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Wp³yw dok³adnoœci wzbogacania w zak³adach
przeróbczych na wyniki ekonomiczne kopalñ wêgla

kamiennego

STRESZCZENIE. W pracy przeprowadzono analizê skutków ekonomicznych wzbogacania mia³ów
wêgli koksowych w osadzarkach. Na podstawie danych (krzywe wzbogacalnoœci) pocho-
dz¹cych z piêciu kopalñ obliczono spodziewane rezultaty wzbogacania w warunkach prze-
mys³owych. Wykorzystano dziewiêæ za³o¿onych teoretycznie wspó³czynników dok³adnoœci
rozdzia³u (rozproszenie prawdopodobne). Wyznaczono krzywe wzbogacania, a nastêpnie
wyliczono wychody koncentratów przy ró¿nych wartoœciach rozproszenia prawdopodobnego
zak³adaj¹c, ¿e koncentraty zawieraæ bêd¹ 9% popio³u. Im gorsza by³a dok³adnoœæ rozdzia³u
tym ni¿sze by³y wychody, a wiêc zmniejsza³a siê iloœæ produktu handlowego. Pokazano
wielkoœci wp³ywów ze sprzeda¿y wêgla zale¿nych od dok³adnoœci wzbogacania.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, dok³adnoœæ wzbogacania, efekty ekonomiczne

Wprowadzenie

Wêgiel kamienny wydobywany na powierzchniê w wyniku eksploatacji pok³adów sk³a-
da siê z ró¿nej wielkoœci ziarn wêgla oraz ziarn ska³y p³onnej (kamienia, piasku pod-
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sadzkowego, ³upków itd.). Urobek wêglowy nie zawsze nadaje siê do bezpoœredniego
wykorzystania przez u¿ytkowników. Aby go sprzedaæ jako produkt handlowy, producent
musi dostosowaæ jego jakoœæ do potrzeb konkretnych u¿ytkowników. Dostosowanie to
odbywa siê w zak³adach przeróbczych i polega na usuwaniu nieu¿ytecznych sk³adników
urobku. Procesy te nazywane s¹ wzbogacaniem i prowadzi siê je metodami grawitacyjnymi
wykorzystuj¹c ró¿nice pomiêdzy gêstoœciami ziarn wêgla i ziarn ska³y p³onnej.

Wêgle kamienne energetyczne mog¹ byæ u¿ytkowane (w wiêkszoœci przypadków) w po-
staci niewzbogaconej gdy tylko jego parametry jakoœciowe (zawartoœæ popio³u, wartoœæ
opa³owa) odpowiadaj¹ parametrom gwarancyjnym kot³ów zainstalowanych u u¿ytkow-
ników. Mog¹ wiêc do produktów handlowych trafiaæ (i najczêœciej trafiaj¹) ziarna ska³y
p³onnej. Gdy ich zawartoœæ w urobku bêdzie zbyt du¿a, produkt surowy musi byæ wzbo-
gacony. Wa¿ne jest aby œrednia zawartoœæ popio³u mieœci³a siê w przewidywanym w umo-
wach kupna/sprzeda¿y przedziale.

Inaczej sprawa wygl¹da w przypadkach przygotowywania produktów handlowych wêgli
koksowych. Tu do koncentratów nie mog¹ trafiaæ ziarna ska³y p³onnej, gdy¿ w istotny
sposób wp³ywaj¹ na póŸniejsz¹ wytrzyma³oœæ koksu wytworzonego z zanieczyszczonych
ziarnami kamienia mieszanek wsadowych. Z tego te¿ wzglêdu, w wyniku badañ, przyjêto, ¿e
zawartoœæ popio³u w koncentratach wêgli koksowych nie powinna przekraczaæ 9%. Takie
ograniczenie gwarantuje, ¿e w wêglu wsadowym do procesu koksowania nie bêdzie ziarn
czystej ska³y p³onnej. Ograniczenie to pokazuje, ¿e praktycznie wszystkie wêgle koksowe
musz¹ byæ wzbogacane.

