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i Przeróbki

nadaw
rud

na efekty
miedzi
do

Róznorodnosc
schematów
technologicznych
wzbogacania
polskich
rud miedzi wynika
glównie
z charakterystyki
przerabianego
urobku. Uklady te zostaly zaprojektowane
w
taki sposób, aby zapewnic optymalny stopiei1
uwolnienia
mineralów
uzytecznych,
umozliwiajacy
otrzymanie
zadanych
parametrów
jakosciowych
produktów
wzbogacania.
Na osiagany stopien uwolnienia wplyw maja
zarówno wspomniane
parametry jakosciowe
nadawy, jak równiez parametry zwiazane z
zastosowanym
parkiem
maszynowym
oraz
prowadzona
technologia.
W
pracy
postanowiono
przebadac wplyw ilosci ziaren
duzych w nadawie, gestosci metów, ilosci
mielników,
skladu ziarnowego
mielników
oraz
skladu
litologicznego
nadawy
na
wychody
klasy
-O, l mm vi produkcie
mielenia. Parametry te zostaly przebadane w
doswiadczeniach
czynnikowych
laboratoryjnych,
co
pozwolilo
na
scharakteryzowanie
wplywów
poszczególnych
czynników
na
efekty
przebiegu
procesu,
okreslajac
takze
hierarchie ich wplywów.
Na
podstawie
uzyskanych
rezultatów
eksperymentu
czynnikowego
przeprowadzono
eksperyment
przemyslowy,
polegajacy na zmianie przerobu (wydajnosci
mlyna kulowego), gestosci mielonej nadawy
i
obciazenia
mlyna
mielnikami
przy zmiennym
skladzie
litologicznym
nadawy.
Tak
prowadzone
badania
zostaly
zrealizowane
dla polskich rud miedzi po raz

pierwszy.
Uzyskane
wyniki
zostaly
opracowane
pod
katem
zaleznosci
statystycznych
oraz
zostaly
opracowane
podstawowe
modele matematyczne
wiazace
rozpatrywane wielkosci.
Celem
pracy
bylo
okreslenie
hierarchii
wytypowanych
zmiennych
pod wzgledem
ich wplywu na wlasciwosci
oceny procesu
oraz przebadanie
mozliwosci
stworzenia
modeli
matematycznych
wiazacych
charakterystyki
petrograficzno
mineralogiczne
l z efektami
przebiegu
procesów.
Pozwolilo
to
na
uzyskanie
wskazówek
odnoszacych
sie do strategii
prowadzenia
procesów
przygotowania
nadawy do wzbogacania.
Tytul i streszczenie rozprawy w jezyku
angielskim (max 1400 znaków)

The variety ol' flowsheets ol' beneficiation
circuits ol' Polish copper ores are the results
to the characteristics
ol' processed
output.
These circuits has been designed to provide
optimal
Iiberation
ol' useful
mineraIs,
enabling to obtain the desired quality ol' final
products
Oegree ol' liberation is inf1uenced by both the
qualitative parameters ol' the feed, as well as
parameters
associated
with the equipment
and technology. In this thesis, it was decided
to study the impact ol' corse grain amount in
feed, density ol' slurry, the quantity and size
composition
ol'
grinding
media
and
lithological
feed composition
for yield ol'
material sized below -O, l mm in grinding
product.
These
parameters
have
been
examined
in the laboratory
ol' factorial
experiment.
This
allowed
the
characterization
ol'
the
influence
ol'
individual factors on the effects ol' process,
spec ifying the hierarchy ol' their particular
influence.
Based
on the
results
ol' a factorial
experiment,
industry
trial was conducted
with
variabIes:
value
ol'
throughput
(performance
ol' a ball mill), the density ol'
the feed,
mill grinding media load with
varying lithological composition ol' the feed.
The research has been carried out on Polish
copper ore for the first time. The results were
analyzed statistically.
Based on the analysis
basic mathematical
model s were developed,
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