿e byæ punkt najwiêkszej wypuk³oœci fF. Jest to punkt, w którym
do koncentratu zaczyna dostawaæ siê wiêcej p³onnych minera³ów i sk³adników ni¿ u¿y-
tecznych.

Krzywa Fuerstenaua (w naszym przypadku ereszty = f(eCu)) pozwala te¿ na inne sposoby
okreœlania optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu. Albo wyznacza siê punkt
najwiêkszej wypuk³oœci fF, tak jak w przypadku krzywych Halbicha, albo okreœla siê
punkt optymalny F (Drzyma³a, Ahmed 2005), le¿¹cy na przeciêciu rzeczywistej krzywej
wzbogacania z przek¹tn¹ identycznoœci uzysku sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie
i uzysku pozosta³ych sk³adników w odpadzie. W punkcie optymalnym F uzysk roz-
patrywanego sk³adnika w koncentracie jest równy uzyskowi pozosta³ych sk³adników
w odpadzie.

Nale¿y dodaæ, ¿e w zasadzie krzywa Fuerstenaua jest odpowiednikiem krzywej Hal-
bicha, ale przeskalowana tak, aby niwelowaæ wp³ywy zmiennoœci jakoœci nadawy na
wzbogacanie. Dziêki temu krzywa Fuerstenaua ma sta³e po³o¿enia linii braku i ide-
alnego wzbogacania bez wzglêdu na zawartoœæ sk³adnika u¿ytecznego w nadawie a.
Z tego powodu oœ zawartoœci b zamieniona jest na oœ uzysku pozosta³ych sk³adników
w odpadzie er.
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Rys. 5.2. W³aœciwoœci krzywej Fuerstenaua

Fig. 5.2. Properties of Fuerstenau’s curve



c) Krzywa Madeja

W³aœciwoœci krzywej Madeja w uk³adzie straty jednostkowe w funkcji b – a (Gw =
= f(b – a)), gdzie Gw = h/(b – a) czyli (100 – e)/(b – a) pokazano na rysunku 5.3. Jest to
doœæ skomplikowana krzywa separacji. Na rysunku 5.3 pokazano sposoby prawid³owego
wyznaczania punktu optymalnego separacji fM (najwiêkszej krzywizny) oraz tzw. punktu
centralnego fC na przyk³adzie produktów wzbogacania (dane przyk³adowe). Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e wed³ug Madeja (Madej 1978) z krzywej separacji h/(b – a)= f(b – a) mo¿na
wyznaczyæ tak¿e inny punkt optymalny spe³niaj¹cy inne kryteria. Jest to punkt otrzymany
w wyniku aproksymacji rzeczywistych punktów wzbogacania parabol¹ i wyznaczenia
punktu minimalnego, który na rysunku 5.3 oznaczono jako M.

5.1. Wykorzystanie krzywych wzbogacalnoœci

do okreœlania wzbogacania optymalnego

W celu oceny przydatnoœci wymienionych metod do okreœlenia optimum dla wzbo-
gacania przemys³owego wykorzystano wyniki flotacji produktów koñcowych wzbogacania
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Rys. 5.3. Krzywa separacji Madeja: w³aœciwoœci krzywej,
po³o¿enie punktów charakterystycznych fC i fM oraz M

Fig. 5.3. Madej’s separation curve: properties of the curve, location of characteristic points fC and fM and M



dla poszczególnych rejonów O/ZWR (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA, Etap I
2007). Na rysunkach 5.4–5.6 pokazano krzywe Halbicha, Fuerstenaua i Madeja z naniesio-
nymi na nich wynikami rozflotowania produktów wzbogacania (koncentratów i odpadów)
dla badanych rud Rejonów O/ZWR Lubin, Polkowice oraz Rudna.
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Rys. 5.4. Okreœlenie optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu dla nadawy
z bie¿¹cej produkcji z wykorzystaniem krzywej Halbicha i punktu f

Fig. 5.4. Determination of technologically optimal quality of concentrate for ore from current production
with application of Halbich’s curve and point f
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Rys. 5.5. Okreœlenie optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu z nadawy
z bie¿¹cej produkcji z wykorzystaniem krzywej Fuerstenaua i punktów F oraz fF

Fig. 5.5. Determination of technologically optimal quality of concentrate for ore from current production
with application of Fuerstenau’s curve and points F and fF
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Rys. 5.6. Okreœlenie optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu z nadawy
z bie¿¹cej produkcji z wykorzystaniem krzywej Madeja i punktów M oraz fM

Fig. 5.6. Determination of technologically optimal quality of concentrate for ore from current production
with application of Madej’s curve and points M and fM
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Model: Segmentowa regresja liniowa (Lubin Ci¹g I)
Zmienna zale¿na: Beta Cu Strata: najmniejszych kwadratów
Koñcowa strata: 4,992813701, R=0,99567
Wyjaœniona wariancja: 99,135%

Sta³a B0 uzysk Cu Sta³a B0 uzysk Cu
Punkt

prze³amania

Ocena 120,537 -1,222 31,748 -0,148 18,214

Model: Segmentowa regresja liniowa (Lubin Ci¹g II)
Zmienna zale¿na: Beta Cu Strata: najmniejszych kwadratów
Koñcowa strata: 1,705892951, R=0,99838
Wyjaœniona wariancja: 99,676%

Sta³a B0 uzysk Cu Sta³a B0 uzysk Cu
Punkt

prze³amania

Ocena 133,069 -1,370 33,512 -0,178 17,774

Model: Segmentowa regresja liniowa (Rudna Strona A)
Zmienna zale¿na: Beta Cu Strata: najmniejszych kwadratów
Koñcowa strata 3,465189748, R=0,99744
Wyjaœniona wariancja: 99,489%

Sta³a B0 uzysk Cu Sta³a B0 uzysk Cu
Punkt

prze³amania

Ocena 204,718 -2,069 36,832 -0,078 28,740

Model: Segmentowa regresja liniowa (Rudna Strona B)
Zmienna zale¿na: Beta Cu Strata: najmniejszych kwadratów
Koñcowa strata 13,637541583, R=0,99031
Wyjaœniona wariancja: 98,071%

Sta³a B0 uzysk Cu Sta³a B0 uzysk Cu
Punkt

prze³amania

Ocena 280,593 -2,957 36,979 -0,081 27,986

Model: Segmentowa regresja liniowa (Polkowice Ci¹g II)
Zmienna zale¿na: Beta Cu Strata: najmniejszych kwadratów
Koñcowa strata 5,062610876, R=0,99796
Wyjaœniona wariancja: 99,592%

Sta³a B0 uzysk Cu Sta³a B0 uzysk Cu
Punkt

prze³amania

Ocena 447,438 -4,740 50,578 -0,262 27,017

Rys. 5.7. Okreœlenie optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu z nadawy z bie¿¹cej produkcji
z wykorzystaniem regresji segmentowej

Fig. 5.7. Determination of technologically optimal quality of concentrate for ore from current production
with application of segment regression



Opieraj¹c siê na krzywej separacji Halbicha mo¿na wyznaczyæ punkt charakterystycz-
ny fH, bêd¹cy punktem najwiêkszej krzywizny. Punkt ten mo¿na wyznaczyæ bardzo precy-
zyjnie na podstawie tzw. regresji segmentowej. Dla regresji segmentowej punkt przegiêcia
jest punktem dziel¹cym zbiorowoœæ na dwie czêœci, dla których wyznaczane s¹ równania
liniowe opisuj¹ce przebieg zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi; w analizowanym przez nas
przypadku jest to zawartoœæ Cu w koncentracie od jej uzysku. Mo¿na wyznaczaæ punkt
przeciêcia tych dwóch prostych, ale nie ma on uzasadnienia dla wyznaczania optimum tech-
nologicznego jakoœci koncentratu z uwagi na nieliniowy przebieg zale¿noœci uzysk eCu od
bCu szczególnie w okolicach optimum. Ten punkt optymalny bêdzie nazywany punktem f’.

Punkt ten charakteryzuje siê wspó³rzêdnymi (b, e):
— Lubin I ci¹g – optymalna jakoœæ koncentratu f’ = 18,21% Cu, uzysk Cu = 84,09%
— Lubin II ci¹g – optymalna jakoœæ koncentratu f’ = 17,77% Cu, uzysk Cu = 84,07%
— Polkowice – optymalna jakoœæ koncentratu f’ = 27,02% Cu, uzysk Cu = 87,22%
— Rudna strona A –optymalna jakoœæ koncentratu f’ = 28,74% Cu, uzysk Cu = 82,37%
— Rudna strona B – optymalna jakoœæ koncentratu f’ = 27,99% Cu, uzysk Cu = 85,89%
Na podstawie krzywych Halbicha (bCu, eCu), Fuerstenaua (eCu, ereszty) i Madeja

(h/(b – a) = f(b) wyznaczono dla rud poszczególnych rejonów O/ZWR ró¿ne technolo-
gicznie optymalne wartoœci jakoœci koncentratu w postaci zawartoœci miedzi w koncentracie
oraz osi¹ganego w koncentracie uzysku, które przestawiono w tabeli 5.1, a odpowiadaj¹ce
im kryteria w tabeli 5.2.

Z tabeli 5.1 wynika, ¿e w zale¿noœci od narzuconego kryterium otrzymuje siê inn¹
optymaln¹ technologicznie jakoœæ koncentratu. Dlatego zachodzi koniecznoœæ dokonania
wyboru zarówno kryterium jak i procedury wyznaczania punktu optymalnego. Krzywa
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Tabela 5.1

Technologicznie optymalne wartoœci jakoœci koncentratu i uzysku w oparciu o ró¿ne kryteria (etap III)

Table 5.1

Technologically optimal values of concentrate quality and field on the basis of various criteria (stage III)

ZWR
Strona

lub ci¹g

Jakoœæ
nadawy
aCu [%]

Jakoœæ
koncent.
bCu [%]

Uzysk
eCu [%]

Kryterium wyznaczania
punktu optymalnego

Lubin Ci¹g I 1,022

fH: 17,5

fM: 17,2

fF: 15,0

M: 12,7

F: 8,8

f’: 18,2

er95,5: 17,2

fH: 85,2

fM: 85,4

fF: 86,8

M: 89,5

F: 90,3

f’: 84,07

er95,5: 84,7

najwiêksza krzywizna (H)

najwiêksza krzywizna (M)

najwiêksza krzywizna (F)

minimum krzywej (M)

równoœæ uzysków e oraz er

pkt prze³amania krzywej (H)

parametry przy er = 95,5% (F)
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Tabela 5.1. cd.

Table 5.1. cont

ZWR
Strona

lub ci¹g

Jakoœæ
nadawy
aCu [%]

Jakoœæ
koncent.
bCu [%]

Uzysk
eCu [%]

Kryterium wyznaczania punktu
optymalnego

Lubin Ci¹g II 1,092

fH: 18,0

fM: 18,1

fF: 15,0

M: 14,3

F: 9,2

f’: 17,8

er95,5: 16,5

fH: 83,8

fM: 83,3

fF: 86,4

M: 87,2

F: 90,2

f’: 84,09

er95,5: 86,1

najwiêksza krzywizna (H)

najwiêksza krzywizna (M)

najwiêksza krzywizna (F)

minimum krzywej (M)

równoœæ uzysków e oraz er

pkt prze³amania krzywej (H)

parametry przy er = 95,5% (F)

Rudna

Strona A 1,935

fH: 27,8

fM: 27,7

fF: 20,1

M: 19,7

F: 16,6

f’: 28,7

er95,5: 27,2

fH: 85,0

fM: 85,1

fF: 89,1

M: 92,5

F: 91,0

f’: 82,37

er95,5: 85,2

najwiêksza krzywizna (H)

najwiêksza krzywizna (M)

najwiêksza krzywizna (F)

minimum krzywej (M)

równoœæ uzysków e oraz er

pkt prze³amania krzywej (H)

parametry przy er = 95,5% (F)

Strona B 1,624

fH: 28,5

fM: 28,5

fF: 21,1

M: 19,7

F: 13,2

f’: 28,0

er95,5: 24,1

fH: 84,0

fM: 84,4

fF: 87,6

M: 91,3

F: 90,2

f’: 85,89

er95,5: 86,8

najwiêksza krzywizna (H)

najwiêksza krzywizna (M)

najwiêksza krzywizna (F)

minimum krzywej (M)

równoœæ uzysków e oraz er

pkt prze³amania krzywej (H)

parametry przy er = 95,5% (F)

Polkowice Ci¹g II 1,734

fH: 26,5

fM: 26,0

fF: 20,7

M: 23,0

F: 15,3

f’: 27,0

er95,5: 25,8

fH: 88,0

fM: 88,8

fF: 90,2

M: 88,9

F: 91,1

f’: 87,22

er95,5: 88,6

najwiêksza krzywizna (H)

najwiêksza krzywizna (M)

najwiêksza krzywizna (F)

minimum krzywej (M)

równoœæ uzysków e oraz er

pkt prze³amania krzywej (H)

parametry przy er = 95,5% (F)

H – krzywa Halbicha, M – krzywa Madeja, F – krzywa Fuerstenaua



Fuerstenaua wydaje siê byæ najbardziej uniwersaln¹ w zastosowaniu do opisu wyników
wzbogacania dla uk³adów ze zmienn¹ jakoœci¹ nadawy a. Do tego celu mo¿na równie¿
stosowaæ inne krzywe wzbogacania, zw³aszcza krzyw¹ Halbicha, pod warunkiem uw-
zglêdnienia wp³ywu zmiennoœci a.