Proces wzbogacania prowadzony jest dla grubszych ziarn w cieczach ciê¿kich, a dla
ziarn drobnych (powy¿ej 0,5 mm) w osadzarkach. Najdrobniejsze ziarna wzbogaca siê
flotacyjnie.

Przemys³owe wzbogacanie wêgla przebiega w sposób niedok³adny, co oznacza, ¿e
uzyskiwane rezultaty (parametry jakoœciowe, wychód) s¹ gorsze ni¿ spodziewalibyœmy siê
na podstawie analizy technologicznej wêgla surowego. Analizy takie prowadzone s¹ w la-
boratoriach i polegaj¹ na rozdziale w¹skich klas ziarnowych w cieczach ciê¿kich, a na-
stêpnie oznaczanie w wydzielonych frakcjach interesuj¹cych nas parametrów jakoœciowych.
Takie badania nazywane s¹ okreœlaniem wzbogacalnoœci wêgla, a graficzne przedstawienie
wyników nazywamy krzywymi wzbogacalnoœci.

Przemys³owe wzbogacanie wêgla w cieczach ciê¿kich niewiele odbiega od wyników
rozdzia³u w laboratoriach. Natomiast wzbogacanie w osadzarkach powoduje, ¿e uzyskiwane
wyniki czasami bardzo siê ró¿ni¹ od wyników badañ teoretycznych (laboratoryjnych).
Z tego te¿ wzglêdu, wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe, preferuje siê wzbogacanie
w cieczach ciê¿kich. W praktyce wzbogacania mia³ów wêglowych wykorzystuje siê g³ównie
osadzarki. Osadzarki w zale¿noœci od rozwi¹zañ konstrukcyjnych i sposobu prowadzenia
procesu rozdzia³u charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ dok³adnoœci¹ wzbogacania.

W niniejszej pracy przeprowadzono analizê skutków ekonomicznych spowodowanych
niedok³adnoœci¹ wzbogacania wêgla w osadzarkach. Obliczenia przeprowadzone zosta³y
dla mia³ów wêgla koksowego (klasa 20–0,5 mm).
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1. Dane wyjœciowe do przeprowadzenia analiz

Analizê wp³ywu dok³adnoœci wzbogacania na wyniki ekonomiczne zak³adu górniczego
postanowiono przeprowadziæ dla wêgli koksowych pochodz¹cych z piêciu kopalñ. Na-
zwano je A, D, P, S, W. Podstaw¹ by³y analizy densymetryczne klas ziarnowych 20–0,5 mm.
Na ich podstawie wykreœlono krzywe wzbogacalnoœci. Na rysunku 1 przedstawiono przy-
k³adowo jedn¹ z tych krzywych (kopalnia W).

Krzywe wzbogacalnoœci pozwalaj¹ okreœliæ trudnoœæ wzbogacania wêgla oraz ustaliæ
parametry rozdzia³u wêgla na koncentrat i odpady przy za³o¿eniu albo gêstoœci rozdzia³u
albo po¿¹danej zawartoœci popio³u w koncentracie. S¹ to oczywiœcie dane teoretyczne
zak³adaj¹ce, ¿e proces rozdzia³u odbywaæ siê bêdzie w idealnych warunkach.

Przyjmuj¹c, ¿e zawartoœæ popio³u w koncentracie powinna wynosiæ 9% odczytano
z krzywych teoretyczny wychód koncentratu. Wychód koncentratu ma bowiem istotne
znaczenie, gdy¿ okreœla iloœæ produktu handlowego mo¿liw¹ do uzyskania z jednej tony
wêgla surowego. Dla badanych wêgli teoretyczny wychód koncentratu o zawartoœci 9%
popio³u otrzymywanego z wêgla surowego (ró¿ne zawartoœci popio³u) wynosi³:

