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ПЕРЕДМОВА 

 

Видобуті корисні копалини можуть бути ефективно використані в інших галузях 

промисловості тільки після їх збагачення, тому що  вміщені в них шкідливі домішки 

значно знижують їх цінність, а в багатьох випадках роблять непридатними до 

використання. 

Для будівництва збагачувальних фабрик і реконструкції діючих підприємств, 

підвищення вилучення цінних компонентів у концентрат і максимального видалення 

пустої породи у відходи, зниження собівартості збагачення і підвищення 

продуктивності праці потрібно проведення великого обсягу досліджень і випробувань 

як вихідної сировини, так і продуктів збагачення. 

Крім того, управління технологією збагачувальної фабрики можливе тільки на 

основі своєчасного одержання достатньо точної інформації про сировину, що 

переробляється, і про режими роботи окремих процесів, машин, вузлів схеми і всього 

підприємства в цілому. 

Таким чином, дослідження корисних копалин на збагачуваність,  установлення 

режимів окремих процесів і роботи машин являє собою сукупність досить 

трудомістких експериментальних і аналітичних операцій, результати яких 

використовуються для вирішення практичних і теоретичних питань, пов’язаних з 

технологією збагачення як при проектуванні збагачувальних фабрик, так і при контролі 

виробництва. 

Найважливішими питаннями при дослідженні корисних копалин на 

збагачуваність є випробування вихідної сировини, процесів і режимів збагачення, 

процесів підготовки сировини до збагачення і процесів зневоднення продуктів 

збагачення, характер і результати дії реагентів і флокулянтів тощо. 

Після визначення якості сировини  і її особливостей можна прийняти найбільш 

ефективну технологічну схему для збагачувальної фабрики, що проектується або 

реконструюється, або відрегулювати режим збагачення на діючій фабриці. 

Сучасні підвищені вимоги до якості концентратів при одночасному зниженні 

якості сировини приводять до необхідності суттєвого поліпшення технології 

збагачення. У зв’язку з цим особливі вимоги висуваються до досліджень корисних 

копалин і продуктів їх збагачення. Правильна організація досліджень на 

збагачувальних фабриках, в інститутах і галузевих лабораторіях сприятиме зниженню 

втрат цінних компонентів з відходами виробництва і поліпшенню технології збагачення 

корисних копалин. 



 

1. ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

 

Мета розділу: охарактеризувати процеси збагачення як об’єкт дослідження, 

показати складність зв’язків між параметрами процесу, навести основні методи 

дослідження збагачуваності корисних копалин. 

 

Дослідження корисних копалин на збагачуваність, вишукування методів 

комплексного використання сировини, розробка ефективної і економічної схеми 

збагачення, управління технологічним процесом на фабриці – все це є дуже складними 

задачами з багатьма невідомими. Кожний фактор, що впливає на технологічний процес, 

пов’язаний з десятками інших, від яких він  залежить і які залежать від нього, а також 

один від одного.  

В таких умовах навряд чи можливий достатньо повний аналіз впливу всіх 

факторів на процес. Справа ускладнюється ще й тим, що в більшості випадків ми маємо 

тільки якісні характеристики і залежності факторів переважно екстремального 

характеру, тобто таких, що в одному діапазоні впливають на технологічний параметр 

позитивно, а в іншому діапазоні – негативно. 

Внаслідок численності факторів та їх взаємодії виникає типова для багатьох 

складних виробництв ситуація: ми можемо із залученням відповідної групи факторів 

пояснити майже будь-яку зміну перебігу процесу. Пояснення можуть бути різні, але 

однаково правдоподібні. Однак, якщо за тих же умов відбулася протилежна зміна, ми з 

використанням іншої групи факторів можемо пояснити і її. 

Невизначеність і непередбачуваність поведінки досліджуваної системи 

(технологічних показників роботи збагачувальної фабрики) є наслідком чотирьох 

причин.  

По-перше, причиною невизначеності є складність процесу, складність 

урахування всіх факторів і їх взаємодії. На основі попереднього досвіду можна лише 

очікувати на ті або інші результати з деякою, більшою чи меншою, імовірністю. 

Другою причиною невизначеності є неконтрольована зміна параметрів. Оцінити 

імовірність певного значення факторів і результатів збагачення дозволяє статистична 

обробка. 

Третя причина невизначеності пов’язана з масовістю процесу збагачення. Число 

елементарних агрегатів – частинок, що підлягають розділенню, величезне. В процесах 

розділення, які особливо складні за своєю технологією, завжди існує певна імовірність 

того, що навіть при чіткому розходженні властивостей розділюваних частинок деяка їх 

кількість потрапить не у свій продукт і, отже відбудеться засмічення продукту, що 

очищується, чужорідними частинками, з одного боку, і неповне вилучення даної 

речовини в однойменний продукт, з іншого. 

Четвертою причиною невизначеності є існування похибок, пов’язаних з 

недосконалістю розділювальних апаратів, а також з існуванням частинок з проміжними 

властивостями. 

Таким чином, в результаті промислового розділювального процесу з вихідної 

суміші одержують не чисті речовини, а тільки в тому або іншому ступені збагачені чи 

збіднені продукти. Випадковий характер параметрів і характеристик, що впливають на 

процес, і його масовість обумовлюють необхідність використання імовірнісних 

характеристик для оцінки розділення. Усі технологічні показники процесів розділення, 

таким чином, є інтегральними або усередненими характеристиками. 

Стохастичність процесів збагачення, яка пов’язана з їхньою складністю, 

імовірнісним характером та труднощами моделювання, вивчалась і використовувалась 



багатьма відомими вченими – В.І. Мелкіх, М.М. Виноградовим, Л.А. Барським, О.М. 

Тихоновим, В.З. Козиним, О.О. Абрамовим, С.І. Митрофановим, Ю.Б. Рубінштейном, 

Л.П. Шуповим та ін.    

 

1.2 МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

                  

1.2.1 Методи математичної статистики 

 

Застосування методів математичної статистики для аналізу технологічних 

процесів і побудови математичних моделей пов’язане з постановкою задачі створення 

систем автоматичного управління для виявлення кількісних характеристик і кількісної 

оцінки впливу тих або інших факторів. При цьому можна використовувати такі методи 

статистичного аналізу як дисперсійний, кореляційний, регресійний. 

Традиційним в дослідженнях збагачуваності корисних копалин є застосування 

статистичних методів і оцінок для характеристики відтворюваності експериментів і, 

зокрема, опробування. Так, виведення формул для розрахунку мінімальної маси проби 

залежно від крупності матеріалу основане на статистичних критеріях, які зв’язують 

статистичний розподіл мінеральних частинок (з урахуванням вмісту цінного 

компоненту) і допустиму помилку опробування. 

Застосування математичної статистики в лабораторних дослідженнях на 

збагачуваність пов’язане в першу чергу з аналізом експериментального матеріалу і 

компактним представленням одержаних результатів. На практиці часто виникає 

необхідність звести первинну масу даних до невеликої кількості показників, що 

достатньо повно характеризують властивості усієї сукупності. 

Статистичні параметри є найбільш зручними для характеристики крупності 

матеріалу, вкраплення цінних компонентів, розкриття мінералів, розподілу 

флотаційних реагентів по поверхні частинок. Фізичні властивості одних й тих же 

мінералів можуть істотно змінюватись не тільки в залежності від родовища, але й в 

межах одного і того ж родовища. Це значною мірою ускладнює попередній вибір схем 

для досліджень збагачуваності корисної копалини і режимів її збагачення. Значний 

обсяг накопиченої інформації про збагачуваність різних мінеральних комплексів може 

бути оброблений статистичними методами і використаний при дослідженні корисних 

копалин нових родовищ на збагачуваність. 

Методи математичної статистики дозволяють визначити, в якій мірі властивості 

вибірки відбивають властивості генеральної сукупності, оцінити її параметри і 

встановити для них довірчі інтервали навіть за дуже малими вибірками. Методи 

математичної статистики дуже різні і можуть використовуватись при вирішенні 

широкого кола питань. 

При отриманні дослідником математичних моделей процесів можливі таки 

ситуації:  

– при дослідженні є можливість встановлювати вхідні фактори на усіх рівнях, що 

знаходяться в області експериментування, тобто дослідник відіграє активну роль. Такий 

експеримент називають активним. Це основний вид досліджень у лабораторних умовах; 

– дослідник не має можливості за своїм планом встановлювати значення вхідних 

параметрів, він грає пасивну роль – тільки фіксує величини усіх факторів, що його 

цікавлять. Це пасивний експеримент або спостереження. Така ситуація виникає при 

дослідженнях на діючому виробництві;      

– дослідник має можливість одержати інформацію про досліджуваний процес 

тільки шляхом опитування спеціалістів, які добре знають даний процес. Такий підхід 

називають евристичним.  

Найбільш інформативним і доцільним є перший – активний експеримент, коли 

дослідник має можливість застосувати сучасні методи планування експериментів. Він 



не тільки більш економічний за числом необхідних дослідів для отримання практично 

тієї ж інформації, але й у ньому принципово по-іншому розподіляється інформація про 

вхідні фактори. Рівномірність і рівноточність завдання вхідного аргументу при 

плануванні експерименту дозволяє одержувати модель процесу, яка характерна 

однаковою точністю у всьому факторному просторі. 

При пасивному експерименті вигляд моделі і оцінка її адекватності залежать від 

функції розподілу вхідних параметрів. Однак з урахуванням того, що результати 

спостережень отримують тільки шляхом зняття інформації з процесу, що працює, без 

особливих витрат, ігнорувати цю інформацію не слід.  

Можна відзначити ті випадки, коли пасивний експеримент неминучий:          

– при дослідженні впливу на результати промислових процесів яких-небудь 

змінних діянь, стабілізація яких на визначених рівнях неможлива або економічно 

невигідна (напр., практично неможливо здійснити надходження на збагачувальну 

фабрику руди цілком визначеного складу, стабілізувати температуру пульпи, врахувати 

знос обладнання і т.п.);  

– при дослідженні закономірностей щодо змін властивостей продуктів 

збагачення; 

– при дослідженні фактичних змін показників за минулий період;  

– при дослідженні протікання технологічного процесу;  

– при дослідженні результативності управління процесом і т.д. 

Таким чином, при належній увазі до активних методів експерименту, необхідно 

знати та уміти використовувати також пасивні методи. 

Статистичні методи обробки отриманої інформації можна використовувати як 

при активному, так і при пасивному експерименті. Відмінність полягає у послідовності 

обробки даних і у переході від методу найменших квадратів, що застосовується при 

пасивному експерименті, до урахування відхилень фіксованих і розрахункових значень 

вихідної величини при активному експерименті. 

При пасивному експерименті у «чистому вигляді» широко застосовуються 

дисперсійний, кореляційний і регресійний аналізи. 

Дисперсійний аналіз застосовується для оцінки внеску в розкид (дисперсію) 

вихідного параметра певного фактора. Така оцінка може бути потрібною при 

дослідженні коливань даних, відтворюваності експериментів, визначення довірчого 

інтервалу значень якої-небудь величини або коефіцієнтів в рівнянні, що описує процес. 

Дисперсійний аналіз може служити для оцінки впливу різних факторів на відхилення 

досліджуваного параметра від середнього значення. 

В збагаченні корисних копалин дисперсійний аналіз знайшов застосування для 

оцінки відтворюваності хімічних аналізів, лабораторних експериментів, а у випадку 

аналізу промислового продукту середньоквадратичне відхилення є мірою стабільності 

роботи фабрики. 

Близьким до дисперсійного аналізу є факторне планування експериментів. 

Факторний аналіз дозволяє оцінити внесок впливу кожного з факторів, що 

досліджуються, та їх взаємодії на середнє значення вихідного параметра, який 

характеризує процес у цілому (тобто рейтингувати вхідні і збурювальні фактори за 

значимістю). 

Кореляційний аналіз дозволяє оцінити тісноту зв’язку різних параметрів або 

факторів, що впливають на процес. Цей метод широко розповсюджений при 

дослідженні промислових процесів. Якщо коефіцієнт кореляції достатньо великий, 

можна одержати інформацію, що дозволяє вибрати основні регулюючі діяння на 

процес, точки і методи виміру факторів, встановити мінімально необхідну кількість 

параметрів, що вимірюються. Якщо коефіцієнт лінійної кореляції малий за абсолютною 

величиною, то це свідчить про більш складну (нелінійну) залежність між параметрами 



або про суттєвий вплив інших факторів. У цьому випадку необхідно одержання більш 

складної залежності у вигляді нелінійного рівняння.  

Одержання таких рівнянь методом найменших квадратів складає основу 

регресійного аналізу. При його використанні необхідна обов’язкова перевірка 

адекватності моделі реальному процесу. 