Jak wspomniano krzywe Fuerstenaua nadaj¹ siê do uniwersalnego opisu wzbogacania
oraz wyznaczenia technologicznie optymalnego punktu wzbogacania. Na rysunku 5.8 po-
nownie pokazano na jednym wykresie Fuerstenaua wszystkie krzywe wzbogacania rud
poszczególnych rejonów O/ZWR dla rozflotowanych produktów flotacji przemys³owej.

Najprostsze kryterium technologiczne oparte na punkcie F na krzywej Fuerstenaua czyli
na równoœci uzysku sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie z uzyskiem reszty sk³adników
w odpadzie, zdefiniowane jako er = e (przek¹tna wykresu Fuerstenaua w postaci linii
oznaczonej symbolem F), w przypadku rud poszczególnych rejonów O/ZWR zapewnia
zbyt ubogie koncentraty (tab. 5.1). W celu praktycznego wykorzystania w O/ZWR mo¿e byæ
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Tabela 5.2

Kryteria i symbole technologicznie optymalnych punktów wzbogacania wynikaj¹ce

z ró¿nych krzywych separacji

Table 5.2

Criteria and symbols of technologically optimal beneficiation points occurred

from various separation curves

Krzywa
Punkt

charakterystyczny
Kryterium wyznaczania punktu optymalnego

Halbicha

fH

maksimum dynamiki zmiany uzysku w stosunku do zmiany jakoœci
koncentratu (ekstremum drugiej pochodnej).
Inaczej maksimum krzywizny krzywej

f’

punkt prze³amania wyznaczony z regresji segmentowej. Punkt dziel¹cy
krzyw¹ Halbicha na dwie czêœci ró¿ni¹ce siê dynamik¹ zmian uzysku
wynikaj¹c¹ ze zmiany zawartoœci miedzi w koncentracie

Fuerstenaua

fF

maksimum dynamiki zmiany uzysku sk³adnika w koncentracie
w stosunku do zmiany uzysku pozosta³ych sk³adników w odpadzie
(ekstremum drugiej pochodnej). Inaczej maksimum krzywizny krzywej

F
równoœæ uzysków e oraz er . Uzysk jednego sk³adnika w koncentracie
zaczyna przewy¿szaæ uzysk drugiego sk³adnika w odpadzie

Madeja
M

wed³ug Madeja straty jednostkowe Gw = h/(b – a) opisuje siê parabol¹
Gw = b0 + b1 · (b – a) + b2 · (b – a)2, minimum Gw oblicza siê jako drug¹
pochodn¹ z tej funkcji aproksymuj¹cej, czyli (b – a)optymalne = –b1/2 · b2

lub upraszczaj¹c opisaæ przebieg Gw w uk³adzie Gw = a0 + a1 · b + a2 · b2

i uzyskaæ bezpoœrednio boptymalne = – a1/2 · a2

fM maksimum krzywizny krzywej Madeja
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a)

Rys. 5.8. Krzywe wzbogacania Fuerstenaua dla rozflotowanych produktów wzbogacania przemys³owego
a) pe³na krzywa, b) krzywa powiêkszona z pokazaniem kryterium Fuerstenaua F

oraz innych arbitralnych kryteriów, w tym er = 95,5%

Fig. 5.8. Fuerstenau’s beneficiation curves for floated products of industrial beneficiation
a) full curve, b) enlarged curve with Fuerstanau’s criterion F

and other arbitrary criterions, including er = 95.5%



ono zmodyfikowane, przyk³adowo do zale¿noœci er = Ae + B czyli innej linii prostej. Odczyt
optymalnej technologicznie jakoœci koncentratu odbywaæ siê mo¿e w tym przypadku przez
naniesienie na wykres Fuerstenaua krzywej wzbogacania dla rozflotowanych koñcowych
produktów przemys³owych, a nastêpnie naniesienie prostej er = Ae + B jako kryterium
optymalnoœci. Przeciêcie tych linii daje wartoœci er optymalne oraz eoptymalne. Nastêpnie
odczytaæ mo¿na optymaln¹ jakoœæ koncentratu (boptymalne ) za pomoc¹ równania:

b
ea

e a ae ae
=

- - + +

100

100 100 1002
r r

Poniewa¿ takie podejœcie wymaga okreœlenia wielu wspó³czynników dla zale¿noœci
er = Ae + B, proponuje siê, aby za kryterium technologicznej wzbogacalnoœci rud prze-
rabianych w O/ZWR dla obecnie istniej¹cych technologii na poszczególnych rejonach
przyj¹æ punkt, dla którego uzysk wszystkich substancji, poza Cu, w odpadzie wynosi 95,5%
(rys. 5.8b), czyli ¿e uzysk wszystkich substancji poza Cu w koncentracie wynosi 4,5%, tzn.:

er optymalne = er 95,5% = 95,5%

Wynika to z natury wzbogacalnoœci wszystkich rud przerabianych w poszczególnych
rejonach O/ZWR. W tym obszarze krzywe wzbogacania i wzbogacalnoœci przemys³owej
nadaw z bie¿¹cej produkcji maj¹ z regu³y najwiêksze zakrzywienie co wskazuje, ¿e od tego
momentu dynamika zanieczyszczania siê koncentratu p³onnymi sk³adnikami jest najwiêksza
a straty miedzi rosn¹ najszybciej wraz ze wzrostem zawartoœci miedzi w koncentracie.

Jak wspomniano, drugim dobrym kryterium technologicznym mo¿e byæ punkt prze-
giêcia f ', wyznaczony z tzw. regresji segmentowej, co przestawiono ju¿ na rysunku 5.7.
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6. Wyznaczanie optimum technologicznego
dla wzbogacania rud miedzi o zmiennym sk³adzie litologicznym

W wielu zadaniach praktycznych, wystêpuj¹cych przy zarz¹dzaniu produkcj¹ polskich
rud miedzi KGHM PM SA, pojawia siê potrzeba prognozowania rezultatów wzbogacania
w sensie prognozy uzysków oraz zawartoœci miedzi w koncentratach.

Opisane w rozdziale 5 uwarunkowania okreœlenia optimum technologicznego powoduj¹
koniecznoœæ precyzyjnego ustalenia opisu funkcyjnego krzywej wzbogacalnoœci przemy-
s³owej, jak i dokonania wyboru zarówno kryterium jak i procedury wyznaczania punktu
optymalnego. Opisana metoda wyznaczenia wzbogacalnoœci przemys³owej polegaj¹ca na
badaniu flotacyjnym produktów koñcowych daje pewne mo¿liwoœci uzyskania opisu funk-
cyjnego, jednak dotyczy wzbogacalnoœci dla rudy, która zosta³a ju¿ przerobiona. Jej wyko-
rzystanie jest wiêc doœæ mocno ograniczone z uwagi na okreœlon¹ zmiennoœæ wzboga-
calnoœci wynikaj¹c¹ ze zmian parametrów nadawy. Ustalenie punktów optymalnych czy
te¿ wzbogacalnoœci dla planowanych do eksploatacji partii z³o¿a t¹ metod¹ jest wrêcz
niemo¿liwe, bo wymaga³oby to pobrania próbki o masie umo¿liwiaj¹cej co najmniej kilku-
godzinne wzbogacanie w istniej¹cych uk³adach technologicznych, a wiêc oko³o 1000 Mg.

Innym rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e byæ zaproponowany i zrealizowany sposób
okreœlenia wzbogacalnoœci na drodze laboratoryjnej, z opracowanym modelem przejœcia
na wyniki wzbogacania przemys³owego w celu ustalenia wskaŸników technologicznych
mo¿liwych do osi¹gniêcia dla danej partii rudy, w ramach pracy badawczej dla O/ZWR
KGHM PM SA pt. „Okreœlenie wp³ywu wzbogacalnoœci przerabianych rud na jakoœæ
koncentratów miedziowych dla potrzeb optymalizacji górniczo-hutniczego procesu wytwa-
rzania miedzi” (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA Etap I 2007, Etap II 2008, Etap III
2009). Opracowanie odpowiedniego modelu przejœcia wymaga ustalenia bardzo precyzyjnej
metodyki prowadzenia badañ laboratoryjnych oraz ustalenia wp³ywu czynników, które
powinny byæ monitorowane podczas doœwiadczeñ laboratoryjnych, dla których nie ma
mo¿liwoœci ustalenia ich identycznych parametrów w prowadzonych doœwiadczeniach (Bou-
rassa i in. 1988; Kalapudas 1985; Neethling, Cilliers 2008; Nixon 1956–1957; Mohanty,
Honaker 1999; Crozier 1992; Drzyma³a i in. 2010). Za³o¿eniem realizacji pracy by³o
dokonanie oceny wyników wzbogacania na podstawie parametrów jakoœciowych urobku
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 6.1.

Zadanie to sprowadza³o siê do zbadania mo¿liwoœci okreœlenia wskaŸników technolo-
gicznych wzbogacalnoœci rudy w zale¿noœci od zmiany udzia³ów w niej typów litolo-



gicznych i ich jakoœci oraz powi¹zania zmian wzbogacalnoœci z jakoœci¹ pozyskiwanych
przemys³owo koncentratów miedzi. Doprowadzi³y one do opracowania za³o¿eñ struktury
programu okreœlaj¹cego wzbogacalnoœæ przemys³ow¹ rud miedzi. G³ównymi zasadami
(za³o¿eniami), dotycz¹cymi przebiegu procesów przeróbki rud miedzi, które pozwoli³y na
zrealizowanie za³o¿eñ modelu wzbogacalnoœci by³y:

— wzbogacalnoœæ rudy zale¿y od udzia³u w niej trzech typów litologicznych (rudy
piaskowcowej, ³upkowej i wêglanowej) oraz sk³adu mineralogicznego wystêpu-
j¹cych w nich minera³ów siarczkowych miedzi, a tak¿e samej zawartoœci miedzi;

— flotacja siarczków z poszczególnych typów litologicznych przebiega niezale¿nie
od ich udzia³ów (istotne s¹ stopnie uwolnienia);

— wyniki rozdrabniania poszczególnych typów litologicznych zale¿¹ od iloœci po-
zosta³ych typów w rudzie (rozdrabnianie jest wzajemnie zale¿ne); zale¿ne wiêc s¹
tak¿e stopnie uwolnienia minera³ów siarczkowych w typach litologicznych;

— mo¿liwe jest odtworzenie krzywej wzbogacania w warunkach przemys³owych
z krzywej wzbogacalnoœci rudy uzyskanej z krzywych wzbogacalnoœci typów
litologicznych.

Do prawid³owej prognozy wzbogacalnoœci przemys³owej wymagane jest weryfikowanie
wyników i wprowadzanie odpowiednich korekt w okreœlonych zale¿noœciach funkcyjnych.

Techniczno-technologiczna ocena przebiegu procesu wzbogacania w O/ZWR Rejon
Rudna bazowa³a w³aœnie na badaniach laboratoryjnego wzbogacania zarówno frakcji litolo-
gicznych jak i rudy surowej stanowi¹cej nadawê na stronê A i B O/ZWR Rejon Rudna,
uzupe³nionych ocen¹ przygotowania produktów do wzbogacania, zrealizowan¹ w pracy
w³asnej AGH.
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Rys. 6.1. Schemat oceny wyników wzbogacania dla potrzeb modelu wzbogacalnoœci

Fig. 6.1. Scheme of evaluation of beneficiation results for beneficiation model needs



Weryfikacja prognozy wzbogacalnoœci przemys³owej oparta na badaniach laborato-
ryjnych jest uwarunkowana stwierdzon¹ du¿¹ zmiennoœci¹ charakterystyk typów litolo-
gicznych w rejonach, co zwiêksza rozrzut wyników (stosowanych mno¿ników przy prze-
chodzeniu z jednego rodzaju krzywych na drugie) zw³aszcza dla linii wêglanowej. Zebranie
stosownych danych o jakoœci i udzia³ach typów litologicznych w rudzie umo¿liwi powiêk-
szenie bazy statystycznej, prowadz¹cej do pozyskania istotnych statystycznie zale¿noœci.
Przeprowadzone badania dla frakcji litologicznych potwierdzi³y, ¿e najlepsz¹ wzboga-
calnoœci¹ cechuj¹ siê piaskowce, nastêpnie dolomity, najgorsz¹ zaœ ³upki.