Kopalnia A D P S W

Wychód koncentratu [%] 74,5 62,9 77,2 59,0 76,9

Zawartoœæ popio³u w wêglu surowym [%] 22,27 32,46 23,43 34,94 25,64

Badane wêgle wzbogacane s¹ w osadzarkach mia³owych. Osadzarki pracuj¹ z ró¿n¹
dok³adnoœci¹ rozdzia³u. Dok³adnoœæ tê okreœla siê przy pomocy wskaŸników rozproszenia
prawdopodobnego lub imperfekcji. W niniejszej pracy do dalszych analiz przyjêto wskaŸnik
rozproszenia prawdopodobnego. Wybór podyktowany by³ tym, ¿e autorzy mogli pos³u-
giwaæ siê programem (opracowanym przez dr in¿. Zbigniewa Grudziñskiego z PAN Kra-
ków) umo¿liwiaj¹cym przeliczenie krzywych wzbogacalnoœci na krzywe wzbogacania przy
kolejnym zak³adaniu wielkoœci wskaŸnika rozproszenia prawdopodobnego.

Do obliczeñ przyjêto rozproszenie prawdopodobne w wysokoœci: Ep = 0,08; 0,10; 0,12;
0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 0,24.
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Rys. 1. Przyk³adowa krzywa wzbogacalnoœci mia³ów wêgla koksowego (Wêgiel z KWK „W”)

Fig. 1. Washability curve of coking coal fines – an example (Coal from coal mine “W”)



Wartoœci rozproszenia prawdopodobnego dla przemys³owych osadzarek wahaj¹ siê
(w zale¿noœci od konstrukcji) w przedziale od Ep = 0,07 do Ep = 0,25. Wartoœci rozproszenia
prawdopodobnego s¹ podawane przez producentów osadzarek jako parametry gwarancyjne.
S¹ one sprawdzalne w praktyce pod warunkiem, ¿e osadzarka pracuje w warunkach techni-
cznych i technologicznych okreœlonych przez producentów [1, 2].

W warunkach przemys³owych (ruchowych) osadzarki czêsto pracuj¹ mniej dok³adnie.
Powodem mog¹ byæ inne czynniki (poza ró¿nicami gêstoœci) takie jak: obci¹¿enie maszyny –
przeci¹¿enia lub niedoci¹¿enia, czas przebywania materia³u w osadzarce, uszkodzenia konstruk-
cji maszyn, niedok³adnoœæ obs³ugi, przebudowa osadzarki w trakcie prac remontowych itp.

Poniewa¿ niniejsza praca nie jest ocen¹ dok³adnoœci wzbogacania lecz wp³ywem tej
dok³adnoœci na efekty ekonomiczne nie analizowano skutków pracy konkretnych maszyn.
Za³o¿ono, ¿e dok³adnoœci te bêd¹ wahaæ siê (za³o¿enie umowne) od Ep = 0,08 do Ep = 0,24.

Ocenê efektów ekonomicznych przeprowadzono na podstawie wskaŸnika wartoœci pro-
dukcji [3]. Wartoœæ produkcji to iloczyn iloœci koncentratu otrzymanego z jednej tony wêgla
surowego (wychód koncentratu) i jego ceny zbytu. Wychody koncentratów podano w dal-
szej czêœci niniejszej publikacji natomiast przyjêto, ¿e cena produktu handlowego o za-
wartoœci 9% popio³u wynosi dla wêgla typu 34 – 225 z³/Mg, a dla wêgla typu 35 – 360 z³/Mg.

2. Krzywe wzbogacania dla ró¿nych wskaŸników dok³adnoœci

rozdzia³u wêgla

Znaj¹c wskaŸniki rozproszenia prawdopodobnego (dok³adnoœæ rozdzia³u) mo¿na prze-
liczyæ krzywe wzbogacalnoœci na krzywe wzbogacania. Przeliczenia te s³u¿¹ prognozowaniu
wyników wzbogacania w warunkach przemys³owych na podstawie informacji o wêglu suro-
wym kierowanym do wzbogacania oraz na podstawie wskaŸnika rozproszenia prawdopodo-
bnego osadzarki, na której prowadzony bêdzie ten proces. Przeliczenia te opracowane zosta³y na
podstawie prac Trompa i Terry [1, 2]. Metoda prowadzenia przeliczeñ zapisana jest w skrypcie
W. Stêpiñskiego [1], a Z. Grudziñski opracowa³ komputerowy program tych obliczeñ.