Одним з напрямків регресійного аналізу є планування експериментів, яке 

включає: вибір за апріорною інформацією переліку основних факторів, які впливають 

на процес і факторної області, для якої ставиться задача визначення рівняння регресії, 

вибір плану експерименту і складання за ним матриці планування, що включає варіанти 

вхідних параметрів, для яких експериментально визначається вихідний параметр 

(функція відгуку), обробку одержаних експериментальних даних. Остання, як правило, 

здійснюється сьогодні за допомогою стандартних програм, наприклад Statgraphics. 

Планування екстремальних експериментів включає: вибір основних діючих на 

процес факторів методом випадкового балансу, визначення напрямку крутого 

сходження (ґрадієнта) до екстремального значення за допомогою факторного плану або 

його дробових реплік, рух по ґрадієнту, одержання регресійного рівняння за 

допомогою плану більш високого порядку в екстремальній (майже стаціонарній) 

області. 

Велике розповсюдження отримали статистичні методи визначення статичних і 

динамічних характеристик складних недетермінованих процесів для їх автоматизації. 

Вибір регуляторів і машин для управління, оснований на таких статистичних 

характеристиках, здійснений стосовно до процесів флотації, подрібнення, відсадки і т.д. 

 

1.2.2 Застосування теорії графів 

 

Розповсюджений у всіх галузях науки і техніки метод графічного зображення 

процесів, залежностей, структур і т.п. за допомогою точок та ліній, що їх з’єднують, 

призвів до створення специфічних і звичних для спеціалістів кожної галузі графічних 

схем типу електричних, технологічних, пневматичних, гідравлічних тощо. В 

математиці ці питання вирішуються в теорії графів, яка є топологічним відображенням 

теорії множин. Ця теорія може бути застосована до будь-яких схематичних зображень 

процесів і служить загальним математичним інструментом для їх досліджень. В ряді 

випадків використання математичного апарату теорії графів дозволяє зробити деякі 

висновки і спрощення, які не настільки очевидні в звичайних схемах. У цьому 

розумінні доцільно використання мови теорії графів і переведення на них 

технологічних схем і залежностей, що розглядаються в збагаченні корисних копалин. 

Графом називається сукупність вузлів і ребер, що їх з’єднують. Тим самим 

дається уявлення про структуру об’єкту, що досліджується, встановлюються зв’язки 

між його окремими вузлами, а якщо ввести для ребер відповідну масову 

характеристику, можна одержати й кількісну оцінку зв’язків. 

Технологічні схеми переробки корисних копалин можуть бути представлені у 

вигляді станів сукупності зерен, що послідовно змінюються. Сукупність зерен в 

кожному стані – корисної копалини в родовищі, дробленої, подрібненої, 

класифікованої за крупністю, розділеної за фізичними властивостями – 

характеризуються визначеними параметрами, як множина, обмежена граничними 

значеннями параметрів. Перехід з одного стану в інший може бути представлений 

спрямованими графами, вершини яких позначають відповідний стан, а ребра – процеси 

переходу в новий стан. В процесах дроблення і подрібнення, коли весь матеріал 

переходить в один продукт іншого стану граф має одне ребро; при класифікації і 

розділенні за фізичними властивостями процес характеризується багатореберним (за 

числом одержаних продуктів) графом (рис. 1.1). Вершини і ребра можуть бути 



пофарбовані різними кольорами у відповідності з прийнятими позначеннями: такий 

хроматичний граф містить підграфи різного кольору.  

 

Рис. 1.1 – Схема технологічного процесу і граф.  

bi – стан матеріалу; Гр. – грохочення; Др. – дроблення;  

Кл. – класифікація; Подр. – подрібнення. 

Теорія графів для дослідження технологічних процесів дозволяє більш глибоко 

оцінити структуру процесу. При порівнянні двох або декількох технологічних схем, що 

призначені для переробки одного й того ж матеріалу з одержанням тих же кінцевих 

продуктів, порівняння графів дає можливість вибрати найбільш короткий і, отже, більш 

економічний процес з меншим числом операцій. На графі чітко виділяються цикли 

операцій над окремими проміжними продуктами. Наявність таких циклів вказує на 

існування продуктів, що циркулюють або накопичуються в процесі, і для яких 

необхідно найти точку виведення.  

Операції над графами не обмежуються аналізом технологічних схем, а 

дозволяють при використанні статистичних даних виділити значимі фактори, що 

впливають на процес, визначити мінімальний набір критеріїв оптимізації та іншу 

інформацію. 

 

1.2.3 Поняття математичної моделі 

 

Значення моделей при дослідженні світу визначив Дж. Форрестер: «Кожний 

індивідуум у своєму особистому і суспільному житті використовує моделі для прийняття 

рішень. Уявний образ світу, що оточує нас, є модель. Людина не несе у собі повних 

образів родини, бізнесу, уряду, країни. Вона лише відбирає концепції та взаємозв’язки, 

які використовує, щоб уявити собі реальну систему. Уявний образ – це модель. Усі наші 



рішення і дії визначаються моделями. Питання полягає не у тому, щоб використовувати 

або ігнорувати моделі, а тільки у виборі між альтернативними моделями». 

Природно, одне з найбільш широких визначень моделі – уявний образ. 

Спеціалісту потрібно визначення більше конкретне. Тому при дослідженнях під 

моделлю розуміють формалізований уявний образ. Якщо ця формалізація доведена до 

математичних співвідношень, то мають справу з математичною моделлю. Вона 

знаходить визначені властивості реального процесу, формалізовані на тій або іншій 

мові, напр., у вигляді диференційних або регресійних рівнянь. Однак, більшість 

фізичних процесів настільки складні, що при сучасному стані науки дуже рідко 

вдається створити їхні універсальні моделі, що діють у будь-який час і на усіх стадіях 

досліджуваного процесу. 
Тому існує ряд підходів до одержання моделей, що прийнятні для роботи. Головні 

з них – аналітичний і емпіричний (експериментальний). Аналітичні методи базуються на 
використанні концепцій і закономірностей, які перевірені століттями, але справедливі, як 
правило, при багатьох обмеженнях. Для фізичних процесів, особливо багатофакторних, 
що носять імовірнісний характер, застосовують комбіновані або аналітико-
експериментальні моделі. До цих процесів належать усі методи збагачення. 

Прикладом перших (аналітичних) моделей може бути швидкісна або 

енергетична модель (гіпотеза) відсадки, других – імовірнісно-статистична модель 

відсадки, поліноми регресій, які одержують шляхом планування експерименту 

стосовно певного технологічного процесу (відсадки, флотації, магнітного збагачення, 

зневоднення тощо). Змішані моделі отримують при поєднанні обох підходів – 

аналітичного та імовірнісно-статистичного. Наприклад, власне формула, яка описує 

процес, може бути знайдена аналітично, а коефіцієнти, які до неї входять – 

експериментально. 
Розрізняють також моделі з розподіленими і зосередженими параметрами, 

лінійні і нелінійні тощо. 
Для спрощення моделі процесу (об’єкту) важливим прийомом є застосування 

феноменологічного методу – представлення процесу як послідовності субпроцесів 
(субоб’єктів), вихідні параметри попередніх з яких є вхідними для наступних. Тоді 
загальна модель процесу буде представлена сімейством рівнянь-моделей субпроцесів. 

Отже, процеси збагачення достатньо складні, залежать від багатьох факторів і їх 

взаємодії. Для дослідження такої складної системи необхідно вдатися до деяких 

спрощень, тобто при аналізі технологічного процесу розглянути не всі різноманітні 

фактори, що впливають на нього, а тільки найбільш суттєві.Класичним прийомом, який 

дозволяє одержати порівняно просту імовірнісно-статистичну модель, є так званий 

«чорний ящик» - представлення об'єкту (технологічного процесу) у вигляді системи, в 

якій зовнішньому спостерігачеві доступні лише вхідні та вихідні величини, а внутрішня 

будова та процеси, що відбуваються в ній, невідомі. Таким чином, внутрішня структура 

цієї моделі може бути зовсім недоступна для спостереження, але в межах поставленої 

задачі модель поводить себе так само, як і реальна система. Оптимальний план 

дослідження «чорного ящика» передбачає не тільки досягнення максимального 

значення шуканого параметра найбільш швидким способом, але й одержання 

математичної моделі процесу. У багатьох випадках модель дозволяє також за 

допомогою фізичних аналогій і математичного аналізу краще зрозуміти внутрішню 

будову «чорного ящика». Іноді «чорний ящик» - узагалі єдино можливий інструмент 

дослідження, тому що тільки в рідкісних випадках вдається «заглянути» усередину 

системи без порушення її природного стану і ходу процесу. Якщо об’єкт добре 

вивчений, то на основі відомих фізичних або хімічних законів складаються рівняння, 

які і є математичною моделлю цього об’єкту. Для об’єктів типу «чорний ящик» 

використовуються вхідні і вихідні данні, що одержані при експериментальних методах. 

Одержання математичної моделі ілюструється рис. 1.2. 



 

Вхідну х і вихідну у змінні об’єкту заміряють і за результатами вимірів знаходять 

зв’язок між ними. Задача моделювання полягає в тому, щоб значення у
*
,
 
одержане за 

допомогою математичної моделі, було близьким до значення у на виході об’єкту. 

Математична модель – це система математичних співвідношень, що описують певні 

процеси. При одержанні математичних моделей використовують загальні закони 

природознавства, спеціальні закони конкретних наук, результати пасивних та активних 

експериментів, імітаційне моделювання за допомогою ЕОМ.  

Використання математичної моделі дає можливість: 

– вибрати оптимальний технологічний режим процесу; 

– скоротити план дослідних робіт при розробці технології виробництва; 

–  створити оптимальну схему автоматизації процесу (або підприємства в цілому).  

У більшості випадків побудова математичної моделі виробничого процесу 

займає значне місце в загальному комплексі робіт по автоматизації управління. Роботи 

з автоматизації виробничих процесів пов’язані з рішенням ряду взаємопов’язаних 

проблем, до яких належать методи побудови математичних моделей виробничих 

процесів, розробка алгоритмів управління, методи одержання, передачі і переробки 

інформації, розробка критеріїв оптимізації, розробка структурних схем управління 

тощо. Статистичні методи одержання математичних моделей роблять можливим 

описання процесів за результатами спостережень в умовах нормальної роботи. 

Вимоги для математичної моделі: достатня точність, максимальна простота, 

стандартна форма. Останнє важливо тому, що саме математичні моделі стандартного 

типу забезпечені відповідним математичним апаратом. Але сьогодні можна не уникати 

і складних, “нестандартних” математичних виразів, використання яких для розрахунків 

за допомогою сучасних ЕОМ не становить проблеми. 

 

1.2.4  Математичне моделювання технологічних процесів  

 

У промисловій практиці універсальним і загальним є прагнення максимально 

можливого наближення до поставленої мети найбільш швидким способом і з 

найменшими витратами. 

Практика показує, що великі утруднення викликає навіть однозначне 

формулювання мети в кількісному вираженні, так звана цільова функція, або критерій 

ефективності. При цьому часто доводиться одночасно вирішувати суперечливі задачі, 

напр., про підвищення вилучення корисного компонента при одночасному зниженні 

собівартості переробки корисної копалини. Задача полягає у тому, щоб знайти 

екстремальне значення цільової функції, аргументами якої є продуктивність, якість 

корисної копалини, витрати матеріалів і реагентів тощо. Необхідно також враховувати і 

те, що діяння управління можуть змінюватись лише у визначених межах. Крім того, на 

систему можуть бути накладені додаткові обмеження: на значення параметрів процесу, 

на складність алгоритму управління, на обсяг використаної інформації і ін.  

Оптимальне управління процесом може розглядатись як прийняття визначених 

рішень, що відповідають змінам ситуації. Прийняття рішення пов’язане з вибором 

якогось одного рішення з їх можливої множини. Чим більше варіантів, тим більше 

інформації необхідно для їх характеристики і тим більш громіздким буде опис усієї 

задачі.  



В процесі прийняття рішення оперують функцією, аргументами якої є допустимі 

варіанти рішення, а значеннями – числа, що описують міру досягнення поставленої 

цілі. Задача прийняття рішення тим самим зводиться до знаходження максимального 

(або мінімального) значення цільової функції, а також значень аргументів, при яких цей 

максимум досягається. Для відшукання оптимального рішення у подібній ситуації 

одним з найбільш ефективних методів є математичне моделювання. Правильно 

побудована модель допомагає досліднику отримати нову інформацію про 

модельований процес. При цьому, у випадку складних технологічних систем, які часто 

зустрічаються у практиці роботи збагачувальних фабрик, така інформація може бути 

отримана тільки таким способом. 

Теоретичне дослідження фізичної системи починається з вивчення загальних 

законів, які відображають досвід, накопичений для інших аналогічних систем. 

Використовуються рівняння кінетики хімічних реакцій, енергетичного і матеріального 

балансу, що витікають з загальних законів збереження маси і енергії, і особливо закон 

великих чисел або великих мас. 