W pracy wykazano mo¿liwoœæ prognozowania wyników wzbogacalnoœci przemys³owej
przy u¿yciu krzywych wzbogacalnoœci wyznaczonych na podstawie badañ laboratoryj-
nych wzbogacania rudy surowej i frakcji litologicznych. Weryfikacja opracowanych metod
prognozy wzbogacalnoœci przemys³owej na podstawie wyników laboratoryjnych pozwoli³a
okreœliæ ich wysok¹ efektywnoœæ w zakresie przewidywania wyników przemys³owych dla
nadawy, której charakterystyka wzbogacania laboratoryjnego jest znana. Prowadzenie badañ
wed³ug zaproponowanej metodyki w zakresie uzyskiwanych przez O/ZWR wyników odbie-
gaj¹cych od œredniej umo¿liwi ustalenie ich przyczyn. Zastosowanie zaœ opracowanej
metodyki badawczej i prognoza wyników wzbogacalnoœci przemys³owej w odniesieniu do
badañ próbek geologicznych mo¿e byæ wykorzystywana do okreœlania furty eksploatacyjnej
i planowania produkcji górniczej, a przede wszystkim do optymalizacji ci¹gu produkcyjnego
O/ZG i O/ZWR. Zagadnienia zapewnienia odpowiednich charakterystyk nadawy do wzbo-
gacania poprzez system eksploatacji z³o¿a i mo¿liwoœci jego modelowania s¹ przedmiotem
badañ (Butra 2001; Malewski 1990), wprowadzenie dodatkowych informacji o danej partii
z³o¿a pochodz¹cych z badañ wzbogacalnoœci jest wiec zasadne.

W celu podniesienia jakoœci prognoz nale¿y uwzglêdniæ zak³ócenia zwi¹zane z wp³ywem
zmian proporcji sk³adu litologicznego na wymagania zwi¹zane z przygotowaniem rudy do
flotacji, zmiennoœci sk³adu mineralogicznego w ramach typu litologicznego, flotowalnoœci
sk³adników ska³y p³onnej.

Najwiêkszym problemem wzbogacania jest uwolnienie minera³ów mierzone najczêœciej
uziarnieniem nadawy poddawanej badaniom wzbogacania flotacyjnego rudy.

Czynnikami odgrywaj¹cymi znacz¹c¹ rolê we wzbogacaniu, które mog¹ podlegaæ kon-
troli, s¹:

— ró¿nice w podatnoœci na rozdrobnienie poszczególnych sk³adników litologicznych
rudy (kinetyka mielenia),

— ró¿nice w uziarnieniu minera³ów dla poszczególnych sk³adników litologicznych rudy
(mineralogia),

— ró¿nice w czasie wyflotowania poszczególnych minera³ów (kinetyka flotacji).
Dochodz¹ czynniki, dla których mo¿liwoœci pomiarowe s¹ ograniczone:
— parametry wody,
— flotuj¹ce sk³adniki ska³y p³onnej,

a tak¿e czynniki zwi¹zane z przygotowaniem nadawy i prowadzeniem flotacji np. dawko-
wanie odczynników flotacyjnych. Wymienione czynniki decyduj¹ o uzyskanych wartoœ-
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ciach wskaŸników technologicznych, powoduj¹c zmianê charakterystyki wzbogacalnoœci
niekoniecznie zwi¹zan¹ z analizowanym parametrem np. odczynnikiem flotacyjnym.

Przyk³adem wp³ywu uziarnienia na flotacjê rudy s¹ wyniki PB 2, gdzie dla dwóch
schematów doœwiadczeñ uzyskano wyniki charakterystyk wzbogacalnoœci rudy. Pierwszy
schemat obejmowa³ badania rudy, dla której odpowiednie przygotowanie nadawy uzyskiwano
poprzez jednostadialne mielenie (rys. 4.4), w drugim zaœ poprzez klasyfikacjê i mielenie
produktu górnego sita; klasyfikacjê prowadzono dla sit 0,075 oraz 0,045 (rys. 4.5). Taki uk³ad
doœwiadczeñ pozwoli³ ustaliæ wp³yw ewentualnego przemielenia na wyniki flotacji rudy.

6.1. Okreœlenie zale¿noœci pomiêdzy wynikami technologicznymi

a parametrami jakoœciowymi nadawy w poszczególnych rejonach O/ZWR

Na podstawie uzyskanych danych litologicznych dotycz¹cych urobku stanowi¹cego
nadawê do O/ZWR Rejon Lubin w poszczególnych miesi¹cach lat 2005–2010 (rys. 6.2) oraz
sk³adu ziarnowego odpadów koñcowych badanych w próbkach pobieranych codziennie
i analizowanych w okresach miesiêcznych przez EcoRen w okresie od lipca do grudnia 2006
oraz marca 2007 do grudnia 2009 roku (rys. 6.3), przeprowadzono analizê wp³ywu sk³adu
litologicznego na uziarnienie produktów (tab. 6.1).
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Rys. 6.2. Œrednia roczna zawartoœæ sk³adników litologicznych oraz wartoœæ minimalna i maksymalna
w urobku stanowi¹cym nadawê do O/ZWR Rejon Lubin w latach 2005–2010

(na podstawie danych uzyskanych z O/ZWR KGHM PM SA)

Fig. 6.2. Mean yearly contents of lithological contents and minimum and maximum value in output being the
feed for O/ZWR Region Lubin in years 2005–2010 (on the basis of data obtained from O/ZWR KGHM PM SA)
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Rys. 6.3. Œrednia roczna zawartoœæ klas ziarnowych poni¿ej 0,045 i 0,075 mm
oraz wartoœæ minimalna i maksymalna w odpadach koñcowych O/ZWR Rejon Rudna, Lubin, Polkowice

(na podstawie danych uzyskanych z O/ZWR KGHM PM SA)

Fig. 6.3. Mean yearly contents of particle size fractions below 0.045 i 0.075 mm
and mimum and maximum values in final waste O/ZWR Regions Rudna, Lubin, Polkowice

(on the basis of data obtained from O/ZWR KGHM PM SA)

Tabela 6.1

Korelacje pomiêdzy uziarnieniem odpadów koñcowych a zawartoœci¹ poszczególnych frakcji litologicznych

w nadawie na O/ZWR Rejon Lubin

Table 6.1

Correlations between granulation of final waste and contents of individual lithological fractions

in feed for O/ZWR Region Lubin

Litologia
Klasa ziarnowa

+0,3 0,3–0,2 0,2–0,1 0,1–0,075 0,075–0,044 –0,044 –0,075

Lubin Dolomit –0,20 –0,63 0,07 0,23 0,62 –0,13 0,05

Lubin £upek –0,06 –0,42 –0,18 –0,13 0,37 0,30 0,36

Lubin Piaskowiec 0,15 0,66 0,09 –0,08 –0,62 –0,12 –0,27



Z wyznaczonych wspó³czynników korelacji pomiêdzy sk³adem litologicznym a zawar-
toœciami poszczególnych klas ziarnowych odpadów koñcowych O/ZWR Rejon Lubin wy-
nika, ¿e wzrost zawartoœci ³upka w nadawie do wzbogacania powoduje wzrost w odpadach
koñcowych zawartoœci klas –0,044 i –0,075. Wzrost zawartoœci piaskowca umo¿liwia pro-
wadzenie procesu dla grubszych uziarnieñ nadawy na flotacjê i szybsze przechodzenie
sk³adników p³onnych do odpadów; st¹d zawartoœæ tych klas maleje, co oznacza grubsze
uziarnienie odpadów koñcowych i silny wp³yw (dodatnia wartoœæ wspó³czynnika korelacji
0,66) wzrostu zawartoœci piaskowca na wzrost zawartoœci klasy ziarnowej 0,3–0,2 mm
w odpadach koñcowych. Zawartoœæ dolomitu wykazuje ujemne skorelowanie z klas¹
0,3–0,2 mm (wartoœæ wspó³czynnika korelacji –0,63) oraz dodatnie z klas¹ 0,044–0,075 mm
(wartoœæ wspó³czynnika korelacji +0,62) co oznacza, ¿e jego wzrostowi towarzyszy spadek
klasy 0,3–0,2 mm i wzrost klasy 0,044–0,075 mm. Przeprowadzona analiza wyników
rzeczywistych potwierdza uzyskane wyniki badañ dla frakcji litologicznych.

Na podstawie wyników badañ uzyskanych w trakcie realizacji pracy badawczej (Praca
badawcza O/ZWR KGHM PM SA 2011a) dokonano oceny wspó³zale¿noœci pomiêdzy
uziarnieniem a zawartoœci¹ piaskowca (rys. 6.4); potwierdzaj¹ one zale¿noœci uzyskane
w O/ZWR Rejon Lubin.

W celu oceny wp³ywu zawartoœci miedzi w nadawie na wyniki technologiczne, przepro-
wadzono analizê zale¿noœci zawartoœci Cu w nadawie na wartoœæ uzysku w poszczególnych
uk³adach technologicznych O/ZWR (rys. 6.5). Analizê tê przeprowadzono na podstawie
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Rys. 6.4. Korelacje pomiêdzy procentowym udzia³em klasy ziarnowej poni¿ej 2 mm a procentow¹ zawartoœci¹
piaskowca w nadawie na O/ZWR Rejon Polkowice

Fig. 6.4. Correlation between percentage share of particle size fraction below 2 mm and percentage contents
of sandstone in feed for O/ZWR Region Polkowice
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Rys. 6.5. Zale¿noœæ wartoœci uzysku Cu w koncentracie od zawartoœci Cu
w nadawie dla poszczególnych rejonów O/ZWR

(na podstawie danych uzyskanych z O/ZWR KGHM PM SA)

Fig. 6.5. Relation between yield of Cu in concentrate and Cu
contents in feeds for individual Regions of O/ZWR

(on the basis of data obtained from O/ZWR KGHM PM SA)



uzyskanych danych z O/ZWR, dotycz¹cych wyników technologicznych i zawartoœci Cu
w nadawie na poszczególnych zmianach w roku 2012 w poszczególnych uk³adach tech-
nologicznych rejonów Oddzia³u.

Wyniki wskazuj¹, ¿e rejony te cechuj¹ siê ró¿n¹ zale¿noœci¹ wp³ywu zawartoœci Cu
w nadawie na wartoœæ uzysku Cu. Rejonem, dla którego obserwuje siê najwiêksz¹ dynamikê
wzrostu uzysku Cu wraz ze wzrostem zawartoœci miedzi w nadawie jest Lubin. Dla I ci¹gu
wzrostowi zawartoœci Cu w nadawie o 1% towarzyszy wzrost uzysku Cu w koncentracie
o blisko 14%, na II ci¹gu tego rejonu wzrost jest mniejszy i wynosi nieca³e 10%. Dla
pozosta³ych uk³adów technologicznych rejonów Rudna i Polkowice jest to wzrost od oko³o
4% (O/ZWR Rejon Rudna strona A) do ponad 7% (O/ZWR Rejon Polkowice III Ci¹g
technologiczny). Interesuj¹ce jest zró¿nicowanie odnotowane dla rejonu Polkowice, który
teoretycznie przerabia na wszystkich trzech ci¹gach jednorodn¹ rudê. Najwy¿sza wartoœæ
przyrostu uzysku na III Ci¹gu tego rejonu mo¿e wskazywaæ, ¿e jest to uk³ad technologiczny
lepiej dostosowany do wzbogacania rud o wiêkszej zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego ni¿
Ci¹g I i II. Niska wartoœæ wspó³czynnika determinacji (R2) dla okreœlonych zale¿noœci
funkcyjnych wskazuje na s³abe opisanie zmiennoœci wartoœci uzysku poprzez zmianê war-
toœci zawartoœci Cu w nadawie. Dowodzi to istnienia innych czynników determinuj¹cych
skutecznoœæ wzbogacania. Przyk³adem mo¿e byæ wzrost zawartoœci Cu w nadawie, wyni-
kaj¹cy ze zmiany udzia³u minera³ów miedzi o najwiêkszej i najmniejszej jej zawartoœci,
tj. chalkozynu i chalkopirytu, co niekoniecznie musi przek³adaæ siê na jednoczesne, jed-
nakowo skuteczne ich przeprowadzenie do koncentratu. Œwiadczy to o niezbêdnoœci po-
szukiwania zarówno czynników determinuj¹cych skutecznoœæ procesów separacji jak
i parametrów umo¿liwiaj¹cych ich identyfikacjê w celu prowadzenia procesu umo¿liwia-
j¹cego unikniêcie strat sk³adnika u¿ytecznego, a wiêc dla pewnego optimum wzbogacania.
W szczególnoœci dotyczy to sytuacji wynikaj¹cej z prowadzenia procesu wzbogacania dla
wysokich wartoœci zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie dla rudy o niskich
mo¿liwoœciach w tym zakresie, co generuje podwy¿szone straty Cu w odpadach, zgodnie
z krzyw¹ Halbicha tj. w uk³adzie uzysk = f(beta). Podane uwagi maj¹ niezwykle istotne
znaczenie dla rud wielosk³adnikowych z uwagi na mnogoœæ czynników decyduj¹cych
o koñcowych wynikach wzbogacania. Ich wzajemne relacje oraz odmienny wp³yw na
wyniki separacji mog¹ powodowaæ utrudnienia w interpretacji koñcowych efektów procesu,
w szczególnoœci w przypadku ich predykcji.