W pracy [4] przeprowadzono obliczenia wspó³rzêdnych krzywych wzbogacania wykorzy-
stuj¹c program komputerowy Z. Grudziñskiego. Obliczenia wykonano dla wêgli z piêciu kopalñ
zak³adaj¹c kolejne wartoœci rozproszenia prawdopodobnego. Wyniki obliczeñ zestawiono w ta-
belach (45 tablic – 5 kopalñ x 9 wartoœci Ep), których w niniejszej pracy nie zamieszczono.

Obliczone wspó³rzêdne krzywych wzbogacania koncentratu (tzw. krzywe �) przed-
stawiono w formie graficznej. Dla ka¿dej kopalni jest to pêk krzywych wychodz¹cych

z punktu podaj¹cego zawartoœæ popio³u w wêglu surowym (�). Krzywe te dla kolejnych
kopalñ zestawiono na rysunku 2. Na wykresach zamieszczono tak¿e krzyw¹ wzbogacalnoœci
koncentratu. Pokazuje ona jak ró¿ni¹ siê krzywe wzbogacania koncentratu uzyskiwane przy
ró¿nych wspó³czynnikach Ep. Krzywa wzbogacalnoœci znajduje siê z lewej strony pêku
krzywych. Zaznaczono j¹ jako krzyw¹ dla Ep = 0,00.
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Na wykresach (rys. 2) wykreœlono proste pionowe dla zawartoœci popio³u równej 9%.

Proste te, przecinaj¹c siê z krzywymi �, pokazuj¹ nam jaki osi¹gniemy wychód koncentratu
przy ró¿nych dok³adnoœciach pracy osadzarki.

3. Wychody koncentratów uzyskiwane przy ró¿nej

dok³adnoœci wzbogacania

Jak ju¿ uprzednio wspomniano spodziewane rezultaty wzbogacania wêgla osi¹gane przy
wzbogacaniu w osadzarkach pracuj¹cych z ró¿n¹ dok³adnoœci¹ opisywane s¹ krzywymi

627

Rys. 2. Krzywe wzbogacania dla koncentratów uzyskiwanych przy ró¿nych wartoœciach rozproszenia
prawdopodobnego. Dla Ep = 0,00 krzywa wzbogacalnoœci (Wêgle z kopalñ A, D, P, S, W)

Fig. 2. Performance curves for concentrates produced at different values of probable error (when Ep = 0.00 –
washability curve)



wzbogacania koncentratu (krzywymi �). £atwo zauwa¿yæ na wykresach (rys. 2), ¿e im
mniejsza dok³adnoœæ wzbogacania tym mniejszy wychód koncentratu. Dla specjalistów
przeróbki wêgla jest to oczywiste, natomiast problem ten jest rzadko uœwiadamiany dla
kierownictw zak³adów górniczych. Aby przybli¿yæ ten problem na roboczych wykresach
pêków krzywych wzbogacania odczytano wychody koncentratów uzyskiwane dla ró¿nych
dok³adnoœci wzbogacania. Odczyty wykonano rzutuj¹c punkt przeciêcia prostej pionowej
wykreœlonej dla zawartoœci popio³u 9% z kolejnymi krzywymi wzbogacania koncentratu.
Odczytane wartoœci pokazano, dla kolejnych wartoœci rozproszeñ prawdopodobnych Ep, na
rysunku 3 w postaci wykresów s³upkowych.