Певні технологічні процеси важко задовільно описати теоретичними моделями, 

основаними за принципами фізичних явищ масопереносу або балансових рівнянь, через 

складність протікання цих процесів і ще недостатньо чітке їх розуміння. У цьому 

випадку для практичних цілей можна застосувати емпіричний спосіб побудови 

моделей. Вони складаються на основі методологічної концепції «чорного ящика» і 

виходять з можливості описання механізму протікання процесів на основі вхідних і 

вихідних змінних параметрів без проникнення у сутність досліджуваного процесу. 

Математичні моделі бувають статичні « )(xfy  » і кінетичні або динамічні 

« ),( txfy  », які прямо або непрямо враховують тривалість досліджуваного процесу. 

Отримана будь-яким способом модель частіше за все справедлива тільки у визначеному 

діапазоні змін ∆х, які потрібно вказувати поряд з похибкою при записі моделі. 

Розглянемо закономірності розділення мінералів у найбільш розповсюджених 

процесах. 

 

Фракційний склад мінеральної сировини. 

Мінеральна сировина і продукти збагачення відрізняються тим, що якась фізична 

властивість   суміші частинок безперервно змінюється в середині визначеного 

діапазону [ maxmin ; ] через вміст в цій суміші зростків зі змінними властивостями 

(символом   позначена будь-яка фізична властивість). Дискретна зміна є частковим 

випадком, напр., для суміші, яка складається з чистих мінералів. 

Вузька фракція [ ііі  ; ] – це частинки з якого-небудь діапазону 

[ maxmin ; ]; її представляють тільки ті частинки суміші, для яких фізична 

властивість знаходиться між границями фракції ііі    або 

1іі   . Розмір (ширина) фракції визначається як ііі   1 . 

У окремих випадках гравітаційного, магнітного, флотаційного, електричного, 

радіометричного збагачення отримують такі фракції: густини [ 1; іі  ], магнітної 

сприйнятливості [ 1; іі  ], флотованості [ 1; ii kk ], питомої електропровідності 

[ 1; ii  ], питомого заряду [ 1; ii qq ], свічення [ 1; ii  ].  

Нескінченно вузьку або елементарну фракцію отримують, якщо розмір фракції 

прагне до нуля 0  dі . 



Діапазон [ maxmin ; ] може бути розділений на вузькі фракції з різним кроком 

і , рівномірним або нерівномірним. 

Масова частка (вихід) і-ї фракції [ 1; іі  ] визначається як  відношення маси 

iG  її частинок до маси  iG  частинок усіх фракцій. Частку і-ї фракції позначимо: 
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/)(  .                                        (1.1) 

Очевидно, що умова нормування буде: 
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Вираз ii  )(  у формулі (1.1) має два співмножника, з яких один є розміром 

фракції i , а другий )( i  – диференціальною функцією розподілу )(  частинок 

суміші за фізичною властивістю  . Диференціальна функція розподілу )(  – це така 

функція, для якої добуток  dел )(  дорівнює масовій частці елементарної 

фракції [  d; ] у суміші. Диференціальну функцію розподілу )(  можна 

також визначити як відношення частки ел  елементарної функції  [  d; ]  до її 

розміру d . Розмірність для )(  завжди зворотна розмірності відповідної фізичної 

властивості  :  ]/[1)]([   , напр.,  )]([   м
3
/т  при  ][  т/м

3
. Крім того, 

диференціальну функцію розподілу )(  можна також характеризувати як щільність 

розподілу твердого по елементарних фракціях. 

Функція )(  ураховує фізичні властивості   частинок. Це – перша частина 

кількісної характеристики фракційного складу мінеральних матеріалів.  

Друга частина повинна ураховувати вміст   корисних компонентів (або 

шкідливих домішок) у мінеральній сировині. Для цього потрібно знати середній вміст 

і  компонента кожної і-ї фракції [ 1; іі  ], тобто знати набір чисел  п ,...,, 21 . 

При зменшенні розміру фракцій, тобто при 0  (і відповідному збільшенні 

їхнього числа п ) у діапазоні  [ maxmin ; ] цей набір чисел замінює 

безперервну функцію )( . 

Отримана залежність )(  вмісту компонента від фізичної властивості 

частинок є другою після )(  і останньою характеристикою фракційного складу 

сировини. 

Типовий метод експериментального визначення виходів фракцій 

iii   )(  і вмістів і  в них цінних компонентів, а також функцій )(  і 

)(  зводиться до наступного. Пробу матеріалу зважують для одержання  iG , 

після чого її сепарують на 104п  фракцій з розмірами п  ,...,1 , що 

перекривають діапазон [ maxmin ; ]. Для сепарації залежно від досліджуваної 



фізичної властивості використовують відповідні методи і апаратуру. При розділенні за 

крупністю )( d  застосовують ситовий або седиментаційний аналіз; за густиною 

)(    – денсиметричний аналіз; за магнітною сприйнятливістю  )(    – 

магнітний аналіз і т.д. Після сепарації кожну і-у фракцію зважують для знаходження 

iG  і  )/( iii GG ; паралельно в кожній фракції визначають вміст розрахункового 

компоненту. За цими даними ( і  і і ) находять функції )(  і )( . 

У загальному випадку складної сировини, якщо частинки її розрізняються 

декількома ( п ) фізичними властивостями ( п ,...,1 ) і містять декілька (т ) цінних 

компонентів, фракційний склад характеризується набором п-мірних функцій: 

),...,( 1 пj  , ),...,( 1 пj  , mj ,...,2,1  (де j – назва або номер цінного 

компонента). 

 

Загальні уявлення про сепараційні характеристики технологічних процесів 

збагачення  

Вилучення кінцевої фракції [ 1; іі  ] або [ ііі  ; ] у концентрат окремої 

операції або схеми збагачення дорівнює відношенню маси (продуктивності по 

твердому) цієї фракції у концентраті і iкG у живленні iжG : 

 

ііжж

іікк

іжж

ікк

iж

iк
ік

Q

Q

Q

Q

G

G















)(

)(
 ,                              (1.3) 

 

де кQ  і жQ  – повна продуктивність по твердому відповідно для концентрату і 

живлення, т/год. 

У чисельнику формули (1.3) добуток кQ  і виходу фракції   )(кiк  дає 

продуктивність цієї фракції для концентрату, а у знаменнику – для живлення. Тут 

)( к  характеризує розподіл твердого по фракціях у концентраті, а )( ж  – у 

живленні. 

При 0 і , п отримують безперервну функцію – сепараційну 

характеристику:  
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де жкк QQ – вихід концентрату, частки од. 

Сепараційна характеристика операції або схеми – це безперервна функція 

)(к , що показує вилучення елементарних фракцій ];[  d  у концентрат у 

залежності від їхньої фізичної властивості  . Сепараційну характеристику )(к  

також називають функцією розділення, головною технологічною характеристикою 

сепаратора (або схеми), кривою вилучення фракцій у концентрат та ін.  

Сепараційну характеристику для відходів )(о  отримують з використанням 

)(к  за формулою: 

1)()(   ок .                                                           (1.5) 



Таким чином, для двопродуктових схем і сепараторів достатньо знати тільки одну 

з характеристик )(к  або )(о . 

 

Баланс за будь-якою елементарною фракцією для двопродуктової операції (або 

схеми у цілому): 

 

)()()(  жок qqq  ;                                              (1.6) 

)()()(  жкк qq  ,                                                  (1.7) 

де  dQq ккк )()(  ;  dQq ooo )()(  ;  dQq жжж )()(   – 

продуктивність по вузькій фракції ];[  d  відповідно для концентрату, відходів і 

живлення. 

Ідеальна сепараційна характеристика має ступінчастий вигляд (рис. 1.3): 
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Тут для стислості застосований символ одиничної ступінчастої функції 

)(1 р  , де константа р  вказує точку, у якій відбувається стрибок на одиницю. 

 

Неідеальні сепараційні характеристики при зміні від нуля і вище зростають між 

нулем і одиницею. Тут можливі різні криві, залежні від типу сепаратора або схеми. 

Реальні сепаратори, як правило, мають неідеальні сепараційні характеристики.  

Границя розділення constр   відповідає елементарній фракції, яка 

наполовину вилучається у концентрат, наполовину – у відходи. Координата границі 

р  при відомому )(к  може бути розрахована за формулою: 

5,0)( к .                                                             (1.9)  

В усіх сепараторах і схемах збагачення передбачена можливість зміни 

положення границі розділення у бажаному напрямку.  

Рис. 1.3 – Сепараційні  

характеристики 



Крутизна сепараційної характеристики 
pк ddtg   /)( у робочій 

точці, що відповідає границі розділення р  , є однією з оцінок ступеня 

недосконалості сепарації для операції або схеми: чим більше крутизна, тим ближче 

сепараційна характеристика до ідеальної. Удосконалення сепаратора або схеми – це, у 

першу чергу, підвищення крутизни у робочій точці. 

Два параметри: границя розділення р  і крутизна у робочій зоні 

)(,
ркtg    є головними параметрами сепараційної характеристики )(к . За 

цими параметрами можна приблизно оцінити функцію )(к  та одержати її графік. 

Типовий метод експериментального визначення сепараційної характеристики 

оснований на використанні формули (1.4):  

– для працюючого сепаратора або схеми вимірюють продуктивність жQ  і кQ  для 

розрахунку жкк QQ ;  

– відбирають проби живлення і концентрату і виконують їх фракційний аналіз для 

визначення функцій розподілу )( ж  і )( к ; 

– виконують розрахунок сепараційної характеристики за формулою (1.4).  

Для випадку ідеального збагачення (сепараційна характеристика має вигляд 

ступінчастого імпульсу) технологічні показники можна розрахувати, якщо фракційний 

склад сировини відомий: 
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При неідеальній сепарації у окремому апараті або по схемі збагачення у формули 

прогнозу технологічних показників вводять додаткову сепараційну характеристику: 
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Сепараційні характеристики основних збагачувальних апаратів показані в табл. 

1.1.  

Розглянемо докладніше гравітаційне збагачення.  

Для одномірної моделі відсаджувальної машини з природною постіллю сукупні 

рівняння мають вигляд:  
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де α і k – коефіцієнти. 

Виключенням швидкості ),,( txVx   отримано рівняння сепарації з однією 

невідомою функцією ),,( tx  (рис. 1.4): 
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D – коефіцієнт макродифузії, м
2
/с; t = y/Vпр – тривалість сепарації, що відповідає 

просуванню матеріалу від завантаження до розвантаження. 

Середня густина ),( tx  середовища (постелі) змінюється у просторі x, а для 

нестаціонарних режимів – і з часом t. 

Для знаходження сепараційної характеристики )(к  попередньо за рівнянням 

(1.18) визначають фракційний склад матеріалу ),,(),( кінцпр tхх    у зоні 

розвантаження концентрату і відходів при тррозванткінц Vуtt / . 

Для стаціонарного режиму у зоні розвантаження 0/  t , рівняння (1.17) 

спрощується і його рішення має вигляд: 
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Таким чином, матеріал, що гранично розшарувався, у кінці зони має фракційний 

склад ),( хпр  , який змінюється з глибиною постелі х  відповідно до статичного 

розподілу Гіббса.  

Загальне рівняння (1.18) перетворюється у конкретне часткове з урахуванням 

початкових умов, які залежать від фракційного складу вихідного живлення: 

).(),,( 0  вихtх   

 



 

Для знаходження довільної ),( 0хпр   через задану функцію )( вих  

потрібно скористатися інтегральним законом збереження і за відомими )( вих  і 

),( хпр   розрахувати сепараційну характеристику за формулою: 
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де )()( низверхверхрвихк ххххQQ  ; рх  - координата положення 

відсікача концентрату і відходів. 

Середній фракційний склад концентрату одержують усередненням: 
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З використанням формул (1.19) – (1.20)  для пр  отримують наближену формулу 

сепараційної характеристики (концентрат – легкий продукт):  
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  – інтеграл ймовірності; низверх xxh   – 

товщина постелі.  

 

Отриманий вираз для )(к  не є точним законом ймовірності, тому що під знаком Ф 

стоїть функція )( вих . При рівномірному розподіленні по фракціях у живленні, 

тобто при constвих  min)(1)( max   для )(к  отримують нормальний 

закон (при умові, що рх  знаходиться у середині постелі). 

Узагальнююча компактна теорія усіх різноманітних процесів збагачення корисних 

копалин основана на поняттях про фракційний склад мінеральної сировини і 

сепараційні характеристики збагачувальних апаратів та технологічних схем. 

Фракційний склад дозволяє оцінювати розподілення твердої фази і цінних 

компонентів по фракціях. Сепараційна характеристика дає оцінку ступеню 

вилучення кожної з фракцій у концентрат по відношенню до сировини.  