Prognozowanie rezultatów wzbogacania w sensie przewidywania uzysków oraz zawar-
toœci miedzi w koncentratach, jest jednym z istotnych elementów umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe
prowadzenie procesu i wymaga opracowania odpowiedniego modelu uwzglêdniaj¹cego
zale¿noœci pomiêdzy najwa¿niejszymi czynnikami, do których nale¿y zaliczyæ zw³aszcza
parametry nadawy. W celu uzyskania mo¿liwoœci okreœlenia wskaŸników technologicznych
przy u¿yciu opracowanego modelu obliczeniowego, badania powinny byæ skoncentrowane
na okreœleniu wp³ywu zmiennych, takich jak:

— zawartoœæ miedzi w nadawie,
— sk³ad litologiczny,
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— sk³ad mineralogiczny,
— stopieñ uwolnienia,
— przemielenie,

na uzyskiwany wynik wzbogacania oraz na przeniesieniu uzyskanych informacji w postaci
okreœlonych zale¿noœci na technologiczne wyniki przemys³owe.

Oczywiœcie w rzeczywistoœci wzbogacania przemys³owego mamy do czynienia z mie-
szanin¹ minera³ów w nadawie o ró¿nych wymiarach i szeregiem czynników, które po-
woduj¹, ¿e zawartoœæ miedzi w koncentracie kszta³tuje siê na ni¿szym poziomie; flotuj¹
przecie¿ tak¿e sk³adniki ska³y p³onnej szczególnie dla rud ³upkowych.

W ca³oœci procesu zachodz¹ ze sob¹ wszystkie te przypadki i uwarunkowania naraz,
nale¿y wiêc spróbowaæ je zidentyfikowaæ i dopiero wtedy kreœliæ krzywe wzbogacania
teoretycznego.

6.2. Prognozy wyników wzbogacania oparte na modelu przejœcia

z wyników laboratoryjnych na przemys³owe

Prognozowanie wyników wzbogacania uwzglêdniaj¹cych realia technologiczne jest
problemem z³o¿onym. Realizacja za³o¿eñ okreœlenia zmian wzbogacalnoœci rudy w zale¿-
noœci od zmiany udzia³ów w niej typów litologicznych i ich jakoœci oraz powi¹zania zmian
wzbogacalnoœci z jakoœci¹ pozyskiwanych przemys³owo koncentratów miedzi, umo¿liwi³a
powstanie programu komputerowego umo¿liwiaj¹cego, na podstawie badañ laboratoryj-
nych, okreœlenie wyników przemys³owych. Program ten opiera siê na dwóch metodach
prognozy.

Metoda I

Na podstawie wyników wzbogacalnoœci okreœlonej laboratoryjnie, dla ka¿dej z próbek,
obliczamy ³¹czn¹ wzbogacalnoœæ dla ka¿dej z odmian litologicznych. Przy po³¹czeniu
uwzglêdniane s¹ udzia³y frakcji litologicznej w próbce i danej próbki w ca³oœci materia³u:

g = f(b)

Dla uzyskania prognoz wyników uk³adów technologicznych, wynikaj¹cych z podzia³u
rudy na czêœæ, w której przewa¿a piaskowiec oraz czêœæ ³upkowo-dolomityczn¹ (Rudna,
strona A oraz strona B), nale¿y podaæ proporcjê podzia³u na te czêœci oraz udzia³y (aweglany,
a³upki, apiaskowce) poszczególnych frakcji litologicznych w wybranym uk³adzie technolo-
gicznym (udzia³y dla drugiej czêœci – II uk³ad technologiczny – obliczane s¹ przez program
z bilansu).

Z uzyskanych trzech krzywych, na podstawie udzia³ów poszczególnych frakcji litolo-
gicznych, dokonujemy – w zale¿noœci od uk³adu technologicznego – oszacowania wspó³-
czynników k i k1 funkcji postaci:
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g
b b b

=
+ +

k

a a aweglany weglany piaskowce piask( ³upki ³upki owce

k
)

+ 1

Ze wzglêdu na to, ¿e przyjêcie funkcji hiperbolicznej g(b) powoduje prostoliniow¹
zale¿noœæ e(b), dla jednej hiperboli mo¿liwa jest jedynie ograniczona prognoza – punktowa
w okolicach „punktu pracy” (uzyskiwane wyniki przemys³owe). Taka prognoza skutkuje
brakiem mo¿liwoœci odtworzenia szerszego zakresu zmiennoœci uzysku w zale¿noœci od
zawartoœci miedzi w koncentracie. Aby tego unikn¹æ, zastosowano kombinacjê dwóch
hiperbol, które s¹ liczone dla dwóch zbiorów punktów le¿¹cych po dwóch stronach ob-
serwowanego punktu, w którym nastêpuje zasadnicza zmiana tempa spadku uzysku Cu przy
wzroœcie zawartoœci miedzi w koncentracie.

g
b

=
×

-
- ×

a k

c
b k

( )
1

c ~ a

Wystêpuj¹ce wspó³czynniki w funkcji przejœcia a, b, c s¹ okreœlone dla ka¿dego z uk³a-
du technologicznego i przez program powinny byæ traktowane jako sta³e, z mo¿liwoœci¹
korekty ich wartoœci.

Metoda II

Na podstawie parametrów wzbogacania e oraz er, obliczonych za pomoc¹ bilansu
wyników flotacji, wyznaczamy wskaŸnik krzywej Fuerstenaua a dla wzbogacalnoœci labora-
toryjnych stosuj¹c zale¿noœæ:

e
e

e
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-

-
a

a

r

r

( )

( )

100

gdzie: a – parametr decyduj¹cy o przebiegu (wypuk³oœci) krzywej,

e – uzysk sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie,

er – uzysk pozosta³ych sk³adników nadawy w odpadzie.

Wartoœæ er obliczamy ze wzorów:
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a
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-
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Maj¹c wartoœci a dla flotacji w skali laboratoryjnej, wykorzystuj¹c okreœlon¹ zale¿-
noœæ a = f(alaboratoryjne) obliczamy parametry a oraz tzw. a' dla wzbogacalnoœci prze-
mys³owej. Program umo¿liwia zmianê parametrów zale¿noœci matematycznych.

Wartoœæ a' dla wzbogacania przemys³owego pozwala na wyznaczenie wyników roz-
flotowania koñcowych koncentratów i odpadu koñcowego, czyli zale¿noœci er(a') od e

stosuj¹c równanie:

er(a') = a
a

'
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e gdy wartoœæ a' jest liczbowo równa wartoœci a, wtedy obie
krzywe stykaj¹ siê ze sob¹ tylko w punkcie er = 95,5%. Jest to zwykle punkt optymalny
flotacji przemys³owej. W równaniu z a' istnieje mo¿liwoœæ zmiany liczby (sta³ej) 95,5
na inn¹.

Krzywa Fuerstenaua wi¹¿e ze sob¹ dwa uzyski – uzysk sk³adnika u¿ytecznego w kon-

centracie e oraz uzysk sk³adników pozosta³ych w odpadach er, przy czym e
a J

b J
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Dla laboratoryjnych flotacji frakcjonowanych rud miedzi oraz ich typów litologicznych
potwierdzono zasadnoœæ stosowania opisu matematycznego przedstawionym wzorem, przy
czym wartoœci parametrów a zmienia³y siê od 100,2 (czysty piaskowiec) do 150 (czysty
³upek) (Praca badawcza O/ZWR KGHM PM SA Etap I 2007, Etap II 2008, Etap III 2009).

Znaj¹c wartoœci e oraz er oraz zadaj¹c wartoœæ a mo¿na wyliczaæ dalsze wskaŸniki
wzbogacania, takie jak b , g, czy te¿ J. Wartoœæ b liczy siê wed³ug równania:

b
ae

e a ae ae
=

- - + +

100

100 100 1002
r r )
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a wychód koncentratu g z zale¿noœci:

g
ea

b
=

czy te¿ J z równania:

J
a gb

g
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-

-

100

100

Stosuj¹c parametr a' oraz podane wy¿ej równania odtworzyæ mo¿na ca³¹ krzyw¹ wzbo-
gacalnoœci przemys³owej oraz jej punkt optymalny (np. przy er = 95,5%).

Program komputerowy, na podstawie powy¿szych wzorów i przekszta³ceñ, umo¿liwia
wyliczenie innych parametrów wzbogacania, np. b oraz g, czy te¿ inne parametry oraz
wykreœla na przyk³ad krzyw¹ uzysk-zawartoœæ miedzi w koncentracie (krzywa Halbicha).

6.3. Ocena dok³adnoœci oszacowania wyników przemys³owych

przy u¿yciu prognozy wyników wzbogacania

na podstawie modelu przejœcia z wyników laboratoryjnych

na przemys³owe zgodnie z omówion¹ metodyk¹

Wyniki wzbogacania laboratoryjnego na rudzie surowej, stanowi¹cej nadawê do wzbo-
gacania, uzyskane w wyniku realizacji pracy w³asnej AGH, pozwoli³y na okreœlenie do-
k³adnoœci oszacowania wzbogacania przemys³owego za pomoc¹ omówionych metod, wy-
korzystuj¹c opracowany program komputerowy. Wyniki dla rudy stanowi¹cej nadawê na
stronê A i B przedstawiono na rysunkach 6.6–6.9. Na rysunkach tych naniesiono uzyskane
rzeczywiste wartoœci wyników zmianowych odpowiednio Strony A i B O/ZWR Rejon
Rudna.

Oszacowanie dla strona A szczególnie metod¹ II jest zadowalaj¹ce. Dla strony B wartoœæ
prognozy krzywej wzbogacania przemys³owego jest niezadowalaj¹ca.

Przedstawione wyniki weryfikacji zaproponowanej metody okreœlania optimum tech-
nologicznego na podstawie modeli przejœcia wskazuj¹ na koniecznoœæ ich korekty lub
wprowadzenia dodatkowych wielkoœci, opisuj¹cych proces wzbogacania, umo¿liwiaj¹cych
pe³niejsze wyjaœnienie zmiennoœci wskaŸników wykorzystywanych w zaproponowanych
modelach do charakterystyki wzbogacalnoœci. Zaproponowana metoda – choæ umo¿liwia
ocenê prowadzonego procesu i daje mo¿liwoœci w zakresie okreœlenia optymalnych wskaŸ-
ników wzbogacania – obarczona mo¿e byæ b³êdem wynikaj¹cym ze zmian w okreœlonych
zale¿noœciach funkcji przejœcia z wyników laboratoryjnych na przemys³owe, czy te¿ wp³ywu
dodatkowych czynników na wzbogacalnoœæ, np. zwiêkszenie siê w nadawie substancji
nieu¿ytecznych, ³atwo flotuj¹cych, obni¿aj¹cych jakoœæ koncentratu (zawartoœæ sk³adnika
u¿ytecznego).
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Rys. 6.7. Oszacowanie wyników wzbogacania przemys³owego przy wykorzystaniu metody II
dla strony A O/ZWR Rejon Rudna

Fig. 6.7. Evaluation of industrial beneficiation results by means of method II
for side A of O/ZWR Region Rudna

Rys. 6.6. Oszacowanie wyników wzbogacania przemys³owego przy wykorzystaniu metody I
dla strony A O/ZWR Rejon Rudna

Fig. 6.6. Evaluation of industrial beneficiation results by means of method I
for side A of O/ZWR Region Rudna



118

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Rys. 6.8. Oszacowanie wyników wzbogacania przemys³owego przy wykorzystaniu metody I
dla strony B O/ZWR Rejon Rudna

Fig. 6.8. Evaluation of industrial beneficiation results by means of method I
for side B of O/ZWR Region Rudna

Rys. 6.9. Oszacowanie wyników wzbogacania przemys³owego przy wykorzystaniu metody II
dla strony B O/ZWR Rejon Rudna

Fig. 6.9. Evaluation of industrial beneficiation results by means of method II
for side B of O/ZWR Region Rudna