S³upek dla Ep = 0,00 pokazuje wychód teoretyczny, który by³by osi¹gniêty przy idealnym
wzbogacaniu. W tym przypadku jest to rozdzia³ w warunkach laboratoryjnych w cieczach
ciê¿kich. W praktyce wzbogacania w osadzarkach rezultat taki jest niemo¿liwy do osi¹gniêcia.
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Rys. 3. Wychody koncentratów osi¹gane przy ró¿nych wartoœciach rozproszenia prawdopodobnego.
Dla Ep = 0,00 teoretyczny wychód koncentratu (Wêgle z kopalñ A, D, P, S, W)

Fig. 3. Concentrate yield at different values of probable error. When Ep = 0.00 – theoretical concentrate yield
(Coals from coal mines: A, D, P, S, W)



Wiêkszoœæ krajowych osadzarek pracuje, w warunkach przemys³owych, z dok³adnoœci¹
oko³o Ep = 0,18. S¹ to informacje uzyskane z, nielicznych niestety, badañ pracy maszyn
zainstalowanych w zak³adach przeróbki wêgla. Tu trzeba dodaæ, ¿e w wielu przypadkach
gwarantowane przez producentów wskaŸniki dok³adnoœci Ep maj¹ ni¿sz¹ wartoœæ, a wiêc
osadzarki powinny pracowaæ dok³adniej.

W warunkach ruchowych zak³adów przeróbczych wêgla kamiennego bardzo rzadko (lub
wcale) prowadzi siê badania kontrolne dok³adnoœci wzbogacania posiadanych osadzarek.
Nie jest to dobra praktyka, gdy¿ brak jest podstaw do doskonalenia pracy osadzarki lub do
podjêcia decyzji o koniecznoœci jej wymiany.

Wychód koncentratu jest czymœ w rodzaju wskaŸnika uzysku produktu handlowego
osi¹ganego przy wzbogacaniu bêd¹cego do dyspozycji wêgla surowego. Im ni¿szy wy-
chód tym wiêksze straty substancji wêglowej w odpadach (lub w produktach poœrednich).
Ale najbardziej istotne jest to, ¿e zmniejsza siê iloœæ produktu handlowego. A to rzutuje
w istotny sposób na ekonomikê nie tylko zak³adu przeróbczego ale ca³ego zak³adu gór-
niczego.

Analizuj¹c pokazane na rysunku 3 wykresy s³upkowe ³atwo okreœliæ jakie bêd¹ wp³ywy
ze sprzeda¿y wêgla gdy spadaæ bêdzie dok³adnoœæ wzbogacania. W skrajnym przypadku
(kopalnia D) pogorszenie dok³adnoœci wzbogacania powy¿ej Ep = 0,18 skutkuje niemo¿-
liwoœci¹ uzyskania koncentratu o 9% zawartoœci popio³u. Jest to hipotetyczny przypadek ale
gdyby wyst¹pi³ w praktyce ruchowej to produkowane koncentraty musia³yby zawieraæ
powy¿ej 9% popio³u co mo¿e spowodowaæ trudnoœci w jego sprzeda¿y.

Zmniejszanie siê wychodów koncentratów wraz z pogorszeniem siê dok³adnoœci wzbo-
gacania zale¿y te¿ od charakterystyki technologicznej wêgla (kszta³tu krzywych wzboga-
calnoœci). W pracy przytoczono analizy dla wêgli z piêciu kopalñ. Na wykresach s³up-
kowych widaæ, ¿e zmniejszanie siê wychodów koncentratów nastêpuje w ró¿nym stopniu
dla wêgli z ró¿nych kopalñ. Spadek ten jest najmniejszy dla wêgla z kopalni W. W innych
kopalniach jest wiêkszy (a¿ do wspomnianego skrajnego przypadku kopalni D). Porównanie
wykresów s³upkowych pokazuje, ¿e analizy takie powinny byæ wykonywane indywidualnie
dla ka¿dego przypadku wzbogacania wêgla w osadzarkach. Posiadaj¹c takie analizy ³atwo
bêdzie mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski zarówno co do pracy poszczególnych osadzarek jak i co
do skutków ekonomicznych.