Фракційний склад мінеральної сировини і сепараційні характеристики дозволяють 

прогнозувати технологічні результати збагачення (вихід, вміст, вилучення) будь-якої 

сировини за допомогою технологічної схеми, оцінювати ефективність роботи і 

порівнювати збагачувальні апарати різних конструкцій, оцінювати і порівнювати самі 

складні технологічні схеми незалежно від типу сировини, що переробляється, 

вирішувати задачі економічно оптимальної стратегії збагачення складної сировини, 

оптимально проектувати детальні технологічні схеми.  
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Контрольні запитання 

 

1. Назвіть причини невизначеності і непередбачуваності  те-хнологічних 

показників збагачення. 

2. Охарактеризуйте застосування методів математичної статистики, 

що використовуються при дослідженні технологічних процесів. 

3. Застосування теорії графів для зображення технологічних схем 

переробки корисних копалин. 

4. Що розуміють під моделлю технологічного процесу?  

5. У чому полягає математичне моделювання технологічних процесів?  

6. Сепараційні характеристики технологічних процесів збагачення. 
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2. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОПРОБУВАННЯ 

 

Мета розділу: розкриття суті і змісту технологічного опробування і контролю при 

збагаченні корисних копалин, визначення необхідності технічного контролю за 

якісними показниками корисної копалини при її добуванні і переробці. 

 

2.1 СПОСОБИ ВІДБОРУ ПРОБ 

 

2.1.1 Загальні відомості щодо технологічного опробування 

 

Якість корисних копалин і продуктів збагачення нормується державними 

стандартами, технічними умовами і тимчасовими нормами. Нормування якості 

корисних копалин забезпечує їх раціональний розподіл по галузях промисловості і 

ефективне використання, а також є стимулом підвищення якості продукції. Для 

визначення показників якості корисної копалини, що добувається, виконують її 

опробування. 

Опробуванням називається комплекс операцій по відбору, підготовці і 

дослідженню проб корисної копалини для визначення її складу, властивостей і 

показників якості.  

Опробування виконується при розвідці, видобутку і переробці корисних копалин.  

При геологічній розвідці опробування виконується для визначення середнього вмісту 

корисних компонентів в родовищі; міцності рудних тіл і порід їх контуру; підрахунку 

запасів корисної копалини; установлення просторового розміщення типів і сортів руди, 

що вимагають різних технологічних процесів і схем переробки; фізико-механічних 

властивостей і збагачуваності корисних копалин. 

 При експлуатації родовища дані опробування використовуються для складання планів і 

програм видобутку корисної копалини в зв’язку зі зміною речовинного складу корисної 

копалини при переході робіт на інші дільниці і горизонти; визначення контурів рудних 

тіл і виявлення їх морфології для оперативного керівництва очисними роботами при 

валовій і роздільній виїмці різних типів корисної копалини; визначення втрат і взаємних 

розрахунків між гірничодобувним підприємством і споживачем корисної копалини.  

На підприємствах, що переробляють корисні копалини, опробування служить для 

технологічної оцінки кожного сорту вихідної сировини при дослідженні на 

збагачуваність (визначення мінерального складу, вмісту мінералів, форми їх зерен і 

характеру їх зрощень); оперативного контролю за технологічними параметрами, що 

визначають якість сировини і продуктів, і забезпечують стабільні умови технологічного 

процесу і якість кінцевих продуктів збагачення; складання технологічних і товарних 

балансів продуктів збагачення; визначення показників для розрахунку з 

постачальниками сировини і споживачами товарної продукції, а також для аналізу і 

удосконалювання технологічного процесу збагачення.    

 

2.1.2 Види проб 

 

Опробування сировини і продуктів переробки полягає в періодичному відборі за 

визначеними правилами окремих порцій названих матеріалів з метою контролю їх 

властивостей і ефективності функціонування окремих апаратів і підприємства у цілому.  

Окремі порції того або іншого продукту, що відбираються за один прийом, називаються 

точковими пробами або порціями. Проби, які складені з точкових проб продуктів, що 

надходять на переробку, або продуктів, що одержані за деякий час, називаються 

спільними. 
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Пробою називається деяка частина (порція) корисної копалини, що відібрана за 

визначеними правилами від спільної його маси, достатня для даного виду досліджень і 

відбиває з відомою точністю властивості корисної копалини. Проба, яка з певною 

точністю характеризує властивості корисної копалини, називається представницькою 

(репрезентативною). 

Необхідна точність опробування може бути досягнута при умові правильного відбору 

точкових проб і при визначеній мінімальній масі спільної проби. Мінімальна маса 

спільної проби залежить від крупності максимальних зерен продукту, що опробується, 

густини, вмісту і рівномірності вкраплення компоненту, що контролюється. Мінімальна 

маса спільної проби визначається за емпіричною формулою:   

   
2
maxmin kdQ  , кг                                                  (2.1)  

де Qmin – мінімальна маса проби, кг; dmax – розмір максимального зерна в пробі, мм; k – 

коефіцієнт однорідності, що враховує рівномірність вкраплення і характер корисної 

копалини (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 – Значення коефіцієнта k     

Категорія  

однорідності 

Корисні копалини і концентрати 

кольорових 

і рідкісних  

металів 

золото-           

вмісні 
марганцеві залізні вугільні 

Однорідні 

Середньої  

однорідності 

Неоднорідні 

0,10 

 

0,15 

0,20 

0,20 

 

0,40 

0,80 

0,10 

 

0,10 

0,10 

0,025    

 

0,050    

0,100 

0,05 

 

0,05 

0,05 

 

Залежно від характеру продукту, що опробується, задач опробування і цільового 

призначення проби розділяють на мінералогічні, хімічні і технологічні.  

Мінералогічні проби відбираються для макро- і мікроаналізів. При макроскопічному 

аналізі мінеральний склад проби у вигляді шліфа або порошку визначається 

неозброєним оком, при мікроскопічному – проба досліджується під мікроскопом. 

Мінералогічний аналіз робиться для одержання даних про сировину як об’єкт 

збагачення: кількісний склад корисних і породних мінералів; структурні і текстурні 

особливості корисної копалини (характеристика вкраплення, характер зростання 

мінеральних зерен, крупність кристалізації); фізичні і хімічні властивості мінералів 

(густина, магнітні і електричні властивості, змочуваність міцність, блиск і ін.). На 

збагачувальних фабриках мінералогічний аналіз використовується для оперативного 

контролю якості вихідного матеріалу і продуктів збагачення, а також для визначення 

технологічних властивостей корисних копалин.  

Для розрахунку мінімальної маси кількісних мінералогічних проб запропоновано 

формулу: 

2
max 10















мін

ср
срМП dQ




 , кг,                   (2.2) 

де maxd - максимальна крупність зерен, матеріалу, що опробується, мм; мінср  , - 

середня густина матеріалу, що опробується і мінералу, що визначається, т/м
3
;   - 

масова частка мінералу, частки од.;  - масова частка мінералу в найбільш багатих 

зростках, частки од. 

Хімічні проби відбираються для визначення хімічного складу корисної копалини і 

продуктів її переробки. За даними хімічного аналізу і геологічного дослідження 

визначаються запаси корисної копалини і придатність її для промислового 

використання. Результати хімічного аналізу служать для оцінки якості корисної 

копалини і продуктів збагачення, вмісту корисних і породних компонентів, контролю 

технологічного процесу і складання технологічного і товарного балансів. 

Технологічні проби служать для визначення складу і властивостей корисної копалини, її 

збагачуваності, ситового і фракційного аналізів, що дозволяє вибрати і обґрунтувати 

раціональну схему збагачення, а також розрахувати результати збагачення корисної 

копалини. 

 

2.1.3 Опробування родовищ корисних копалин  

 

В кожному конкретному випадку при відборі проб у вибоях гірничих виробок перевагу 

віддають методу, що забезпечує найбільше представництво проби при високій 

продуктивності і мінімальній вартості робіт.  
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При достатній поверхні оголення пласта застосовують ямковий (точковий) метод 

(рис. 2.1). Поверхня виробки покривається умовною сіткою, у вузлах якої відбираються 

порції. Сітка може бути ромбічною, квадратною або прямокутною. 

Число порцій залежить від рівномірності оруднення. Точність опробування зростає 

зі збільшенням числа порцій. Проба, що відібрана ямковим методом, являє собою суму 

порцій, які відібрані від стінки вибою у вузлах сітки. У пробу включають також ту 

частину пустої породи або забалансової корисної копалини, яка при прийнятій системі 

гірничих робіт потрапляє у видобуток. Порції відбиваються пневмомолотком, кайлом, 

молотком, зубилом. Число порцій повинно бути від 10 (для руд з рівномірним 

вкрапленням) до 20 (для руд з нерівномірним вкрапленням) при масі кожної порції 1 – 5 

кг. Таким чином, маса однієї проби становить від 10 до 100 кг. 

При малій площі оголення рудного тіла застосовують рівчаковий метод (рис. 2.2).    

Напрям рівчаків повинен збігатися з напрямом найбільшої неоднорідності рудного 

пласта, щоб в пробу потрапили всі його компоненти в тому співвідношенні, в якому 

вони представлені в масі рудного тіла. Рівчаки проводять прямокутно-поперечні, 

подовжні, спіральні або кругові. 

Рівчакове опробування при великій довжині виробки заміняють ямковим, але зі 

збереженням напряму рівчака, при цьому відстані між ямками повинні бути 

однаковими. Розміри ямок і рівчаків визначаються масою проби і крупністю матеріалу, 

яка залежить від характеристики  вкраплення корисного мінералу.  
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Для проб масою не менше 100 кг крупність грудок в пробі повинна бути 25 мм. 

Тому для крупнокристалічних корисних копалин з нерівномірним вкрапленням глибина 

ямки або рівчака повинна бути не менше 25 мм, для тонковкраплених руд 10 – 25 мм; 

ширина рівчака звичайно складає близько 100 мм. Маса проби, що відбирається з 1 м 

рівчака, становить 2 – 15 кг.    

При відборі проб зі старих виробок поверхню рудного пласта необхідно очистити 

від продуктів окиснення і підрівняти кайлом або молотком. 

Для опробування металовмісних руд застосовується метод вичерпування. При 

використанні цього методу поверхню руди після вибуху і провітрювання вибою ділять 

на квадрати чи прямокутники, в центрі або в кутах яких роблять ямки глибиною до 0,5 

м. З кожної ямки совком або лопатою відбирають порції і направляють їх в початкову 

технологічну пробу. Мінімальна маса початкової технологічної проби, маса і число 

порцій для металовмісних руд визначаються державними стандартами. 

Шпуровий метод оснований на підриванні коротких шпурів, які забезпечують 

розпушення корисної копалини в точці відбору порції. Матеріалом порції є бурове 

борошно або шлам. Збір бурового борошна може здійснюватись вручну або 

спеціальним пневматичним приймачем пилу. Матеріалом для опробування може 

служити також буровий шлам, що вимивається зі шпурів довжиною 15 – 20м, які 

пробурюються при підземних буро-підривних гірничих роботах. 

Метод черкання може застосовуватись при розвідці канавами жильних родовищ, 

представлених породами малої міцності. В пробу направляється весь матеріал, що 

відбивається зі всієї площі рудного тіла. Глибина черкання складає 5 – 10 см, маса проби з 

1 м
2
 площі рудного тіла може бути до 250 кг. Через високу вартість метод черкання 

застосовується рідко, звичайно він замінюється рівчаковим. 

При опробуванні деяких рудних родовищ з дуже нерівномірним вкрапленням 

корисних компонентів (золота, платини, рідкісних металів) застосовується валовий 

метод, що передбачає надходження в пробу всієї видобутої руди. Маса проби в цьому 

випадку складає від декількох тон до декількох десятків тон. Обробка валових проб 

виконується за технологічними схемами, що застосовуються при збагаченні цих руд.  

Керновий метод застосовується, якщо родовище не розкрите гірничими 

виробками, а колонкове буріння при розвідці виконано за густою сіткою свердловин. В 

цьому випадку технологічну пробу можна скласти з рудних кернів (з половинок або 

четвертин кернів, що розколоті вздовж осі). 

Геофізичні методи опробування корисних копалин як у природному, так і у 

відбитому стані основані на використанні деяких фізичних властивостей (магнітної 

проникності, електричної провідності, природної або штучної радіоактивності). 

Опробування руд кольорових, рідкісних металів і розсіяних елементів в умовах 

гірничих виробок і свердловин і лабораторні аналізи проводяться в основному ядерно-

геофізичними методами. Серед методів, основаних на дослідженні природної 

радіоактивності, основна роль належить гамма-методам, на дослідженні штучної 

радіоактивності – гамма-гамма методам. Геофізичні методи можуть бути застосовані 

для визначення кондиційності руди, контрольного і товарного опробування руди на 

складах, транспортних посудинах, для експрес-аналізів вмісту металів в грубо-

подрібнених або порошкових пробах. Гамма-гамма метод опробування застосовують на 

свинцевих рудниках для опробування руд у вибоях і видобутої руди на поверхні. 