6.4. Wykorzystanie krzywej wzbogacalnoœci w uk³adzie (beta–teta) = f(beta)

do okreœlenia optimum wzbogacania w warunkach przemys³owych

Opisane uwarunkowania powszechnie wykorzystywanych krzywych do okreœlenia
optimum technologicznego wzbogacania wskazuj¹ na koniecznoœæ poszukiwania innych
metod okreœlenia optimum technologicznego wzbogacania w warunkach przemys³owych.
W niniejszej pracy zaproponowano wykorzystanie krzywej w uk³adzie zawartoœæ Cu w kon-
centracie (beta – b) pomniejszon¹ o zawartoœæ Cu w odpadzie (teta – J) w funkcji zawartoœæ
Cu w koncentracie – (b – J) = f(b). Na rysunku 6.9 przedstawiono wykorzystanie zapro-
ponowanej krzywej do okreœlenia optimum technologicznego wzbogacania. Do jej wyz-
naczenia u¿yto przyk³adowe dane wykorzystane w prezentacji wyznaczania punktów opty-
malnych wzbogacania na krzywych Halbicha, Fuerstenaua oraz Madeja. Na krzywej tej
przedstawiono równie¿ liniê idealnego wzbogacania, oznaczaj¹c¹ zerow¹ wartoœæ sk³adnika
u¿ytecznego w odpadach, co w przypadku badania wzbogacalnoœci poprzez kinetykê flotacji
jest mo¿liwe dopiero dla zakoñczenia tego procesu – wynika to z faktu analizowania
przebiegu procesu w czasie, wiêc pocz¹tkowo do koncentratu przechodz¹ ziarna mineralne
o najwiêkszym uwolnieniu, a wiêc najbogatsze, pozosta³e zaœ stanowi¹ nieodzowny odpad.
Linia ta umo¿liwia jednak ocenê, jak dany wynik wzbogacania jest oddalony od tej teoretycz-
nej linii, a w zasadzie punktu na niej, wyznaczaj¹cego odzysk 100% sk³adnika u¿ytecznego.
Na krzywej tej przedstawiono równie¿ przebieg krzywej optymalnej, uwzglêdniaj¹cej pewien
za³o¿ony poziom dynamiki zmian zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego i towarzysz¹cy temu
przyrost zawartoœci sk³adnika w odpadzie (OPTYMALNA). Przyjmuj¹c liniow¹ dynamikê
tych zmian liniê tê wyznacza prosta o równaniu y = a × x, gdzie przyjêta wartoœæ wspó³czyn-
nika kierunkowego wyznacza wartoœæ tej dynamiki, w analizowanym przyk³adzie przyjêto
a = 0,97. Dodatkowo na krzywej zaprezentowano przebieg teoretycznej krzywej wzbogaca-
nia dla rudy o okreœlonym sk³adzie mineralnym, zak³adaj¹c ¿e do koncentratu przechodz¹
kolejno minera³y o coraz mniejszej zawartoœci Cu (TEORETYCZNA GTZ). Przyjêto dwa
sk³ady mineralne ró¿ni¹ce siê zawartoœci¹ chalkozynu (minera³ o najwiêkszej zawartoœci
Cu) oraz chalkopirytu (minera³ o najmniejszej zawartoœci Cu). Pierwsza z rud zawiera³a 70%
chalkozynu, 10% chalkopirytu oraz 15% bornitu, 4% kowelinu i 1% tennantytu – TEORE-
TYCZNA GTZ 1, druga zaœ 10% chalkozynu, 70% chalkopirytu oraz 15% bornitu, 4% ko-
welinu i 1% tennantytu – TEORETYCZNA GTZ 2. W celu uzyskania jednakowej zawar-
toœci Cu w nadawie dla obu rud dostosowano zawartoœæ minera³ów zapewniaj¹c¹ zawartoœæ
Cu równ¹ 14,49% czyli tyle samo ile wynosi ona w nadawie dla danych przyk³adowych.

Przebieg krzywej wzbogacania przedstawiony w zaproponowanym uk³adzie charak-
teryzuje siê wypuk³oœci¹, umo¿liwiaj¹c okreœlenie w punkcie najwiêkszej krzywizny punktu
optymalnego (wartoœæ zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie), po przekroczeniu
którego gwa³townie zwiêksza siê tempo wzrostu zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w odpa-
dach. Ocenê dynamiki tych zmian mo¿na dokonaæ poprzez okreœlenie pochodnej d(b – J)/db,
dla prezentowanych danych. Oznacza to wyznaczenie stosunku przyrostów D(b – J)/Db

w kolejnych etapach procesu wzbogacania. Najistotniejsze s¹ mo¿liwoœci odczytu pewnych
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Rys. 6.10. Krzywa wzbogacalnoœci w uk³adzie (beta – teta) w funkcji beta

Fig. 6.10. Beneficiation curve in coordinate system (beta – theta) in function of beta

Rys. 6.11. Wyznaczenie optimum wzbogacania na podstawie stosunku Df/Db w odniesieniu do wartoœci

zawartoœci Cu w koncentracie b

Fig. 6.11. Determination of optimal point of beneficiation on the basis of the ratio Df/Db related to the value of

Cu contents in concentrate b



charakterystycznych wielkoœci z prezentowanej krzywej, np. odchyleñ osi¹gniêtych wy-
ników od wyników idealnych czy te¿ optymalnych (f), ich odniesienie do wartoœci jakoœci
koncentratu, czy te¿ obliczenie dla kolejnych wartoœci odchyleñ. Na rysunku 6.11 zaprezen-
towano zmianê wartoœci stosunku przyrostu odchylenia f od krzywej idealnego wzbogacania
Df/Db w odniesieniu do wartoœci zawartoœci Cu w koncentracie, dla analizowanych danych.

Krzywa ta, z uwagi na u¿yte do jej wykreœlenia dane procesowe, podlegaj¹ce kontroli
w ramach uk³adów kontrolno-pomiarowych (zarówno zawartoœæ miedzi w koncentracie
jak i w odpadach koñcowych jest oznaczana w analizatorze Courier), umo¿liwia ocenê uzys-
kiwanych wyników wzbogacania. Wykorzystuj¹c uzyskane wyniki zawartoœci Cu w pro-
duktach i odnosz¹c je do wyników pomiarów wczeœniejszych mo¿na ustaliæ dynamikê ich
zmian, co pozwala wprowadziæ odpowiednie regulacje procesowe umo¿liwiaj¹ce dostoso-
wanie zawartoœci Cu w koncentracie zapewniaj¹cej optymalny poziom strat Cu w odpadach.
Najwiêksz¹ zalet¹ danej krzywej jest mo¿liwoœæ okreœlenia punktu optymalnego bez ko-
niecznoœci znajomoœci zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w nadawie, która w obecnych
uk³adach technologicznych O/ZWR KGHM PM SA nie jest oznaczana przez analizator
z uwagi na nieodpowiednie uziarnienie nadawy.

Na podstawie wyników wzbogacalnoœci próbek rud przedstawiono mo¿liwoœci wyko-
rzystania zaproponowanej krzywej do oceny wyników wzbogacania oraz okreœlenia punktu
optymalnego na rysunkach od 6.12 do 6.22. Na rysunkach tych pozostawiono dla po-
równania wyniki dla danych przyk³adowych (dane hipotetyczne – ogólne), dla których
zaprezentowano w³aœciwoœci krzywych w rozdziale 5 (rys. 5.1, 5.2, 5.3) oraz przebieg
krzywej optymalnej.
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Rys. 6.12. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Lubin, PB 1 – Etap I

Fig. 6.12. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Lubin, PB 1 – Stage I
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Rys. 6.14. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap I

Fig. 6.14. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage I

Rys. 6.13. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 1 – Etap I

Fig. 6.13. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Polkowice, PB 1 – Stage I
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Rys. 6.15. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Lubin, PB 1 – Etap II

Fig. 6.15. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Lubin, PB 1 – Stage II

Rys. 6.16. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 1 – Etap II

Fig. 6.16. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Polkowice, PB 1 – Stage II
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Rys. 6.18. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek frakcji litologicznych z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap III

Fig. 6.18. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples of lithological fractions from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage III

Rys. 6.17. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap II

Fig. 6.17. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage II
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Rys. 6.19. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b dla wyników
wzbogacalnoœci frakcji litologicznych próbki geologicznej z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap III
(wartoœci Df/Db/b dla dolomitu ilastego klasa ziarnowa –0,045 mm >0,26, a smugowanego >0,36,

tj. powy¿ej przyjêtej wartoœci maksymalnej skali)

Fig. 6.19. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b for beneficiation results
of samples of lithological fractions of geological sample from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage III

(values Df/Db/b for clay dolomite, particle fraction –0.045mm >0.26,
and for striped dolomite >0.36, what is above accepted maximum value of scale)

Rys. 6.20. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci próbek rudy z bie¿¹cej produkcji (ruda surowa)

oraz z³o¿onych rozflotowañ koncentratu i odpadu koñcowego z O/ZWR Rejon Rudna, PB 1 – Etap III

Fig. 6.20. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples of ore from current production (raw ore)

and complex flotations of concentrate and final waste from O/ZWR Region Rudna, PB 1 – Stage III
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Rys. 6.21. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci dla próbek rudy i produktów z O/ZWR Rejon Polkowice, PB 2

Fig. 6.21. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples of ore and products from O/ZWR Region Polkowice, PB 2

Rys. 6.22. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla wyników wzbogacalnoœci dla próbek frakcji litologicznych rudy, PW-AGH,

(wartoœci Df/Db/b > 0,1 tj. powy¿ej przyjêtej wartoœci maksymalnej skali)

Fig. 6.22. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for beneficiation results of samples of lithological fractions of ore, PW-AGH

(values Df/Db/b > 0.1 what is above of accepted maximum value of scale)
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Rys. 6.23. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b
dla próbek rudy z bie¿¹cej produkcji (ruda surowa)

oraz z³o¿onych rozflotowañ koncentratu i odpadu koñcowego O/ZWR Rejon Rudna, PW-AGH

Fig. 6.23. Determination of technological optimal point on the basis of Df/Db/b
for ore samples from current production (raw ore)

and complex flotations of concentrate and final waste O/ZWR Region Rudna, PW-AGH

Rys. 6.24. Okreœlenie optimum technologicznego wzbogacania na podstawie Df/Db/b dla próbek

Fig. 6.24. Determination of technological optima point of beneficiation on the basis of Df/Db/bfor samples



Uzyskane wyniki w zaproponowanym uk³adzie krzywej wskazuj¹ na mo¿liwoœæ ok-
reœlenia zmiany charakteru przebiegu wzbogacania, a co za tym idzie wyboru punktu czy te¿
obszaru optymalnego. Brak wzbogacania, dla próbek badanej rudy, na zaproponowanej
krzywej (Df/Db/b = f(b)) reprezentowany jest poprzez du¿e wartoœci obliczanego stosunku
przyrostu wskaŸnika f do przyrostu zawartoœci Cu w koncentracie odniesionego do wartoœci
zawartoœci Cu.

Wad¹ zaprezentowanej metody oceny przebiegu procesu wzbogacania jest brak mo¿li-
woœci jednoparametrowego oszacowania, umo¿liwiaj¹cego porównywanie wyników wzbo-
gacalnoœci ró¿nych rud. Mo¿na co prawda uznaæ pole pod krzyw¹ (Df/Db/b = f(b)) jako taki
parametr oceny, ale z uwagi na mo¿liwe niejednakowe zakresy zmian zawartoœci Cu w kon-
centracie dla porównywanych wyników badania rud, zastosowanie takiego wskaŸnika jest
ograniczone do jednakowych zakresów zmian wartoœci beta.

Dla porównania wyników analizowan¹ metod¹, dla wybranych danych, w których
okreœlano optymalne wartoœci wskaŸników wzbogacalnoœci z wykorzystaniem krzywych
Halbicha, Fuerstenaua i Madeja, przedstawiono je na rozpatrywanej krzywej.

Zaprezentowane w omawianym uk³adzie krzywe z rozflotowania produktów koñco-
wych, pozwalaj¹ okreœliæ optimum wzbogacania (maksymaln¹ wartoœæ zawartoœci) dla
minimalnej wartoœci stosunku Df/Db/b. Odczytane wartoœci optymalnej zawartoœci Cu
w koncentracie maj¹ porównywalne wartoœci z tymi, które wyznacza³y punkt najwiêkszej
krzywizny na krzywej Halbicha tj.:

— Lubin I ci¹g – optymalna jakoœæ koncentratu oko³o 18% Cu,
— Lubin II ci¹g – optymalna jakoœæ koncentratu oko³o 17,5% Cu,
— Polkowice – optymalna jakoœæ koncentratu oko³o 25% Cu,
— Rudna strona A –optymalna jakoœæ koncentratu oko³o 27% Cu,
— Rudna strona B – optymalna jakoœæ koncentratu oko³o 26% Cu.
Precyzyjne ustalenie punktu optymalnego wymaga wiêkszej liczby pobranych w trakcie

flotacji produktów, dostarczaj¹cych wiêcej wyników w szczególnoœci w okolicy punktu
prze³amania, co jest oczywiœcie na etapie przeprowadzania doœwiadczeñ trudne do realizacji
technicznej i wymaga pewnej wiedzy i doœwiadczenia prowadz¹cego flotacje.
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7. Uwagi koñcowe – podsumowanie

Wzbogacanie jest procesem nieodwracalnym w skutkach dla postaci i jakoœci rudy
(Spaliñska 1996). Uwzglêdnienie tego faktu rodzi koniecznoœæ oceny op³acalnoœci, sku-
tecznoœci i efektywnoœci stosowania wzbogacania. Procesy przeróbki mo¿na oceniaæ pod
wieloma wzglêdami, miêdzy innymi w aspekcie iloœciowym, jakoœciowym b¹dŸ ekono-
micznym. Wa¿nym iloœciowym kryterium oceny procesów przeróbki jest jakoœæ otrzymy-
wanego koncentratu. Dla poszczególnych Zak³adów Wzbogacania Rud w KGHM PM SA
od dawna obserwuje siê znaczne ró¿nice wyników wzbogacania w postaci jakoœci uzys-
kiwanych koncentratów oraz uzysku Cu, co potwierdzaj¹ wyniki zaprezentowane na ry-
sunku 6.5.