4. Efekty ekonomiczne niedok³adnoœci wzbogacania wêgla

Skutki ekonomiczne dok³adnoœci wzbogacania wêgla naj³atwiej pokazaæ na przyk³adzie
zmian wartoœci produkcji, osi¹ganej przy ró¿nych wartoœciach rozproszenia prawdopo-
dobnego. Jak ju¿ uprzednio wspomniano wartoœæ produkcji to iloczyn wychodu i ceny
wêgla. Wychody odczytano z danych pokazanych na rysunku 3. Ceny wêgla przyjêto
w wysokoœci: typ 34 – 225 z³/Mg; typ 35 – 360 z³/Mg. Wielkoœci te s¹ umowne, ale przy
innych cenach ³atwo przeprowadziæ podobne obliczenia.
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Niniejsza praca nie jest analiz¹ wykonan¹ dla konkretnych pracuj¹cych w zak³adach
przeróbczych osadzarek lecz tylko prób¹ pokazania skutków ekonomicznych dla hipo-
tetycznych dok³adnoœci (wartoœci Ep). Z tego te¿ wzglêdu za³o¿ono umownie, ¿e krzywe
wzbogacalnoœci raz dotycz¹ wêgla typu 34, a drugi raz wêgla typu 35. Ze wzglêdu na du¿e
ró¿nice cen pomiêdzy typami wêgla ³atwo pokazaæ skalê strat na sprzeda¿y wêgla nie-
dok³adnie wzbogaconego.

Przeprowadzone obliczenia zestawiono w tabelach 1 i 2.

TABELA 1. Skutki ekonomiczne niedok³adnoœci wzbogacania wêgla typu 34. Cena wêgla 225 z³/Mg

TABLE 1. Economic effect of inaccuracy of coking coal type 34 beneficiation. Coal price 225
PLN/Mg

Dok³adnoœæ
wzbogacania Ep

0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

Kopalnia A 166,27 165,15 163,58 162,00 157,05 146,03 135,00 118,13 96,75

Kopalnia D 140,18 132,75 118,35 103,95 80,14 60,53 0,00 0,00 0,00

Kopalnia P 174,45 170,55 169,88 163,58 150,53 138,38 115,88 92,25 61,65

Kopalnia S 130,95 129,38 127,13 121,50 113,40 102,83 85,50 63,00 44,78

Kopalnia W 170,33 169,43 168,98 168,53 165,15 161,33 147,60 139,95 120,15

TABELA 2. Skutki ekonomiczne niedok³adnoœci wzbogacania wêgla typu 35. Cena wêgla 360 z³/Mg

TABLE 2. Economic effect of inaccuracy of coking coal type 35 beneficiation. Coal price 360
PLN/Mg