Визначення вмісту заліза в буро-підривних свердловинах виконують за допомогою 

магнітного каротажу. Геофізичні методи також застосовують при розвідці нафти і газу, 

вугілля, руд, будівельних матеріалів і води.   

Відбір проб при відкритому видобутку корисних копалин здійснюється тими ж 

методами, що й при підземному. 

Опробування родовищ палива (вугілля буре і кам’яне, антрацит і горючі сланці, 

торф), розкритих експлуатаційними виробками, проводять для контролю якості пластів, 
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що розроблюються, а також при оцінки запасів палива і складання норм показників 

якості.  

 

2.1.4 Опробування сипких матеріалів 

 

 Опробування корисних копалин і продуктів їх переробки - необхідна умова 

контролю технологічного процесу при добуванні і збагаченні корисних копалин. 

 Сипкі матеріали, що опробуються, можуть знаходитися як в нерухомому (на 

складі, в вагоні, штабелі, відвалі і т.п.), так і в рухомому (при транспортуванні 

конвеєрами, по жолобах і трубах) стані. Залежно від того, знаходиться матеріал, що 

опробується, у спокої або рухається спосіб відбору проб може бути різним.  

Спосіб відбору проби зі штабеля або з відвалу залежить від його розміру, форми, 

характеру матеріалу і цінності корисної копалини. 

Простим і дешевим методом відбору проб зі штабелів є метод поверхневого 

вичерпування (рис. 2.3), який забезпечує достатню для проведення дослідних робіт 

точність випробування. При цьому методі по всій поверхні штабеля проводять ряд 

паралельних ліній на відстані 0,5 м одна від одної (найнижча – на відстані 0,25 м від 

основи штабеля). На ці лінії в шаховому порядку наносять точки на відстані 2 м одна 

від одної. В позначених точках перпендикулярно до поверхні штабеля (або відвалу) 

викопують лопатою ямки глибиною близько 0,5 м та з дна ямок беруть в проби число 

лопат, що пропорційне відстані до основи відвалу по вертикалі. 

 

Метод вичерпування застосовується для опробування таких корисних копалин як 

вугілля, залізні і апатитові руди, вапняк і ін. Точність цього методу залежить від 

рівномірності складу матеріалу по висоті вагона, штабеля і т.п. 

Точність опробування цим методом зменшується з підвищенням нерівномірності 

матеріалу за крупністю і розподіленням корисних компонентів в окремих грудках і 

зернах. Тут значною мірою проявляється явище сегрегації, яке полягає в тому, що при 

русі матеріалу по похилій площині відбувається класифікація його за крупністю і 

густиною. Для підвищення точності опробування методом вичерпування точкові проби 

відбирають з дна лунок на глибині до 0,4 м. Але більш точні результати отримують при 

систематичному відбиранні точкових проб по мірі нарощування штабеля або по мірі 

завантаження вагона.  

Маса порцій та їх число залежать від роду продукту, що опробується, його маси і 

максимального розміру грудок.  

Метод відбору проб щупом застосовується при опробуванні дрібнозернистих 

матеріалів, що знаходяться в вагонах, вагонетках і невеликих штабелях. Якщо в 

невеликому штабелі знаходиться тонкоподрібнений матеріал (напр., відвал флотаційних 

відходів минулих років), пробу беруть на всю глибину штабеля щупом. На поверхні 

штабеля наносять сітку з відстанями між лініями сітки 1 – 2 м або більше. Проби беруть 

у вузлах сітки. 
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Конічний  щуп для опробування (рис. 2.4 а) являє собою відрізок конічної труби 

з ручкою на верхньому кінці. Довжина труби повинна бути достатньою для відбору 

проби на всю глибину штабеля. Труба поступово вертикально вдавлюється в штабель, 

при цьому стовпчик матеріалу, що вирізається нижнім гострим кінцем, входить в трубу 

і заповнює її. Після занурення труби на потрібну глибину вона витягається і матеріал з 

неї вивантажується. Якщо матеріал вологий і липкий, то завдяки конусоподібності 

труби, матеріал при витяганні щупа не висипається, і в пробу потрапляє стовпчик 

матеріалу, який дорівнює глибині відвалу. 

 

Якщо матеріал сипкий і при витяганні труби висипається, використовують 

циліндричний щуп (рис. 2.4 б). В циліндричному щупі є подовжня щілина, через яку й 

набирається проба. Після вдавлювання щупа на задану глибину щілину відкривають і 

щуп обертають для заповнення пробою. Коли щуп заповнений пробою, щілину 

закривають, щуп витягають і пробу висипають.  

Відбір товарних проб з транспортних посудин виконується для визначення 

якості продукції, що відвантажується споживачам (вихідної руди, вугілля, концентрату і 

ін.). Для кожної шахти, рудника, збагачувальної фабрики установлюються державні 

стандарти або тимчасові норми на якість продукції, що відвантажується. На підставі 

даних аналізу товарних проб продукція приймається або бракується, а також 

провадяться взаєморозрахунки між постачальниками і споживачами. При відборі проб з 

транспортних посудин необхідно дотримуватися таких умов: забезпечити однакову 

ймовірність попадання в пробу усіх частин матеріалу, що опробується; маса порцій 

повинна бути не менше установленої для матеріалу даної крупності; розмістити точки 

відбору порцій так, щоб виключити можливість систематичних помилок внаслідок 

сегрегації матеріалу; число порцій повинно прийматися залежно від неоднорідності 

матеріалу і необхідної точності опробування. Товарну пробу відбирають від кожної 

партії, марки, сорту і т.п. Вона складається з окремих порцій, що відбирають з усіх 

вагонів партії. Маса порції залежить від крупності матеріалу, що опробується, а число 

порцій – від маси партії. Товарні проби рекомендується відбирати механізованим 

способом (установки грейферного типу – ОВ і ГМУ і бурового типу – МПВ-2 ). 

При відбиранні проб з транспортних посудин ширина пробовідсікача повинна 

бути не меншою ніж 1,5 d max (d max - максимальний розмір грудки матеріалу, що 

опробується),  при відбиранні проб на перепадах – не менше ніж 2,5 d max, при 

відбиранні проб з конвеєрних стрічок – не менше ніж 2 d max. Але в усіх випадках 

ширина пробовідсікача повинна бути не менше 50 мм. 

При відбиранні проб з вагонів, вагонеток і автомашин розташування точок 

відбирання порцій визначають за схемами, що наведені на рис. 2.5. 
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Відбір товарних проб палива з залізничних вагонів, вагонеток і автомашин 

виконують тільки в тих випадках, якщо неможливо застосувати опробування методом 

перетину при навантаженні або розвантаженні цих транспортних посудин. При цьому 

необхідне число порцій ділять на число посудин і точки відбору порцій розташовують 

рівномірно на поверхні всіх посудин, що входять до складу партії. 

Маса порцій та їх число залежать від роду продукту, що опробується, його маси і 

максимального розміру грудок.  

Відповідно до стандарту маса порцій палива, що опробується, повинна складати 

приблизно  0,06 maxd , при цьому одна порція відбирається від кожних 20 т, тобто: 

20/Mn  ,          (2.3) 

де n – число порцій; М – маса партії, що опробується, т 

Число порцій, що відбираються в товарну пробу від залізної і марганцевої руди, 

може бути розраховано в залежності від маси проби і однорідності руди за  формулою:  

                               aMkn /lglg                                      (2.4) 

де n – число порцій; М – маса партії, що опробується, т; k і a – коефіцієнти 

пропорційності, що залежать від виду руди і її однорідності (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Значення коефіцієнтів k і a  

    Руда Коеф. а 

Коефіцієнт  k 

однорідна середньої 

однорідності 

неоднорідна 

Залізна 3,0 1 2 3 

Марганцева  2,4 1 1,5 2 
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Відбір товарних проб залізних і марганцевих руд, їх концентратів, агломератів і 

котунів повинен за стандартом бути механічним. Ручний відбір проб використовують у 

тих випадках, коли неможливо організувати механічне опробування. Проби руди, яка 

завантажена у вагони, морські та річкові судна і баржі, допускається відбирати вручну.   

При опробуванні руд і концентратів кольорових металів, число порцій, що 

відбираються в товарну пробу, також залежить від маси матеріалу, який опробується і 

визначається за формулою: 

Mcn  ,                                              (2.5) 

де n – число порцій; М – маса партії руди або концентрату, що опробується, т; с – 

коефіцієнт пропорційності, що залежать від однорідності руди.  

Таблиця 2.3 – Значення коефіцієнту с 

Руди або  

концентрати 

   дуже    

однорідні 
 однорідні 

  середньої 

однорідності 
неоднорідні 

Коеф. k 1,0 1,5 2,5 3,0 

Рухомий сипкий матеріал звичайно опробується методом перерізів. Найбільш 

точним методом відбору проб є метод поперечних або поздовжніх перерізів. Сутність 

методу поперечних перерізів полягає у тому, що періодично по всій ширині потоку через 

рівні проміжки часу пробовідбирачем відбирається точкова проба. Маса цієї проби 

пропорційна площі поперечного перерізу потоку. Спосіб поздовжніх перерізів 

відрізняється тим, що рухомий потік як би розділяється на ряд паралельних стрічок, одна 

з яких або декілька відбираються у спільну пробу. Метод поздовжніх перерізів менш 

точний, тому що внаслідок сегрегації окремі стрічки-потоки матеріалу можуть виявитися 

нерівноцінними. Потоки сухих і вологих матеріалів опробуються обома методами, але 

перевагу віддають методу поперечних перерізів, як більш точному. Відбір проб звичайно 

здійснюється при розвантаженні матеріалу з конвеєра або з конвеєрної стрічки.  

Маса порції, що відбирається з потоку матеріалу, який опробується, 

розраховується за формулами:  

- для пробовідбирачів, що встановлені в місцях перепаду потоків: 

npV

bQ
q

6,3


 , кг,                                            (2.6) 

- для пробовідбирачів, що відбирають проби безпосередньо з конвеєрних стрічок: 

ксV

bQ
q

6,3


 , кг,                                            (2.7) 

де q – маса порції, кг; Q – продуктивність потоку, що опробується, т/год; b – 

ширина пробовідсікача, м; Vпр – швидкість руху пробовідсікача, м/с; Vкс – швидкість 

руху конвеєрної стрічки, м/с. При опробуванні сухих і вологих матеріалів застосовують 

ковшові, скреперні і маятникові пробовідбирачі. Відбір проб з потоку пульпи 

виконується тільки методом поперечних перерізів за допомогою щілинних 

пробовідбирачів.  

Пробовідбирачі ковшові (рис. 2.6) призначені для відбору проб сипучих 

матеріалів крупністю до 150 – 300 мм в місцях їх перепадів. 

Пробовідбирач являє собою ланцюговий ковшовий конвеєр 1. На дві пари коліс-зірочок 

одягнені замкнені ланцюги, до яких прикріплені один або два ковші-відсікачі 2. Відбір 

порції відбувається в момент перетинання потоку матеріалу ковшем, що рухається на 

верхній гілці пробовідбирача. При огинанні зірочки порція вивантажується у збірник 3. 
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Розміри ковша повинні забезпечити перетинання усього потоку матеріалу і утримання 

усієї маси відібраної порції. 

Ковшові пробовідбирачі можуть функціонувати як у автоматичному режимі, так 

і на ручному управлінні. 

 
Скреперні пробовідбирачі (рис. 2.7) призначені для відбору проб матеріалу крупністю 

до 300 мм і вологістю до 14 % безпосередньо зі стрічкових конвеєрів. 

 Пробовідбирач встановлюється над робочою гілкою горизонтального або похилого 

стрічкового конвеєра 3. Частина стрічки конвеєра, де встановлено скреперний 

пробовідбирач повинна бути плоскою. Відсікач проб являє собою відкритий спереду і 

знизу скрепер 2 з напівкруглою задньою стінкою. Скрепер закріплений на нижній гілці 

короткого ланцюгового конвеєра 1.  

Для повного зняття зі стрічки конвеєра опробуваного матеріалу (порції) на нижній 

кромці скрепера закріплена проґумована смуга. При русі по замкненому контуру 

скрепер опускається на стрічку конвеєра, ковзає по ній смугою і згрібає шар матеріалу в 

збірник.  

Скреперні пробовідбирачі можуть функціонувати як у автоматичному режимі, так і на 

ручному управлінні. 

Маятникові пробовідбирачі (рис. 2.8) призначені для відбору проб матеріалу крупністю 

до 150 – 300 мм і будь-якою вологістю безпосередньо зі стрічкових конвеєрів без 

вирівнювання стрічки. 

Пробовідбирач складається зі звареної рами, на якій закріплені маятникова штанга 4 

зі скреперним відсікачем проб 3, і приводів дугового і вертикального переміщення. 