Technologie wzbogacania polskich rud miedzi s¹ uzale¿nione od ich sk³adu litologicz-
nego, a tak¿e od wymogów stawianych koncentratom (Grotowski i in. 1996; Skorupska
i in. 2011; Tumidajski i in. 2005, 2007). Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Zak³adów
Wzbogacania Rud zosta³y opracowane i wdro¿one ci¹gi technologiczne przeróbki, sto-
sownie do charakteru i rodzaju przerabianej rudy – parametrów nadawy. Generalnie mo¿na
wyró¿niæ piêæ uk³adów technologicznych w rejonach Zak³adu Wzbogacania Rud (dwa
w Rudnej, dwa w Lubinie i jeden w Polkowicach). Podwojenie uk³adów technologicznych
w Rudnej i Lubinie wynika ze wstêpnego rozdzia³u rudy na frakcje z przewag¹ piaskowca
lub wêglanów. Ruda miedzi z zag³êbia legnicko-g³ogowskiego wprowadzana do uk³adów
przygotowania do wzbogacania sk³ada siê praktycznie z trzech typów litologicznych: wêg-
lanów, piaskowców i ³upków. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e ze wzglêdu na ró¿nice w budo-
wie mineralogicznej ska³, ró¿nice w okruszcowaniu i wielkoœciach wpryœniêæ minera³ów
miedzi, podatnoœci na wzbogacanie poszczególnych frakcji litologicznych s¹ ró¿ne. Inaczej te¿
przebiegaj¹ procesy przygotowania nadawy do wzbogacania (czyli procesy rozdrabniania
i klasyfikacji), które s¹ tak¿e zale¿ne od udzia³ów poszczególnych frakcji litologicznych
w nadawie. Konsekwencj¹ tych uwarunkowañ s¹ pojawiaj¹ce siê przeci¹¿enia ró¿nych
wêz³ów ca³ego procesu technologicznego oraz zmienne wyniki wzbogacania.

Wymienione czynniki potwierdzaj¹ istotny wp³yw w³aœciwoœci przerabianej rudy na
wskaŸniki wzbogacania i koniecznoœæ okreœlenia jego parametrów dla potrzeb dzia³añ w za-
kresie prowadzenia procesu wzbogacania. Potrzeba prognozowania rezultatów wzbogacania
w sensie prognozy uzysków oraz zawartoœci miedzi w koncentratach jest jednym z istotnych
elementów umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe prowadzenie procesu (Tumidajski 2010; Tumidajski,
Saramak 2009; Tumidajski i in. 2005; Skorupska, Saramak 2005; Saramak 2007, 2010).



G³ównymi parametrami (czynnikami) wp³ywaj¹cymi na wzbogacalnoœæ s¹:
— sk³ad litologiczny,
— sk³ad mineralogiczny,
— uwolnienie minera³ów,
— niedostateczne zmielenie lub przemielenie,
— odpowiedni czas flotacji,
— inne (np. re¿im technologiczny czy ewentualne utlenienie powierzchni siarczków).
G³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzbogacalnoœæ jest sk³ad litologiczny, który

z uwagi na ró¿ne minera³y miedzi wystêpuj¹ce w poszczególnych typach litologicznych,
zarówno co do rodzaju minera³u jak i jego budowy oraz wielkoœci, powoduje okreœlon¹
ich wzbogacalnoœæ. Dodatkowym czynnikiem warunkuj¹cym wzbogacalnoœæ – wynika-
j¹cym z litologii – jest wp³yw udzia³ów procentowych poszczególnych typów litologicznych
na koñcow¹ wzbogacalnoœæ mieszaniny.

Czynnikiem decyduj¹cym o jakoœci koncentratu rozumianej jako zawartoœæ Cu jest sk³ad
mineralogiczny, czyli udzia³y poszczególnych minera³ów miedzi. Oceniane jest to przez
okreœlenie tzw. GTZ, czyli granicznej teoretycznej zawartoœci Cu w koncentracie, który
pozwala oceniæ potencja³, jaki w tym zakresie niesie dana ruda o okreœlonych zawartoœciach
poszczególnych minera³ów.

W³aœciwe przygotowanie nadawy do wzbogacania powinno zapewniæ odpowiedni sto-
pieñ uwolnienia minera³ów gwarantuj¹cy mo¿liwoœæ ich wyflotowania. Przeprowadzenie
operacji wzbogacania polegaj¹cej na mechanicznym rozdziale mieszaniny minera³ów wystê-
puj¹cych w rudzie mo¿liwe jest po uprzednim roz³amaniu zrostów minera³ów kruszcowych
z minera³ami p³onnymi. Roz³am dokonywany jest w operacjach kruszenia i mielenia.
O tym jak daleko ma byæ prowadzony proces rozdrabniania decyduje wymiar minera³ów
kruszcowych wystêpuj¹cych w rudzie, a tak¿e przewidywana, b¹dŸ stosowana, technologia
wzbogacania. Optymalne mielenie polega na zerwaniu wiêzi miêdzy przylegaj¹cymi do
siebie minera³ami kruszcowymi i p³onnymi oraz otrzymaniu mo¿liwie najwiêkszej iloœci
okruchów monomineralnych. Zagadnienie okreœlenia stopnia rozdrobnienia gwarantuj¹cego
optymalny poziom uwolnienia jest bardzo z³o¿one i trudne do jednoznacznego zdefi-
niowania. Uwolnienie jest zale¿ne od czasu mielenia nadawy, przy czym czasy mielenia
poszczególnych typów powinny byæ ró¿ne – zale¿ne od ich struktury i uziarnienia mi-
nera³ów. Nale¿y wiêc podkreœliæ, ¿e czynnikiem decyduj¹cym o flotacji siarczków miedzi
jest ich uwolnienie i stanowi ono podstawowy parametr oceny przygotowania rudy do
wzbogacania.

Stosunek zawartoœci minera³u rudnego w postaci wolnych ziarn do ogólnej zawartoœci
tego minera³u w zmielonej rudzie nazywany jest stopniem uwolnienia lub rozluzowania
i wyra¿any w procentach. Wraz ze zwiêkszaniem stopnia przemia³u wzrasta stopieñ oswo-
badzania ziarn mineralnych od wzajemnych zrostów. Drobnoziarniste minera³y kruszcowe,
wystêpuj¹ce w niektórych rudach wzbogacanych w O/ZWR KGHM PM SA, powoduj¹
koniecznoœæ bardzo daleko posuniêtego przemia³u w celu ich uwolnienia. Tak drobne
mielenie rudy, poza wysokimi kosztami, doprowadza do takiego rozdrobnienia, ¿e stwa-
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rza to trudnoœci, a wrêcz uniemo¿liwia, proces ich wzbogacania. Pojawia siê problem
co jest bardziej op³acalne: g³êbsze mielenie czy straty metalu w odpadach z powodu
niedostatecznego uwolnienia minera³ów rudnych od zrostów ze ska³¹ p³onn¹. Przyk³adem s¹
trudnoœci z oddzielaniem drobnoziarnistych siarczków miedzi od bitumiczno-³upkowej
ska³y p³onnej, gdzie drobnoziarniste impregnacje siarczków miedzi s¹ powodem zaniechania
starañ o ich ca³kowite uwolnienie, a jednoczeœnie mamy do czynienia z flotowaniem zrostów
i impregnacji siarczków z ³upkami, co powoduje obni¿enie zawartoœci miedzi w kon-
centracie, ale te¿ i mniejsze straty metalu w odpadach.

Na mo¿liwoœæ rozdzielania minera³ów du¿y wp³yw ma kszta³t granic zrostów miêdzy
minera³ami. Im bardziej zazêbia siê minera³ kruszcowy z minera³em p³onnym lub innym
minera³em kruszcowym, tym trudniej je rozdzieliæ. Na rozdzia³ minera³ów ma równie¿
wp³yw ich ³upliwoœæ, która mo¿e spowodowaæ, ¿e prze³am mo¿e zachodziæ w œrodku
minera³u bardziej ³upliwego, zamiast na granicy przylegaj¹cych do siebie minera³ów.

Przy ustalaniu stopnia przemia³u nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ przemielenia, które
mo¿e doprowadziæ do sytuacji, w której uwolnienie jednych minera³ów mo¿e spowodowaæ
przemielenia innych dziêki ich dobrej ³upliwoœci i kruchoœci.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e siarczkowe minera³y rudne ulegaj¹ utlenieniu wzd³u¿
p³aszczyzn spêkañ i p³aszczyzn zbliŸniaczeñ. Podczas mielenia roz³am zachodzi wzd³u¿
p³aszczyzn ³upliwoœci os³abionych przez s³abo wykrystalizowane produkty utleniania.
Tak ods³oniêta powierzchnia nie ma w³aœciwoœci powierzchniowych umo¿liwiaj¹cych
ich wyflotowanie w zwykle stosowanych warunkach procesu.

W rzeczywistoœci sam proces tworzenia siê stabilnych agregatów pêcherzyk powietrza-
-ziarno jest oczywiœcie du¿o bardziej skomplikowany. Dla utworzenia stabilnych agregatów
pêcherzyk-ziarno musi powstaæ kontakt trójfazowy (TPC) gaz/ciecz/cia³o sta³e w trakcie
zderzenia ziaren z pêcherzykami gazowymi, które nastêpnie transportuj¹ przyczepione
ziarna do warstwy piany flotacyjnej. Czas powstawania kontaktu trójfazowego jest de-
terminowany przez czas kontaktu pêcherzyka z ziarnem w trakcie ich kolizji. Aby powsta³
kontakt trójfazowy w trakcie kolizji film ciek³y oddzielaj¹cy powierzchniê ziarna od po-
wierzchni pêcherzyka musi zostaæ przerwany i musi powstaæ wystarczaj¹co du¿y perymetr
kontaktu trójfazowego, który zapobiegnie oderwaniu ziarna od powierzchni pêcherzyka.
Odczynniki flotacyjne (kolektory, spieniacze, modyfikatory) s¹ dodawane do uk³adów
flotacyjnych dla poprawy wydajnoœci i selektywnoœci rozdzia³u flotacyjnego. Odczynniki
te poprzez selektywn¹ adsorpcjê na powierzchniach ró¿nych ziaren modyfikuj¹ ich po-
wierzchniowe w³aœciwoœci hydrofilowo-hydrofobowe i wp³ywaj¹ na stabilnoœæ filmów
ciek³ych (filmów zwil¿aj¹cych) oddzielaj¹cych zderzaj¹ce siê pêcherzyki i ziarna. Wed³ug
Schulmana i Leji (Schulman, Leja 1954; Leja 1956–1957, 1982) odpowiedni dobór zbie-
raczy i spieniaczy flotacyjnych jest czynnikiem o olbrzymim wp³ywie na wyniki flotacji,
poniewa¿ w trakcie kolizji pêcherzyków z ziarnami mineralnymi oddzia³ywania pomiêdzy
cz¹steczkami zbieracza – zaadsorbowanymi na powierzchni ziaren, oraz cz¹steczkami spie-
niacza – zaadsorbowanymi na powierzchni pêcherzyków – powinny u³atwiaæ przerwanie
filmu ciek³ego.
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Bardzo interesuj¹cych wyników dotycz¹cych czasu utworzenia siê kontaktu trójfazo-
wego (tTPC) dostarczy³y badania mechanizmu i kinetyki powstawania kontaktu trójfazowego
na powierzchni odpowiednich próbek minera³u w roztworach ró¿nych kolektorów i mody-
fikatorów flotacji (Zawa³a i in. 2008; Krasowska i in. 2009; Niecikowska i in. 2009; Kosior
i in. 2013). Czas utworzenia kontaktu trójfazowego (tTPC) wyznaczany by³ jako odstêp czasu
od momentu pierwszej kolizji do powstania kontaktu trójfazowego, czyli by³a to suma czasu
potrzebnego na ca³kowit¹ dyssypacjê (rozproszenie) energii kinetycznej ruchu pêcherzyka
oraz czasu potrzebnego do wyciekniêcia powsta³ego filmu zwil¿aj¹cego do jego krytycznej
gruboœci rozerwania. W badaniach przeprowadzonych przez autorów (Niecikowska i in.
2009), przebieg kolizji pêcherzyków z powierzchni¹ próbek chalkozynu monitorowano
w modelowym uk³adzie za pomoc¹ szybkiej kamery, umo¿liwiaj¹cej rejestracjê zjawisk
w czasach milisekundowych. Stwierdzono, ¿e na odt³uszczonych powierzchniach pastylek
ziaren chalkozynu nie nastêpowa³o utworzenie kontaktu trójfazowego w wodzie destylo-
wanej. W roztworach badanych kolektorów i modyfikatorów flotacyjnych nastêpowa³o
utworzenie kontaktu trójfazowego, a czas utworzenia kontaktu zale¿a³ od sk³adu roztworów.
Najkrótsze czasy utworzenia kontaktu, rzêdu 26 ms, obserwowano w roztworze ksanto-
genianu etylowego z odczynnikiem typu polisacharydu najd³u¿sze natomiast (ok.100 ms)
w roztworach Rokopol 30P10 wraz z MX+LET.