Dok³adnoœæ
wzbogacania Ep

0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

Kopalnia A 266,04 264,24 261,72 259,20 251,28 233,64 216,00 189,00 154,80

Kopalnia D 224,28 212,40 189,36 166,32 128,16 96,84 0,00 0,00 0,00

Kopalnia P 274,32 272,88 271,80 261,72 240,84 221,40 185,40 147,60 98,64

Kopalnia S 209,52 207,00 203,40 194,40 181,44 164,52 136,80 100,80 71,74

Kopalnia W 272,53 271,08 270,36 269,64 264,24 258,12 235,80 223,92 192,24

Analizuj¹c dane zamieszczone w tabelach 1 i 2 ³atwo zauwa¿yæ jak du¿e s¹ skutki
ekonomiczne dok³adnoœci wzbogacania wêgla w osadzarkach. Wp³ywy ze sprzeda¿y kon-
centratu uzyskanego z jednej tony wêgla surowego wzbogaconego w najdok³adniej pra-
cuj¹cych osadzarkach Ep = 0,08 w stosunku do najgorzej pracuj¹cych osadzarek Ep = 0,24
spadaj¹ od 50 z³/Mg do 110 z³/Mg w zale¿noœci od kopalni wzbogacaj¹cych wêgiel typu 34.
Dla wêgli typu 35 wp³ywy ze sprzeda¿y ( w tych samych przedzia³ach Ep) zmniejszyæ siê
mog¹ od 80 z³/Mg do 175 z³/Mg.
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Interesuj¹ce jest porównanie strat na sprzeda¿y wêgla przy niedok³adnym wzbogacaniu
(przy ró¿ni¹cych siê Ep tylko o 0,02). Z tabel odczytuje siê, ¿e straty wahaj¹ siê od kilku do
nawet kilkudziesiêciu z³otych.

Przeprowadzona analiza pokazuje jak wa¿ny jest dobór osadzarki, a w³aœciwie do-
k³adnoœæ jej pracy, do posiadanego wêgla, charakteryzowanego krzyw¹ wzbogacalnoœci.
Wybór niedok³adnie pracuj¹cych osadzarek mo¿e spowodowaæ ogromne straty przy sprze-
da¿y wêgla handlowego. Mo¿e okazaæ siê, ¿e warto kupiæ dro¿sze ale za to dok³adnie
wzbogacaj¹ce osadzarki, gdy¿ dodatkowe wp³ywy ze sprzeda¿y wêgla pokryj¹ ró¿nice
w kosztach zakupu takiej osadzarki.

Przeprowadzona analiza pokaza³a tak¿e jak wa¿nym jest prawid³owe prowadzenie pro-
cesu wzbogacania w posiadanych ju¿ osadzarkach. Trzeba bezwzglêdnie prowadziæ proces
rozdzia³u tak aby uzyskiwaæ gwarantowane przez producenta rozproszenie prawdopodobne.
Z³e, niedok³adne prowadzenie procesu wzbogacania skutkuje zmniejszeniem wychodu
koncentratu a wiêc du¿ymi stratami przy sprzeda¿y wêgla handlowego.

Wnioski

1. Dok³adnoœæ wzbogacania wêgla ma istotny wp³yw na ekonomikê zak³adów gór-
niczych.

2. Przy projektowaniu zak³adów przeróbczych nale¿y przewidywaæ mo¿liwoœæ za-
instalowania osadzarek o niskiej wartoœci rozproszenia prawdopodobnego, a wiêc osadzarek
pracuj¹cych mo¿liwie najdok³adniej.

3. Podczas prowadzenia procesu wzbogacania w istniej¹cych maszynach nale¿y
œciœle przestrzegaæ warunków jego prowadzenia, tak aby rzeczywiste rozproszenie praw-
dopodobne by³o jak najbardziej zbli¿one do gwarantowanego przez producenta rozpro-
szenia.

4. Skutki niedok³adnego wzbogacania wêgla mog¹ przynosiæ kopalni straty rzêdu nawet
wielu milionów z³otych co ma istotny wp³yw na rentownoœæ zak³adu górniczego.

5. Zaleca siê, w œwietle prezentowanej analizy, przeprowadzenie badañ dok³adnoœci
wzbogacania posiadanych osadzarek i zbadanie mo¿liwoœci ewentualnej poprawy rezul-
tatów prowadzonego procesu.
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Impact of accuracy of coal beneficiation in preparation plants
on coal mines’ economic results

Abstract

Economic results of beneficiation of coking coal fines in jigs have been analysed in the paper.
Basing on data (washability curves) from five coal mines, the expected effects of beneficiation process
in industrial conditions have been calculated. In calculation, nine theoretically assumed coefficients of
separation accuracy (probable errors) have been applied. Washability curves and concentrate’s yield
at different probable error levels have been determined, assuming that concentrates content 9% of ash.
The worse accuracy of separation, the lower yield was, and therefore – the lower volume of
commercial product. Sale on returns depending on accuracy of coal beneficiation has been shown.
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