Принцип дії маятникового пробовідбирача полягає у згрібанні через визначені 

проміжки часу зі стрічки конвеєра порції за допомогою відкритого спереду і знизу 

скреперного ковша.  

При робочому ході ківш знаходиться в нижньому положенні, за допомогою 

механізму дугового переміщення рухається по траєкторії, що відповідає радіусу 

кривизни стрічки конвеєра. При цьому скрепер згрібає з конвеєра стрічку матеріалу 

(точкову пробу). При зворотному ході механізмом вертикального переміщення 

скреперний ківш піднімається вгору і над потоком матеріалу повертається у вихідне 

положення. 
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Маятникові пробовідбирачі функціонують у автоматичному режимі. 
Щілинні пробовідбирачі (рис. 2.9) призначені для відбору проб з потоку пульпи, що 
містить зерна крупністю не більше 3 мм.  
Пробовідбирач складається з вертикального корпусу 2 з фланцями для приєднання до 
пульпопровода 1 і пробовідсікача 3, що обертається в горизонтальній площині на 
полому валі 4.  

 
Потік пульпи періодично перетинається секторним від сікачем, при цьому порція 

пульпи проходить через щілину відсікача у сектор і далі по полому валу надходить у 
збірник 5.     

Щілинні пробовідбирачі функціонують у автоматичному режимі. 
 

2.2 ПІДГОТОВКА ПРОБ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Обробка первинної проби необхідна для одержання лабораторних і аналітичних 

проб, представницьких відносно маси корисної копалини, від якої відібрана ця проба. 

Обробка проби складається з операцій дроблення (подрібнення), перемішування і 

скорочення. Обробка проби залежить від її призначення.  

Підготовка технологічної проби здійснюється за відповідною схемою з 

урахуванням речовинного та ґранулометричного складу, завдання дослідження, 

початкової і кінцевої маси проби. Схема дослідження проби на збагачуваність 

складається на основі вивчення її паспорту, описання та мікроскопічного перегляду. 

При цьому намічається кількість окремих проб, їх маса і крупність матеріалу для 

запланованих  досліджень, а також необхідні аналізи для дослідження речовинного 

складу технологічної проби. Підготовка технологічної проби складається з операцій 

дроблення, подрібнення, перемішування і скорочення. Залежно від речовинного складу 

і мети дослідження технологічної проби з неї можуть виділяти такі різновиди проб для 
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досліджень: проби для гравітаційних, флотаційних та інших дослідів, проби для 

ситових, фракційних, мінералогічних, хімічних і фазових аналізів. Названі проби та 

зразки відбираються на різних стадіях підготовки технологічної проби і за різної 

крупності матеріалу, що досліджується. При підвищеній вологості технологічної проби 

її підсушують при температурі 105 – 110
о
С.  

Мінімальна маса первинної хімічної та мінералогічної проби розраховується за 

формулами (2.1) і (2.2). Маса проб кінцевої хімічної, мінералогічної кількісної і для 

фазового аналізу повинна складати близько 100 г кожної з дублікатами такої ж маси. 

Залежно від виду корисної копалини максимальна крупність мінералогічної проби 

складає від 1 до 3 мм. 

Для ситового і фракційного аналізів потрібне збереження крупності вихідного 

матеріалу, тому обробка таких проб зводиться до їх ретельного перемішування і 

скорочення до необхідної маси. Мінімальні маси проб розраховують за формулами:  

- для ситового аналізу: 

max

2

maxmin
5,002,0 ddQC  , кг,                      (2.8) 

- для фракційного аналізу: 

maxmin kdQФ  , кг,                                             (2.9) 

де k – коефіцієнт пропорційності (k = 1,0 – 1,5); maxd - розмір максимального зерна 

матеріалу, що опробується, мм.  

Найбільш складною є обробка первинної проби для хімічного аналізу, яка 

включає крім перемішування і скорочення подрібнення і контрольне просіювання, тому 

що первинна проба має масу 300 – 900 кг, а для лабораторних досліджень потрібно не 

більше 0,5 кг матеріалу крупністю 0,1 – 0,2 мм. Наважка такого матеріалу для одного 

аналізу складає всього лише 0,5 – 1 г. Звичайно хімічні проби обробляють у декілька 

прийомів, що включають операції дроблення, перемішування і скорочення. При 

обробці проб пульпи їх зневоднюють і сушать. 

Послідовність операцій обробки проби залежить головним чином від 

ґранулометричного складу матеріалу, маси проби та характеристики корисної 

копалини. Якщо маса початкової проби у два рази і більше перевищує мінімальну масу 

первинної проби, обробка її починається з перемішування і наступного скорочення. 

Коли маса початкової проби не перевищує подвоєної мінімальної маси первинної 

проби, обробка її починається з операції дроблення і наступного перемішування і 

скорочення. Маса отриманої після обробки проби повинна бути не менше допустимої 

для даної крупності матеріалу. Отримана в результаті обробки проба повинна відбивати 

всі властивості корисної копалини з заданою точністю.   

Дроблення проби здійснюють у лабораторних дробарках: щокових (до 10 – 12 

мм), молоткових (до 3 мм), валкових (до 1 мм). Для тонкого подрібнення 

використовують лабораторні кульові, стержневі та вібраційні млини і вібраційні 

стирачі. Контрольне просіювання проб після дроблення здійснюють на механічних 

грохотах різних типів, а після подрібнення (крупність проби менше 5 мм) – на 

механічних струшувачах.  

Перед кожною операцією скорочення проби перемішують. Залежно від крупності 

зерен і маси проби застосовується один з наступних способів перемішування: «кільце і 

конус», перекочування, перекидання, просіювання, механічного перемішування. Меха-

нічне перемішування дає найбільш точні результати опробування. Але при обробці 

проб, що містять великі грудки досліджуваного матеріалу, частіше застосовується 

спосіб «кільця і конуса».  
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Спосіб «кільця і конуса» (рис. 2.10) застосовується для перемішування проб 

великої маси (понад 100 кг).  

Вихідній пробі надають конічну форму (рис. 2.10 а) при накладенні на вершину конуса 

кожної наступної лопати матеріалу поверх попередньої. Потім для більш рівномірного 

розподілу матеріалу по перерізу конуса беруть біля його основи по лопаті матеріалу і 

накладають на вершину, при цьому кожний раз переміщуються уздовж конусу на 

ширину лопати. Після цього лопатою розвертають конус у кільце діаметром приблизно 

рівним двом діаметрам конуса (рис. 2.10 б). Потім рівномірно з протилежних боків 

кільця знову насипають матеріал в його центр (рис. 2.10 в) і знов надають йому форми 

конуса (рис. 2.10 г). 

Операцію перемішування повторюють два-три рази і потім пробу квартують. 

Перемішування проб тонкого матеріалу масою до 5 кг можна здійснити способом 

перекочування на клейонці, для чого необхідно зробити близько 100 перекочувань. У 

кінці перемішування матеріал перекочують до центру клейонки і отриману кучку 

розрівнюють тонким шаром, з якого відбирають пробу квадратуванням.  

Спосіб перекидання застосовується при масі початкової проби декілька тонн і 

крупності 100 мм і більше. Проба лопатою декілька разів перекидається з однієї кучі на 

другу. При цьому відбір матеріалу здійснюється з різних точок кучі.  

Перемішування проб можна зробити також  двох-трьохкратним просіюванням 

скрізь сито з розмірами отворів в 2 – 3 рази більше максимального розміру частинок в 

пробі.       

Механічне перемішування виконується в лабораторних кульових млинах, 

рифлених скорочувачах та спеціальних пробообробних машинах. 

Скорочення проб здійснюється способами квартування, квадратування, а також  з 

використанням рифлених та механічних скорочувачів. Останні способи дають більш 

точні результати опробування. 

Квартування здійснюється таким чином: на вершину конуса матеріалу, що 

перемішаний способом «кільця і конуса», надавлюють дошкою або лопатою і 

отримують усічений конус рівномірної товщини. Усічений конус ділять на 4 рівні 

частини хрестовиною або лопатою. Дві протилежні чверті відкидають, а дві інші 

піддають подальшій обробці за заданою схемою. 

Квадратування застосовується для скорочення аналітичних проб. Тонкоподрібнену 

пробу висипають на клейонку і після ретельного перемішування розрівнюють 

рівномірним тонким шаром, який ділять на рівні невеликі квадратики. З кожного 

квадратика на всю товщину шару відбирають невелику кількість матеріалу у пробу. 

Скорочення рифленими дільниками застосовується при обробці проб матеріалу 

крупністю не більше 25 мм.       

Механічне скорочення проби здійснюють секторним або ковшовим пробовідбирачами. 

Обробка проб пульпи починається з їх зневоднення відсмоктуванням і декантацією, 

випарюванням і сушінням. Відстоювання застосовується для проб, тверда фаза яких 

добре осаджується і утворюється чітка межа розділу між проясненою водою і осадом. 
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Прояснену воду декантують за допомогою сифону або обережним зливом. Якщо 

відстоювання проби відбувається повільно, без чіткої межі розділу, застосовують 

фільтрування на лабораторних фільтрах різних конструкцій. Осад випарюють та сушать 

при температурі 105-110
о
С.  

Механізована обробка відібраних спільних проб може здійснюватись за двома 

варіантами: 

- до крупності і маси лабораторної проби в машинах типу МПЛ, 

- до крупності і маси аналітичної проби в машинах типу МПА. 

Пробообробна машина МПЛ-300 (рис. 2.11) призначена для обробки спільних проб 

крупністю до 300 мм і вологістю до 18 % з метою приготування лабораторних проб 

крупністю 0 – 3 мм. 

Спільна проба, що відбирається пробовідбирачем ковшового (або іншого) типу 1 і 

накопичується у збірнику 2, надходить у пробообробну машину МПЛ. Процес обробки 

у машині МПЛ-300 складається з двох стадій.  

На першій стадії проба крупністю до 300 мм стрічковим живильником 3 подається у 

молоткову дробарку 4, де вона дробиться до 25 мм. Потім за допомогою багатоковшового 

скорочувача 5 дроблена до 25 мм проба скорочується і направляється у проміжний 

бункер 6. 

З проміжного бункера 6 проба надходить на другу стадію дроблення у молотковій 

дробарці 8. Дроблена до 3 мм проба повторно скорочується ковшовим скорочувачем 9 

до маси лабораторної проби і розподілювачем 10 ділиться на необхідне число 

лабораторних проб 11. Залишок переробленої проби 12 видаляється з машини. 

 

Пробообробна машина МПА-150 (рис. 2.12) призначена для обробки спільних 

проб кам’яного вугілля, антрацитів, горючих сланців крупністю до 150 мм з метою 

приготування аналітичної і лабораторної проб. 
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Первинна проба стрічковим живильником 3 подається у молоткову дробарку 4, 

де вона дробиться до 3 мм. Під молотковою дробаркою 4 установлений скорочувач 5 

з подвійним ковшем, що дозволяє виділити дві проби, одна з них надходить в збірник 

лабораторної проби Л, а друга – в піч 6 для сушіння при температурі 115 ± 10ºС.  

Підсушена до повітряно-сухого стану проба шнековим живильником 7 

направляється у молотковий млин 8, де подрібнюється до 0,2 мм. Лотковим 

розподілювачем 9 подрібнена проба ділиться на необхідне число аналітичних проб 10. 

Залишок переробленої проби 11 видаляють з машини. 

Тип пробообробної машини вибирають залежно від крупності і вологості 

матеріалу первинної проби та вимог, що висуваються до кінцевої (обробленої) проби. 

 

 

 Контрольні запитання 

 

1. Назвіть способи відбору проб. 

2.  Що називається пробою? 

3.  Назвіть основні вимоги до проби. 

4.  На які види розділяють проби за призначенням? 

5.  Які типи пробовідбирачів використовують для опробування матеріалів у 

штабелі? 

6.  Які типи пробовідбирачів використовують для опробування потоків сипких 

матеріалів? 

7.  Як готують  проби до досліджень? 
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ            КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Мета розділу: охарактеризувати методи дослідження властивостей корисних 

копалин і вплив властивостей корисної копалини на вибір процесу розділення. 

 

Вибір найбільш раціональної схеми збагачення корисних копалин складного 

речовинного складу можливий тільки на основі детального дослідження їх складу та 

взаємозв’язку головних мінеральних компонентів. 

 

3.1 ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Для визначення параметрів вихідної сировини, як об’єкта збагачення, 

проводиться ряд робіт, до складу яких при необхідності входять такі види досліджень: 

мінералогічний, гранулометричний і фракційний аналізи та визначення фізичних і 

технологічних характеристик мінералів і руд. 