Generalnie rzecz bior¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prognozowanie wyników wzbogacania
musi mieæ charakter statystyczny, tzn. przewidywane wyniki bêd¹ mieœciæ siê w pewnym
obszarze ufnoœci. Stabilnoœæ techniczna prowadzonych procesów bêdzie tak¿e mia³a wp³yw
na charakterystyki tego obszaru. Zmiennoœæ sk³adu rudy w trakcie badanych odcinków
czasu, reprezentowanych jednym zestawem wyników koñcowych, bêdzie powodowa³a po-
wiêkszenie obszaru ufnoœci.

Dobr¹ ilustracj¹ rozwa¿anych powy¿ej problemów prognozy obszarowej mog¹ byæ
krzywe prezentuj¹ce wyniki zmianowe (lub za inne okresy) b, g, e oraz ich zmiennoœæ, co
pozwala na wstêpne okreœlenie mo¿liwych zakresów ich wartoœci.

Procedury prognozowania wyników nale¿y zweryfikowaæ empirycznie, badaj¹c sta-
³oœæ wystêpuj¹cych we wzorach przeliczników, czy te¿ sk³adowych wektorów przesuniêæ
zwi¹zanych z poszczególnymi rejonami (reprezentuj¹cymi konkretny uk³ad technologiczny
wzbogacania w warunkach przemys³owych).

Uwagi te musz¹ byæ uwzglêdnione tak¿e przy metodzie prognozy wyników wzbogacania
przemys³owego miedzi wykorzystuj¹cej krzywe Fuerstenaua lub Halbicha. Kluczowym
momentem dla obu metod prognozy jest wykorzystanie aproksymacji podstawowych krzy-
wych wzbogacalnoœci dla typów litologicznych:

— w pierwszym przypadku, krzywych Henry’ego hiperbolami;

— w drugim przypadku, krzywych Fuerstenaua wzorem �
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parametrem decyduj¹cym o przebiegu (kszta³cie krzywej), wi¹¿¹cym uzysk � sk³ad-
nika u¿ytecznego w koncentracie (miedzi) z uzyskiem pozosta³ych sk³adników na-
dawy w odpadzie �r.
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Je¿eli mamy stworzyæ krzyw¹ Fuerstenaua dla mieszaniny, to przyjmuj¹c wartoœæ �r

na podstawie aproksymant dla typów mo¿emy wyznaczyæ wartoœæ
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przy czym przyjmiemy

a a p a p a pp p w w� � � ³ ³

gdzie: ap, aw, a³ – wspó³czynniki w równaniu dla piaskowców, wêglanów i ³upków;

pp, pw, p³ – udzia³y piaskowców, wêglanów i ³upków w rudzie.

Prowadz¹c analogiczne rozwa¿ania jak w przypadku poprzednim (aproksymacja krzy-
wych Henry’ego) powinniœmy uzyskaæ krzywe dla mieszanki poprzez zastosowanie mno¿-
nika (powinowactwo osiowe wzglêdem osi �r), czyli zmianê wspó³czynnika a.

Innymi mo¿liwymi do zastosowania krzywymi opisuj¹cymi zale¿noœæ �(�) s¹ parabole,
których przebieg w zakresie technologicznych wartoœci � i � pokrywa siê z rzeczywistoœci¹
(i w du¿ym stopniu, ze stosowan¹ dotychczas hiperbol¹). Je¿eli zale¿noœæ �(�) jest para-
boliczna to �(�) przedstawia krzyw¹ trzeciego stopnia. Jest to zgodne z przyjmowan¹ przez
Madeja postaci¹ funkcji strat, która te¿ jest krzyw¹ trzeciego stopnia dla wielkoœci , bêd¹cej
dope³nieniem � do 100. Takie krzywe, które mog¹ udoskonaliæ procedury prognozowania
musz¹ byæ oparte na wiêkszym materiale empirycznym, który pozwoli powi¹zaæ strukturê
litologiczn¹ rudy z wynikami wzbogacania. Wymaga to jednak prowadzenia d³u¿szych,
odpowiednio zorganizowanych obserwacji.

Dla oceny mo¿liwoœci uzyskania wskaŸników technologicznych na danym poziomie,
nale¿y skoncentrowaæ uwagê na okreœleniu wp³ywu zmiennych – takich jak zawartoœæ
miedzi w nadawie, sk³ad litologiczny, sk³ad mineralogiczny oraz stopieñ uwolnienia –
i przeniesieniu uzyskanych informacji w postaci okreœlonych zale¿noœci na technologiczne
wyniki przemys³owe. Opisany sposób oceny przebiegu procesu poprzez ocenê dynamiki
przyrostu strat w odpadach do dynamiki przyrostu jakoœci koncentratu umo¿liwia wprowa-
dzenie dodatkowych informacji dla zaproponowanych metod okreœlania wskaŸników pro-
cesu dla warunków przemys³owych.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania mo¿na sprecyzowaæ nastêpuj¹ce wnioski:
— Przeprowadzone analizy wykaza³y, ¿e – przede wszystkim – rudy pochodz¹ce z ró¿-

nych rejonów maj¹ istotnie inne charakterystyki wzbogacalnoœci oraz wynikaj¹ce
z tego inne zachowanie siê w procesach wzbogacania przemys³owego. Podstawow¹
ich charakterystyk¹ jest tzw. technologicznie optymalna jakoœæ koncentratu i uzysku
okreœlana na bazie krzywych Fuerstenaua, Halbicha i Madeja (tab. 5.1). Tabela ta jest
dowodem potrzeby stosowania ró¿nych wariantów wzbogacania, a zarazem doku-
mentem realizacji celu prezentowanej pracy. O przebiegu wzbogacania decyduj¹
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udzia³y poszczególnych typów litologicznych w rudach, charakterystyki tych typów
oraz ich zmiennoœæ w trakcie procesu. Okreœla to stopieñ przygotowania rud do
wzbogacania, czyli uziarnienie nadawy i stopieñ uwolnienia minera³ów miedzi,
wielkoœæ stosowanych, czy wystêpuj¹cych zawrotów, które determinuj¹ zawartoœci
miedzi w koncentratach i odpadach, czyli uzyski i straty.

— Prognozowanie wyników wzbogacalnoœci i wzbogacania powinno uwzglêdniaæ
krzywe wzbogacalnoœci dla poszczególnych typów litologicznych oraz ich okreœlone
udzia³y w rudzie. Generalnie rzecz bior¹c, takie wyznaczanie (okreœlenie) krzywej
powinno przebiegaæ na zasadzie uzale¿nienia parametrów krzywych od wielkoœci
udzia³ów typów litologicznych w rudzie oraz ich charakterystyk – œredniej zawartoœci
� w badanym typie litologicznym, ewentualnie wartoœci GTZ (�t). Je¿eli przez C

oznaczymy parametr we wzorze aproksymuj¹cym zale¿noœæ � = �(�), to nale¿a³oby
uzyskaæ zale¿noœci C a a t t t� ( , , , , , , , )1 2 1 2 3 1 2 3� � � � � � , gdzie ai, �i, �ti oznaczaj¹
udzia³, œredni¹ zawartoœæ oraz bt w i-tej frakcji litologicznej. Ocena postaci za-
le¿noœci oraz istotnoœci wspó³czynników musi byæ wynikiem poszerzonych badañ
eksperymentalnych.

— Bez okreœlenia wzajemnego wp³ywu zmiennych parametrów nadawy na wyniki
wzbogacania utrudnione bêdzie okreœlenie charakterystyki wzbogacalnoœci rudy
o danym sk³adzie litologiczno-mineralogicznym. Dotychczasowe badania wskazuj¹
na koniecznoœæ wprowadzenia odpowiednio dobranych procedur i krzywych wzbo-
gacania w celu oceny przebiegu procesu wzbogacania przemys³owego. O przydat-
noœci danej krzywej wzbogacania decyduje mo¿liwoœæ ³atwego matematycznego
opisu wyników separacji za pomoc¹ prostych równañ oraz okreœlenie punktów
optymalnych z technologicznego punktu widzenia.

— W badaniach prowadzonych dla prób bruzdowych nale¿y przyj¹æ okreœlony schemat
ustalania udzia³ów typów litologicznych w próbkach kierowanych do badañ na
wzbogacalnoœæ, poniewa¿ zagadnienie proporcji w sk³adzie jest, zgodnie z wynikami
badañ, najistotniejsze. Charakterystyki wzbogacalnoœci poszczególnych frakcji lito-
logicznych z okreœlonych obszarów z³o¿a ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ znacznie.

— W celu uzyskania opisu matematycznego krzywych wzbogacalnoœci i wzbogacania
mo¿na stosowaæ kilka, mniej lub bardziej uzasadnionych, rodzajów krzywych. Ba-
dania te doprowadzi³y do wniosku, ¿e poprawny opis krzywych (ich aproksymacja)
mo¿liwy jest tylko dla okreœlonych przedzia³ów zmiennej niezale¿nej b. W wielu
przypadkach poszerzenie zakresu opisu wymaga zmiany charakteru krzywej lub
zmiany parametrów krzywej stosowanej na wybranym przedziale.

— Poprawa jakoœci (dok³adnoœci) prognoz mo¿liwa bêdzie dziêki poszerzeniu badañ,
tzn. prowadzeniu skojarzonych ze sob¹ badañ dotycz¹cych udzia³ów frakcji litolo-
gicznych w rudach oraz uzyskiwanych rezultatów w okresach, gdy warunki pracy
(punkty pracy) uk³adów technologicznych by³y wzglêdnie sta³e. Zgromadzone dane
pozwol¹ na podanie dok³adniejszych zwi¹zków ³¹cz¹cych potrzebne mno¿niki i sta³e
ze sk³adem litologicznym rud.
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— Opracowany na podstawie przedstawionych metod program komputerowy umo¿-
liwia okreœlenie prognozy wyników przemys³owych wzbogacalnoœci dla próbek
rudy miedzi badanych w skali laboratoryjnej. Program ten dzia³aj¹cy w œrodowisku
MS Office jest ³atwy w obs³udze i nie wymaga nabywania ¿adnych dodatkowych
umiejêtnoœci do jego obs³ugi. Wykorzystywanie programu w praktyce przemys³owej
umo¿liwi zebranie bazy danych, która pozwoli na weryfikacjê okreœlonych zale¿-
noœci stanowi¹cych podwaliny dzia³ania programu.

— Zaproponowana metoda oceny wyników wzbogacania, bazuj¹ca na wykorzystaniu
krzywej wzbogacalnoœci w uk³adzie (� – �) = f(�), posiada szereg zalet i mo¿liwoœci
oceny wyników wzbogacania opartej na dwóch parametrach bilansowych: zawartoœci
miedzi w koncentracie i uzyskanej przy tej jakoœci koncentratu zawartoœci miedzi
w odpadach. Jest to niezwykle korzystne dla prowadzonego procesu w warunkach
przemys³owych, gdzie pomiary dla nadawy do wzbogacania nie s¹ prowadzone
z przyczyn wynikaj¹cych z mo¿liwoœci technicznych.
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Zasady okreœlania optymalnych rezultatów wzbogacania
wielosk³adnikowych rud miedzi

Streszczenie

Znajomoœæ wzbogacalnoœci surowców mineralnych – a w szczególnoœci rud metali
nie¿elaznych – z uwagi na nisk¹ zawartoœæ metalu w kopalinie jest wa¿nym zagadnieniem
praktycznym, gdy¿ pozwala ustaliæ mo¿liwoœci w zakresie rozdzia³u sk³adnika u¿ytecznego
i ska³y p³onnej. Z uwagi na du¿¹ liczbê uwarunkowañ jak dot¹d nie wypracowano jedno-
znacznej definicji czy kryteriów oceny wzbogacalnoœci surowców, gdy¿ wyznacza siê je
zawsze dla pewnych warunków. W literaturze mineralurgicznej zaproponowano i opisano
kilka scenariuszy okreœlania wzbogacalnoœci, ka¿dy z nich opiera siê jednak na innych
kryteriach i metodyce, co w konsekwencji dostarcza charakterystycznych tylko im ocen,
miar, wskaŸników wzbogacalnoœci.

