OCENA OP£ACALNOŒCI WZBOGACANIA WÊGLA W UK£ADACH OSADZAREK

S³owa kluczowe
wzbogacanie wêgla w osadzarkach, wzbogacanie wielokrotne, wzbogacanie równoleg³e,
sterowanie procesem technologicznym, optymalizacja produkcji
Streszczenie
Procesy wzbogacania maj¹ decyduj¹cy wp³yw na zbyt produktów handlowych. Wa¿nym zagadnieniem jest uzyskiwanie maksymalnej wartoœci produkcji z wêgla surowego przy ró¿nych kontraktach handlowych. Istotne jest wiêc poszukiwanie nowych sposobów zwiêkszenia wartoœci produkcji.
Krzywe rozdzia³u osadzarek maj¹ kszta³t odbiegaj¹cy od idealnej krzywej, co powoduje, ¿e
w procesie wzbogacania grawitacyjnego pojawiaj¹ siê ziarna b³êdne. Zastosowanie grupy osadzarek
poprawia kszta³t wypadkowych krzywych rozdzia³u. Dziêki temu przy tej samej zadanej zawartoœci
popio³u w koncentracie koñcowym z grupy dwóch osadzarek (rys. 3): z ponownym wzbogacaniem
koncentratu (2 os. K) i z recyrkulacj¹ produktu poœredniego (2 os. rec. KO) mo¿liwe jest uzyskanie
znacz¹co wiêkszej wartoœci produkcji ni¿ w przypadku pojedynczej osadzarki – szczególnie
w przypadku ma³ej zadanej zawartoœci popio³u. Wzrost wartoœci produkcji jest szczególnie znacz¹cy
w przypadku nadawy trudno wzbogacalnej. Oszacowanie przyrostu kosztów eksploatacyjnych
(koszty inwestycyjne zosta³y pominiête jako nieistotne w przeliczeniu na 1 Mg wêgla wzbogacanego
w ca³ym okresie eksploatacji drugiej osadzarki) pokazuje, ¿e w³aœnie w przypadku ma³ej zadanej
zawartoœci popio³u zastosowanie drugiej osadzarki mo¿e byæ ekonomicznie op³acalne (rys. 5). Jeœli
wiêc w zak³adzie wzbogacania znajduje siê wiêcej osadzarek, to celowym dzia³aniem jest odpowiednie ich wykorzystanie, poprzez zastosowanie wzbogacania wtórnego lub z recyrkulacj¹ produktu
poœredniego.
Gdy osadzarka ma zbyt ma³¹ wydajnoœæ w stosunku do iloœci wêgla surowego, wtedy stosuje siê
wzbogacanie równoleg³e w dwóch lub trzech osadzarkach (uk³ad 3 os. na rys. 6a). W przypadku
ró¿nych klas ziarnowych nadawy krzywe rozdzia³u maj¹ ró¿ny kszta³t (rys. 2), dlatego efekty
wzbogacania s¹ ró¿ne w poszczególnych klasach ziarnowych. Z tego powodu celowe jest wzbogacanie w uk³adzie równoleg³ym z rozdzielaniem klas ziarnowych (uk³ad 3 os. kl na rys. 6b), a wiêc ze
wstêpn¹ klasyfikacj¹. W takim przypadku mo¿liwy jest dobór gêstoœci rozdzia³u w poszczególnych
osadzarkach, maksymalizuj¹cy wychód koncentratu o zadanej jakoœci. Maksymalizowana jest wiêc
wartoœæ produkcji. Wartoœæ ta jest wiêksza ni¿ w uk³adzie referencyjnym 3 os., zw³aszcza przy ma³ej
zadanej zawartoœci popio³u oraz w przypadku nadawy trudno wzbogacalnej.
W uk³adach osadzarek mo¿liwe jest uzyskanie mniejszej minimalnej zadanej zawartoœci popio³u
w koncentracie ni¿ w przypadku uk³adów referencyjnych (1 os. lub 3 os.).
Niniejsze opracowanie, dotycz¹ce zagadnieñ wzbogacania wielokrotnego (wtórnego bez recyrkulacji i z recyrkulacj¹ produktu poœredniego), wpisuje siê w nurt postulowanego doskonalenia
metod wzbogacania. Rozpatrzenie wzbogacania w uk³adach osadzarek powinno byæ szczególnie
istotne w przypadku zadañ projektowych lub modernizacyjnych w zak³adzie wzbogacania wêgla.