Мінералогічний аналіз повинен виконувати інженер-збагачувач і тільки у 

виняткових випадках – спеціаліст-мінералог. У процесі дослідження на цьому етапі 

діагностують мінерали, що складають корисну копалину, визначають їхню кількість, 

форму і розмір зерен, характер зростання мінералів (макро- і мікроструктура). Для 

ідентифікації мінералів застосовують ряд інструментальних методів, основними з яких 

є: 

– мікроскопічний аналіз, який застосовується для визначення складу рудних 

компонентів та їхнього взаємного проростання;  

– люмінесцентний аналіз, який застосовується для якісної та кількісної оцінки 

мінералів, що люмінесцують, у вихідній руді (напр., апатиту, ґіпсу, доломіту, кварцу та 

інших мінералів, а також деяких реагентних покрить); 

– хімічний метод діагностики, який застосовується тільки у випадках малих 

відмінностей мінералів за кольором при їх аналізі у відбитому світлі (травлення, 

плівковий, краплинний і фазовий аналізи);  

– спеціальні види аналізів, які застосовуються для мінералів зі специфічними 

властивостями (радіографічний, фотометричний, рентгеноструктурний і термічний 

фазовий аналізи). 

Аналіз гранулометричного складу корисної копалини виконується переважно 

двома методами: 

– методом розсіву вихідного матеріалу на стандартному наборі сит (ситовий 

аналіз); 

– методом седиментації частинок досліджуваного матеріалу із розріджених 

суспензій. 

Останній з цих методів у сучасній практиці збагачення застосовується рідко, тому 

що він може бути використаний для аналізу матеріалів з максимальним розміром 

частинок не більше 40 мкм. Ще рідше застосовуються імпульсні методи 

ґранулометричного аналізу, що основані на виникненні електричних або фотоефектів 

при проходженні частинок через об’єм аналізатора. На підставі результатів ситового 

аналізу будують часткові та сумарні характеристики крупності, визначають виходи 

матеріалу кожного класу крупності, а при необхідності й вміст відповідних мінералів у 

кожному класі крупності. 

Фракційний аналіз вихідного матеріалу виконується з метою отримання кількісної 

оцінки розподілу вільних мінеральних зерен і зростків по фракціях різної густини та 

крупності, а для магнітних мінералів також і по фракціях різної магнітної 

сприйнятливості.  
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Такий розподіл характеризує можливість розділення вихідного матеріалу на 

концентрат і відходи, якість і кількість яких визначаються взаємним засміченням і 

перш за все кількістю зростків з різним співвідношенням у них розділюваних 

мінералів. Оскільки технічно і економічно доцільно виділяти, якщо це можливо, пусту 

породу з вихідного матеріалу на стадіях збагачення, які не передбачають дрібного 

дроблення і подрібнення, то фракційний аналіз корисної копалини (залежно від резуль-

татів мінералогічного і ситового аналізів) необхідно проводити з перших стадій 

дослідження на збагачуваність.  

Попереднє дослідження виконується звичайно на крупних класах методом 

ручної рудорозбірки. Цей метод може бути використаний тільки для класів, що 

збагачуються гравітаційними процесами, тобто у межах крупності від 100 до 3 

мм. При ручній рудорозбірці частинки сортують на три групи: пусту породу, 

концентратну фракцію і зростки. Після сортування досліджуваного матеріалу 

кожну групу частинок зважують, подрібнюють і піддають хімічному аналізу.  

Наведений спосіб дає добре якісне уявлення про вихідний матеріал, але 

отриманих даних недостатньо для прийняття інженерних рішень для проектування 

технологічної схеми збагачення корисної копалини. Для отримання більш повної 

інформації застосовують методи розділення матеріалу на фракції залежно від густини 

середовища (гравітаційний метод збагачення), напруженості магнітного поля 

(магнітний метод збагачення), часу перебування у розділювальному апараті 

(флотаційний метод збагачення) і т.д. Одержані в результаті розділення фракції 

піддають хімічному аналізу і на підставі цих даних будують криві збагачуваності, які 

встановлюють однозначну відповідність між значенням параметра розділення і вмістом 

корисного компонента у концентраті, відходах, проміжному продукті і елементарних 

фракціях продукту, що аналізується. Для проведення фракційних аналізів 

використовують різне обладнання, наприклад, установки з застосуванням важких рідин 

(розчин хлористого цинку, тетраброметан і ін.), електромагнітні сепаратори, електричні 

сепаратори, флотаційні машини і ін. 

Дані фракційних аналізів служать вихідним матеріалом при визначенні 

теоретичних балансів продуктів збагачення, а отже, й основним вихідним матеріалом 

при виборі схеми збагачення корисної копалини.  

Дослідження фізичних і технологічних характеристик мінералів і руд 

виконується з метою визначення їхніх параметрів, які суттєво впливають на процес 

розділення (збагачення). До них у першу чергу необхідно віднести: дійсну і насипну 

густину, які здійснюють вирішальний вплив на усі етапи збагачувальної технології; 

відносну міцність і кут тертя, які вирішальним чином впливають на процеси 

дроблення і подрібнення; крайовий кут змочування і сорбційну здатність, які 

визначають можливість і ефективність процесів флотації, фільтрування і флокуляції 

шламів і т.д. Дослідження по встановленню фізичних і технологічних характеристик 

збагачуваної корисної копалини виконуються у мінімальних, але достатніх обсягах, 

тобто у обсягах, які забезпечують отримання достатньої інформації про збагачуваність 

сировини.  

Прогнозування показників досліджуваної корисної копалини і попередній вибір 

технологічної схеми збагачення виконується за результатом аналізу даних, що 

визначені на етапі попередніх досліджень. Отримана схема збагачення є об’єктом для 

аналізу на наступній стадії дослідження на збагачуваність.              
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3.2   МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Мінералогічний склад дозволяє одержати інформацію про корисну копалину як 

об’єкт збагачення. Він дає інформацію про  склад мінералів у корисній копалині та 

їхню кількість, фізичні і хімічні властивості мінералів, форму і розмір мінеральних 

зерен, ступінь і характер зрощення мінералів один з одним, розмір і характер 

вкраплення корисних мінералів.  

Для ідентифікації мінералів застосовують ряд методів, що дозволяють визначити 

їх фізичні та хімічні властивості, такі як відбивна здатність, колір у відбитому світлі, 

явища поляризації, твердість, електропровідність, магнітні властивості, розчинність 

деяких мінералів хімічними реактивами. 

Оптичний метод є основним при визначенні мінерального складу корисної 

копалини і продуктів збагачення. Прозорі шліфи досліджують у прохідному світлі, а 

поліровані – у відбитому.  

Перший етап мінералогічного аналізу – візуальне дослідження штуфного 

матеріалу мінералогічної проби неозброєним оком (макроскопічне дослідження) та за 

допомогою лупи або бінокулярного мікроскопа (мікроскопічне дослідження). При 

цьому встановлюється текстура корисної копалини, характер оруднення, зернистість та 

ознаки зміни корисної копалини (назалізнення, окиснення і ін.). Потім під мікроскопом 

досліджують прозорі і поліровані шліфи, що виготовлені з штуфного матеріалу для 

визначення мінерального складу корисної копалини, розмірів мінеральних зерен, 

структурних особливостей, характеру зростків і т.п. При визначенні мінерального 

складу використовують усі види оптичної діагностики – вимірювання оптичних 

констант, мікротвердості, мікрохімічні реакції, діагностичне та структурне травлення і 

вплив різних фізичних та хімічних чинників на колір мінералу. 

Кількісному аналізу піддають препарати, які приготовані з середньої проби, тобто 

подрібнені, усереднені і розсіяні на класи крупності. Приблизну оцінку корисної 

копалини (кількісний аналіз), що включає підрахунок зерен кожного мінералу у 

вільному стані і у вигляді зростків на площі 1 см
2
, можна виконувати з 

порошкоподібними матеріалами за допомогою бінокулярного мікроскопа. При цьому 

для зростків вказують приблизний об’єм в них корисного мінералу 1/2 зерна, 1/4, 1/8 і 

т.д. Звичайно підрахунок ведуть найпростішими методами: площинним, лінійним або 

крапковим. За результатами підрахунку зерен корисного і породного мінералів 

визначають об’ємний і масовий вміст мінералу: 

21 nnN  ,                                                  (3.1) 

                     1001 
N

n
V , %                                             (3.2) 

                                 

0

1



V
M  , %                                                (3.3) 

де 21,, nnN  – загальне число зерен, число зерен корисного мінералу і число 

зерен породного мінералу; V – об’ємний вміст корисного мінералу, %;  M – масовий 

вміст корисного мінералу, %; δ1 , δ0 – густина корисного мінералу і корисної копалини, 

кг/м
3
. 

Метод визначення мінералу в порошкоподібному стані може бути застосований 

тільки для простих корисних копалин, у яких корисний мінерал відрізняється кольором 

від інших.  
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У складних корисних копалинах (напр., в поліметалічних рудах) цей метод значно 

ускладнюється, тому їх мікроскопічний аналіз проводять зі шліфами у відбитому світлі. 

При дослідженнях корисних копалин у відбитому світлі використовують поляризаційні 

мікроскопи з рефлекторами (опак-ілюмінаторами) для створення вертикально 

падаючого світлового потоку. Мікроскопи, що використовуються для досліджень, 

дозволяють збільшення від 33 до 1425. На збагачувальних фабриках застосовують  різні 

мікроскопи, що призначені для дослідження непрозорих шліфів  у відбитому, 

поляризованому і звичайному світлі, а прозорі шліфи – в прохідному світлі. 

Виготовлення полірованих шліфів складається з таких операцій: підготовка 

проби, шліфовка, доводка і поліровка. Для виготовлення шліфів з дроблених матеріалів 

застосовують різні цементуючі речовини: шеллак, бакеліт, епоксидну смолу і ін., при 

цьому шліфи бажано готувати з класифікованого матеріалу. Фізичні характеристики 

мінералів, що ідентифікуються, визначаються порівнянням з еталонним мінералом, 

який виготовляється спеціально. Колір мінералів у відбитому світлі під мікроскопом 

служить однією з найбільш суттєвих діагностичних ознак. 

Оптичний метод дуже трудомісткий і, на жаль, дає досить велику похибку. Для 

упевненої діагностики мінералів оптичний метод доповнюють іншими – хімічним, 

спектральним, рентгенометричним, термічним, електронною мікроскопією, 

рентгеноспектральним (електронно-зондовим) і ін. 

Хімічний аналіз застосовується для кількісного визначення вмісту мінералів і 

передбачає вибіркове розчинення досліджуваних мінералів. Він оснований на 

відмінностях у ступені або швидкості розчинення мінералів у визначених розчинниках. 

При діагностиці мінералів у відбитому світлі застосовуються травлення і реакції 

кристалохімічного та крапельного аналізу на окремі елементи. При визначенні 

карбонатних мінералів застосовують реакції плівкового характеру, а при діагностиці 

окиснених руд – фазовий аналіз, який проводять за допомогою відбитків та 

крапельного аналізу. Хімічні методи дослідження дозволяють не тільки кількісно 

визначати мінерали, але й установлювати їхні взаємозв’язки в складних мінеральних 

комплексах, а також характер вкраплення корисних компонентів. Хімічний аналіз має 

значні переваги перед мінералогічним: дозволяє оброблювати великі кількості 

аналізованого матеріалу (до 20 г) при малому вмісті мінералу, який визначається, що 

обумовлює більш високу точність. Однак, тривалість хімічного аналізу для більшості 

руд складає від одного до трьох днів. Крім того, більшість методик хімічного фазового 

аналізу дає кількісну оцінку тільки одного елемента. 

Люмінесцентний аналіз застосовується для визначення якісного та кількісного 

складу корисних копалин. Використання люмінесценції в мінералогічному аналізі 

основане на здатності багатьох мінералів світитися під дією ультрафіолетових промінів 

або потоку електронів (катодна люмінесценція). Індивідуальність спектрів 

люмінесценції та висока чутливість методу дозволяють знайти і діагностувати дрібні 

включення мінералів, а також їх присутність на поверхні деяких реагентних покрить. 

Відомо близько 150 мінералів, що люмінесціюють: апатит, барит, берил, ґіпс, доломіт, 

каситерит, кварц, польові шпати, рутил, сфалерит, флюорит, шеєліт, циркон та ін. 

Люмінесценція кристалів характеризується положенням у спектрі смуг 

випромінювання і смуг збудження. Ідентифікація спектрів люмінесценції проводиться 

за розташуванням вузьких смуг шляхом порівняння одержаних і довідкових даних.         