W przeróbce surowców mineralnych ocena wzbogacalnoœci danej kopaliny jest niez-
bêdna zarówno na etapie projektowania uk³adów technologicznych jak i przy okreœlaniu
efektywnoœci prowadzonego procesu. Ocenê wzbogacalnoœci surowca tj. okreœlenie czyn-
ników, daj¹cych najlepsze rezultaty przy danym sposobie wzbogacania realizuje siê poprzez
uzyskane dane oraz analizê efektów prac eksperymentalnych. Znajomoœæ optymalnych
z punktu widzenia technologicznego parametrów wzbogacania danego surowca ma klu-
czowe znaczenie dla pe³nego wykorzystania eksploatowanego z³o¿a, gdy¿ pozwala minima-
lizowaæ nieuniknione straty sk³adnika u¿ytecznego w odpadach. Na podstawie rzeczy-
wistych wyników badañ wzbogacalnoœci rud eksploatowanych przez KGHM PM SA,
dokonano oceny przydatnoœci wybranych krzywych do okreœlenia optimum technologicz-
nego ich wzbogacania w warunkach przemys³owych.

Optimum technologiczne w przypadku rud wielosk³adnikowych (ze wzglêdu na minera-
logiê i litologiê) zale¿y od udzia³u poszczególnych sk³adników oraz stosowanej technologii
wzbogacania. Bior¹c te aspekty pod uwagê dokonano szczegó³owego scharakteryzowania
z³o¿a pod wzglêdem litologicznym i mineralogicznym, omówiono ró¿nice i uwarunkowania
wzbogacalnoœci poszczególnych frakcji litologicznych. Przedstawiono charakterystyki
uk³adów technologicznych poszczególnych Rejonów Oddzia³u Zak³ady Wzbogacania Rud
(O/ZWR) KGHM PM SA., które dostosowano do specyficznych w³aœciwoœci rud.

O jakoœci uzyskiwanych wskaŸników wzbogacania, jak i o kosztach wzbogacania,
decyduj¹ przede wszystkim w³aœciwoœci rudy. Wyznaczaj¹ one pewien, teoretycznie mo¿-



liwy do osi¹gniêcia poziom wskaŸników wzbogacania i kosztów uzyskania koncentratu
o danej jakoœci. W warunkach polskich zak³adów przeróbki rud miedzi zmiennoœæ wzbo-
gacalnoœci rudy miedzi kierowanej do poszczególnych Rejonów O/ZWR, powoduje ko-
niecznoœæ ustalenia optymalnego rozdzia³u przemys³owego adekwatnie do stosowanego
uk³adu technologicznego. Przeprowadzona analiza wyników wzbogacalnoœci rud miedzi,
maj¹ca na celu okreœlenie optimum technologicznego, oparta zosta³a na bardzo du¿ej
i, w pewnym sensie, unikalnej liczbie eksperymentów. Eksperymenty te by³y prowadzone
dla ró¿nych celów badawczych, jednak ich wyniki dziêki odpowiedniemu zestawieniu
umo¿liwi³y okreœlenie wartoœci wskaŸników charakteryzuj¹cych koncentrat, które zapew-
niaj¹ optymalny technologicznie przebieg wzbogacania rudy wielosk³adnikowej. Wykorzy-
stane do analizy wyniki wzbogacalnoœci rud pochodzi³y z ró¿nych prac badawczych, dlatego
te¿ dokonano szczegó³owego omówienia schematów realizacji badañ dla u³atwienia póŸ-
niejszych interpretacji wykonanych obliczeñ i uzyskanych wskaŸników i zale¿noœci.

Poniewa¿ wyznaczane parametry wzbogacania s¹ optymalne ze wzglêdu na jakieœ kry-
terium technologiczne, zdefiniowano pojêcie optimum technologicznego jako maksymaln¹
wartoœæ zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie, po przekroczeniu której nas-
têpuje gwa³towny spadek wartoœci jego uzysku, oznaczaj¹cy wzrost strat sk³adnika u¿y-
tecznego w odpadach. Wykorzystuj¹c krzywe nazywane potocznie krzywymi Halbicha,
Fuerstenaua i Madeja, dokonano oceny ich przydatnoœci w okreœlaniu optimum techno-
logicznego. Dla przyk³adowych danych wzbogacania zaprezentowano wykorzystanie krzy-
wej Halbicha, Fuerstenaua oraz Madeja, do wyznaczenia punktów optymalnych, dokonuj¹c
jednoczeœnie szczegó³owego scharakteryzowania punktów i obszarów dostarczaj¹cych in-
formacji o przebiegu procesu separacji. Nastêpnie na podstawie tych krzywych oraz rze-
czywistych ju¿ wyników wzbogacalnoœci okreœlono kryteria optymalnoœci oraz wyznaczono
dla tych kryteriów optymalne technologicznie parametry wzbogacania, charakteryzuj¹ce
jakoœæ koncentratu powsta³ego z nadawy z bie¿¹cej produkcji po dodatkowym rozflo-
towaniu koncentratu i odpadu.

W zale¿noœci od narzuconego kryterium otrzymuje siê ró¿ne optymalne technologicznie
jakoœci koncentratu; pojawia siê wiêc potrzeba dokonania wyboru zarówno kryterium jak
i procedury wyznaczania punktu optymalnego. Zaproponowano nowatorskie podejœcie do
okreœlenia optimum technologicznego, bazuj¹ce na informacjach z krzywej wzbogacalnoœci
w uk³adzie: zawartoœæ Cu w koncentracie – zawartoœæ Cu w odpadach. Wartoœæ optymalna
wyznaczona zaproponowan¹ metod¹ odzwierciedla zmianê przebiegu procesu separacji
sk³adnika u¿ytecznego od pozosta³ych sk³adników, gdy¿ wykorzystuje ocenê dynamiki
zmian zawartoœci Cu w koncentracie i odpowiadaj¹c¹ jej zmianê zawartoœci Cu w odpadach.

W wielu zadaniach praktycznych wystêpuj¹cych przy zarz¹dzaniu produkcj¹ polskich
rud miedzi KGHM PM SA pojawia siê potrzeba prognozowania rezultatów wzbogacania
w sensie prognozy uzysków oraz zawartoœci miedzi w koncentratach. Uwarunkowania
okreœlenia optimum technologicznego powoduj¹ koniecznoœæ precyzyjnego ustalenia opisu
funkcyjnego krzywej wzbogacalnoœci przemys³owej, jak i dokonania wyboru zarówno
kryterium jak i procedury wyznaczania punktu optymalnego. Metoda wyznaczenia wzbo-
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gacalnoœci przemys³owej polegaj¹ca na badaniu flotacyjnym produktów koñcowych daje
pewne mo¿liwoœci uzyskania opisu funkcyjnego, jednak dotyczy wzbogacalnoœci dla rudy,
która zosta³a ju¿ przerobiona, a jej wykorzystanie jest doœæ mocno ograniczone z uwagi na
okreœlon¹ zmiennoœæ wzbogacalnoœci wynikaj¹c¹ ze zmian parametrów nadawy. Innym
rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e byæ zaproponowany i zrealizowany sposób okreœlenia
wzbogacalnoœci na drodze laboratoryjnej, z opracowanym modelem przejœcia na wyniki
wzbogacania przemys³owego w celu ustalenia wskaŸników technologicznych mo¿liwych do
osi¹gniêcia dla danej partii rudy.

Mnogoœæ uwarunkowañ wzbogacalnoœci wynikaj¹cych z wielosk³adnikowoœci nadawy
poddawanej procesom separacji powoduje, ¿e w dalszym ci¹gu droga do poszukiwania
zarówno kryteriów jak i procedur wyznaczania punktu optymalnego pozostaje otwarta.
Zarówno zaprezentowane zasady jak i nowe niestosowane dot¹d podejœcie do okreœlenia
optimum technologicznego mog¹ byæ przydatne w dok³adniejszym opisie tego „ma³ego
chaosu” jakim jest wzbogacalnoœæ wielosk³adnikowych rud.
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Rules of determining the optimal results
of multi-component copper ores beneficiation

Abstract

The knowledge about mineral raw materials beneficiation, especially for non-iron metal
ores because of low contents of metal in deposit is a very important practical issue. It allows
to determine the possibilities concerning useful component and gangue separation. Because
of high amount of conditions there is no precise definition or criterion of evaluation of this
process because it always occurs in certain circumstances. In mineral processing literature
some scenarios of beneficiation determination were proposed and described. However, each
of them is based on other criteria and methodology what in consequence leads to evaluations,
measurements and calculations of beneficiation factors, but only for these particular cases.

In mineral processing the beneficiation evaluation for certain deposit is crucial during
both technological systems designing as well by determining the efficiency of conducted
process. The evaluation of mineral beneficiation like determination of the factors giving the
best results by certain method of beneficiation is realized by obtained data and analysis of the
results of experimental works. The knowledge about technologically optimal beneficiation
parameters for certain material is crucial for full management of the exploited deposit
because it allows to minimize the unavoidable losses of useful component in wastes. On the
basis of real results of beneficiation investigations of ores exploited by KGHM PM SA the
evaluation of usefulness of chosen curves to determine the optimal technological point of
ores beneficiation in industrial conditions was performed.

The technological optimal point in case of multi-component ores (because of their
mineralogy and lithology) depends on the contents of individual components and applied
beneficiation technology. Taking these aspects into consideration the detailed lithological
and mineralogical characteristics of the deposit was done as well the differences and
beneficiation conditions of individual lithological fractions were discussed. The charac-
teristics of technological systems of individual Regions of Department Ores Beneficiation
Plant (in Polish O/ZWR) KGHM PM SA were presented, which were adapted to specific ores
properties.

About the quality of the obtained beneficiation factors and beneficiation costs mainly the
ores properties decide. They determine some, theoretically possible to achieve level of
beneficiation factors and costs of production of certain quality concentrate. In conditions of



Polish copper processing plants the changeability of copper ore beneficiation directed to
individual Regions O/ZWR causes the necessity of determining the optimal industrial
separation adequately to the applied technological system. The conducted analysis of copper
ores beneficiation results which purpose was to determine the technological optimal point
was performed on the basis of numerous and, in some aspect, unique number on experiments.
These experiments were carried out for various scientific purposes, but their results, properly
positioned, allowed to determine the values of factors characterizing concentrate which
ensure the technologically optimal course of beneficiation process for multi-component ore.
The ores beneficiation results used to the analysis originated from various research works so
the detailed description of the research course schemes was done to simplify interpretations
of performed calculations and obtained factors and relations.

Because the determined beneficiation parameters are optimal considering some tech-
nological criterion, the term of technological optimal point was defined as the maximum
contents of useful component in concentrate after which exceeding the sharp fall of the value
of its yield occurs meaning growth of useful components losses in wastes. By application of
the curves named after their creators – Halbich’s, Fuerstenau’s and Madej’s curves the
evaluation of their usefulness in determination of technological optimal point was done. On
the example of data concerning beneficiation the application of these three curves to
determine the technological optimal point was presented. Simultaneously, the detailed
characterization of points and areas giving the information about separation process course
was performed. Then, on the basis of these curves and real beneficiation results the criteria of
optimality were determined and the optimal technological parameters of beneficiation were
found for these criteria, describing quality of concentrate produced from feed from current
production after additional flotation of concentrate and waste.

Dependably on chosen criterion the various optimal technological qualities of con-
centrate are obtained. So, the need of choosing both criterion and procedure of optimal point
determination occurs. The modern approach to determining the technological optimal point
based on information from beneficiation curve in coordinates system: Cu contents in
concentrate – Cu contents in wastes. The optimal value determined by means of the proposed
method shows the change of course of separation of useful component and other components.
This is because it makes use of evaluation of changeability dynamics of Cu contents in
concentrate and Cu contents in wastes.

In many practical tasks occurring by production management of Polish copper ores
KGHM PM SA the need of forecasting beneficiation results occurs meaning the forecast of
yields and copper contents in concentrates. The conditions of finding the technological
optimal point causes the necessity of more precise determination of functional description of
industrial beneficiation curve and of choosing of both criterion and procedure of optimal
point determination. The method of determination of industrial beneficiation based on
flotation research of final products creates some possibilities of achieving functional
description, but it concerns only ore which was already processed. Its application is then
limited because of certain changeability of beneficiation occurring from the changes of feed
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parameters. Other solution of this problem can be the proposed and realized way of
determination of beneficiation on laboratory way in purpose of determining the technological
factors possible to achieve for certain part of ore.

The number of conditions occurring by beneficiation being the result of multi-component
character of the separated feed causes that the way of searching for both criteria and
procedures of determining the optimal point is still open. The presented rules and new, not
applied before, approach to determination of technological optimal point can be useful in
more precise description of this “little chaos” which is beneficiation of multi-component
ores.
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