Спектральний аналіз застосовується для визначення хімічного складу речовин, а 

також встановлення характеру поверхневого зв’язку “реагент-мінерал”. Спектральний 

аналіз оснований на використанні спектрів електромагнітного випромінювання, 

поглинання, відбиття або люмінесценції. Залежно від визначення атомного або 

молекулярного складу розрізняють атомний і молекулярний спектральний аналіз, які в 

свою чергу поділяються на якісний і кількісний. Якісний аналіз проводиться шляхом 

порівняння спектру зразка із спектром відомих речовин. Кількісний аналіз оснований 
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на вимірюванні інтенсивності випромінювань або поглинання (довжині хвиль 

поглинання, відбиття і т.д.), що належать атомам і молекулам, які аналізуються, і 

наступним розрахунком концентрацій за їхніми значеннями. Спектральний аналіз 

застосовується на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт, при дослідженні родовищ 

корисних копалин, при мінералогічних дослідженнях для визначення більше 70 

елементів при вмісті від 10
-6

 до 10 % з можливістю одночасного визначення до 40 

елементів у кожної пробі.         

Рентгенометричний фазовий аналіз застосовується, головним чином, для 

якісної, а при використанні спеціальних методик і для кількісної характеристики 

мінерального складу корисної копалини та продуктів збагачення. Рентгенометричний 

аналіз оснований на дослідженні дифракції рентгенівських (пулюєвих) променів (з 

визначеною довжиною хвилі λ) від плоских сіток кристалічних ґраток мінералів. Кожна 

кристалічна речовина характеризується визначеним набором дифракційних 

максимумів, які одержують при різних кутах відбиття. Аналіз виконують шляхом 

зйомки рентгенограм при невеликій кількості порошку (не більше 300 мг). В результаті 

розрахунку рентгенограм одержують набір міжплощинних відстаней і відповідних їм 

інтенсивностей. Розшифровка мінерального складу здійснюється за допомогою 

порівняння даних, що одержані, з даними еталонних рентгенограм мінералів. Наявність 

великої кількості еталонних рентгенометричних даних для мінералів (близько 2000) та 

різних хімічних сполук (близько 24000) дозволяє широко використовувати цей метод 

для діагностичних цілей. За допомогою рентгенометричного методу можна також 

установити переважну структуру поверхні розколу мінеральних зерен (для класу 

крупності не менше 0,1 мм). 

Прискоренню виконання рентгенометричного аналізу з прямим одержанням 

відомостей про кількісний мінеральний склад проб сприяє застосування 

автоматизованих дифрактометрів, з’єднаних з ЕОМ.  

Рентгеноструктурний аналіз – прямий метод дослідження атомної структури 

речовини за розподілом у просторі та інтенсивністю розсіяного на об'єкті 

рентгенівського (пулюєвого) випромінювання. В основу методу покладено явище 

дифракції рентгенівських (пулюєвих) променів у кристалах та закон відбиття їх від 

плоских стінок кристалів. Застосовується для вивчення твердих, рідких, кристалічних, 

аморфних речовин, однак найбільш широко і успішно використовується для вивчення 

кристалічних об'єктів. Крім того, знайшов застосування для ідентифікації і визначення 

кількісних характеристик надмолекулярних утворень у вугіллі. 

Термічний аналіз звичайно застосовують при наявності в корисній копалині 

мінералів у вигляді тонкодисперсних або колоїдних утворень, плівок, кірочок і т.п., які 

важко діагностуються оптичним методом. Термічний аналіз необхідний при 

дослідженні корисних копалин, що містять глини, водні силікати, карбонати, борати, 

сульфати та гідрооксиди важких металів. Термічний аналіз оснований на фізико-

хімічних змінах, що відбуваються при нагріванні або охолодженні речовини і залежать 

від її складу та структури. Ці зміни реєструються графічно у вигляді кривої, що хара-

ктеризує теплові зміни в пробі (ендотермічний або екзотермічний ефект). Кожна 

речовина має свою індивідуальну термічну характеристику, що відображується кривою 

диференціально-термічного аналізу. Існують атласи кривих і зведені таблиці, що 

допомагають ідентифікувати криву термічного аналізу, порівнюючи її з еталонною, і 

таким чином діагностувати мінерал, що аналізується. 

Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз дозволяє визначити 

склад зразка на ділянках площиною декілька мкм
2 

і глибиною 1 мкм по всіх елементах 

від берилію до урану. Аналіз використовується на полірованих шліфах із грудкового 

або подрібненого матеріалу за допомогою спеціальних приладів – електронно-зондових 

мікроаналізаторів. Електронне зондування дозволяє одержати інформацію про 

структуру розподілу елементів, їх взаємозв’язок, розміри вкраплень тощо. За 
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допомогою мікрозонду можна проводити якісний і кількісний аналіз складу мінералів. 

Чутливість аналізу і межа виявлення елементу за концентрацією звичайно складає 

близько 0,01 %. Обробка експериментальних даних для визначення складу зразка 

(масових і атомних концентрацій елементів) складна, тому для їх обробки 

використовують ЕОМ.   

В останні роки техніка мікрозондів розвивається великими темпами, що дозволяє 

одержувати якісно нові результати. Найновіші з них – йонний мікрозонд SHRIMP 

(Sensitive Higb-Resolution Ion Microprobe) та його більш сучасний аналог 

CAMECAIMS-1280 створені для дослідження гірських порід (вік, склад) у 

Австралійському національному університеті в Канберрі. Інший приклад – мікрозонди 

на основі нанотрубок вуглецю. Сьогодні створюються мікрозонди на основі нанотрубок 

вуглецю з певними фунціональними групами на їх кінцях, які дозволять розпізнавати 

хімічні та біологічні мікрооб’єкти, одержувати зображення розподілу в об’єкті певних 

груп атомів.  
 

3.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ               МІНЕРАЛІВ 

 

Корисні копалини і продукти збагачення характеризуються густиною, магнітними 

і електричними властивостями, вологістю, міцністю і абразивністю, а також деякими 

технологічними властивостями, що враховуються в окремих операціях.  

 

3.3.1  Густина 

Дійсна густина мінеральної сировини δ визначається як відношення маси твердої 

фази т до її об’єму V:  

Vm , кг/м
3
.                                                 (3.4) 

Дійсна густина – одна з характерних властивостей мінералів і може змінюватись в 

широких межах – від 900 (озокерит) до 19300 кг/м
3
 (золото). Дійсна густина 

визначається хімічним складом і структурою мінералу, при цьому важливу роль 

відіграють атомна маса елементів, що складають мінерал, їх валентність, 

координаційне число, розмір йонних радіусів.  

Дійсна густина мінералів – діагностична властивість, що має велике практичне 

значення при гравітаційному збагаченні мінеральної сировини, де різниця в густині 

використовується для розділення мінералів. В більшості випадків дійсну густину 

використовують при визначенні інших параметрів (пористість, подрібнюваність, 

питома площа поверхні) та при інженерних розрахунках. 

Дійсну густину окремих грудок корисної копалини визначають зважуванням 

грудки спочатку у повітрі, а потім зануреним у воду. Для зважування з точністю до 0,01 

– 0,02 г використовують аналітичні або аптекарські ваги. Густину визначають за 

формулою: 

)( 211 mmm  , кг/м
3
,                                             (3.5)  

де т1 – маса грудки у повітрі, кг; т2 – маса грудки у воді, кг; Δ – густина води, 

кг/м
3
. 

Для визначення дійсної густини корисних копалин, шихтових матеріалів і 

продуктів збагачення використовують пікнометричний метод. Пікнометричний метод 

оснований на вимірюванні маси порожнього пікнометру, наповненого рідиною і при 

заміні частини рідини пробою досліджуваного матеріалу: 
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 , кг/м

3
,                           (3.6) 
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де  – дійсна густина досліджуваного матеріалу, кг/м
3
;   – густина рідини, кг/м

3
; т1 

– маса порожнього пікнометра, кг; т2 – маса пікнометра з рідиною, кг; т3 – маса 

пікнометра з пробою досліджуваного матеріалу, кг; т4 – маса пікнометра з рідиною і 

пробою досліджуваного матеріалу, кг. 

При визначенні дійсної густини тонкоподрібнених корисних копалин, гідрофобних 

матеріалів або матеріалів, що містять розчинні компоненти, як рідину використовують 

етиловий спирт чи гас; в інших випадках використовують дистильовану воду. За дійсну 

густину приймають середньоарифметичне трьох випробувань, результати яких не 

відрізняються більше ніж на 5 кг/м
3
.  

Для визначення дійсної густини методом гідростатичного зважування 

використовують пробірні ваги, де замість однієї чашки установлено гачок з вантажем для 

рівноваги коромисла і другої чашки. Проби зважування виконують у тонкостінній 

колбочці, яка на тонкому платиновому дроті підвішена до гачка. Перед заповненням 

колбочку знімають з гачка і встановлюють у кільце-підставку. Як рідину використовують 

етиловий спирт, який попередньо кип'ятять для видалення з нього повітря. Дійсна густина 

розраховується за формулою (3.6).  

Насипна густина подрібненого продукту – відношення маси продукту з проміжками 

між зернами і порами до його об’єму.  

Насипна густина залежить від дійсної густини, мінерального і ґранулометричного 

складу матеріалу, ступеня його ущільнення, вологості. Насипну густину використовують 

при визначенні об’єму сировини, при розрахунках бункерів і ємностей для її збереження і 

транспортування, тиску на стінки ємностей, вагонів і т.п. 

Для визначення насипної густини використовують метод мірного  циліндра. При 

цьому методі в циліндр місткістю 10 – 15 мл до визначеної мітки наливають бензол, 

спирт або гас, а потім вводять пробу досліджуваного матеріалу масою 3 – 5 г. Після 

відліку об’єму витиснутої рідини при відомій масі проби визначають густину матеріалу 

за формулою (3.4). За кінцевий результат досліджень приймають середньоарифметичне 

двох випробувань, що відрізняються не більше 5 %.  

Визначення насипної густини намитих хвостів методом ріжучого циліндра 

здійснюється таким чином. Поверхня намитих хвостів вирівнюється зрізуванням її на 

10 см, потім ріжучий циліндр вдавлюється в хвости урівень з краями. Циліндр 

підкопується і разом з хвостами виймається на поверхню. Торці циліндру очищуються, 

зайві хвости видаляються. Насипну густину вологих хвостів вн / розраховують за 

формулою: 

 

Vmmвн )( 12/  , кг/м
3 

, 
                   

                           (3.7) 

де т1  і т2 – маса порожнього циліндра і маса циліндра з хвостами, кг; V – об’єм 

циліндру, м
3
.  

Вологість хвостів визначається висушуванням, насипна густина сухих хвостів 

сн /  визначається за формулою: 

)1(//
r

tвнсн W  , кг/м
3
,                                    (3.8) 

 де  
r

tW - вологість матеріалу. 

Насипна густина корисних копалин суттєво залежить від крупності. В інженерних 

розрахунках і практиці гірничої справи залежність насипної густини від крупності 

оцінюється коефіцієнтом розпушення.  
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3.3.2  Вологість 

 

Вологість – відношення маси води, що міститься у мінеральній сировині, до маси 

вологої сировини (%).  

Залежно від масової частки води тонкоподрібнена сировина може мати тверду, 

пластичну і текучу консистенцію. Вода в різних формах завжди присутня в гірських 

породах і тісно взаємодіє з ними. Воду в гірських породах за ступенем її рухливості, 

характером зв’язку і впливу на стан та властивості гірських порід класифікують на: 

– зв’язану воду, в тому числі хімічно (вода входить до складу мінералів) і фізично 

(вода на поверхні мінералів); 

– воду зв’язану капілярними силами (перехідна категорія між зв’язаною та 

вільною водою); 

– вільна вода. 

Усі ці категорії води присутні в гірських породах одночасно. Межа і 

співвідношення між ними умовні та змінюються залежно від ряду факторів: 

мінерального складу, ступеня дисперсності проби, хімічного складу води та 

концентрації розчинених в ній речовин, температури води і проби, тиску та ін. Різні 

форми вологи у подрібнених гірських породах переходять одна в одну і змінюють 

фізичні властивості проби: об’ємну і насипну густину, сипкість, адгезію, змерзання.  

Масову частку вологи в мінеральній сировині звичайно визначають 

висушуванням проби в сушильній шафі при температурі 105 + 5 
о
С. Проба вважається 

висушеною до постійної маси, якщо відносне розходження між двома послідовними 

зважуваннями складає не більше 0,05 %.  

Підготовка та відбір проб для визначення масової частки вологи виконується у 

відповідності із загальними вимогами. Маса проби повинна бути не менше 1 кг. Якщо 

проба представлена тонкозернистим матеріалом крупністю менше 1 мм, то для 

визначення масової частки вологи виділяють дві наважки масою по 2 кг кожна.  

Масову частку вологи 
r

tW  розраховують з точністю до другого знаку після коми: 

100
1
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mm

mm
W r

t , % ,                                            (3.9) 

де  т – маса листа, на якому сушилася проба, кг; т1 – маса листа з наважкою до 

висушування, кг;  т2 – маса листа з наважкою після висушування, кг.   

В тих випадках, коли партію сировини опробують окремими частинами, масову 

частку вологи у партії (загальну вологу) 
r
загW  розраховують як середньозважену 

результатів визначень масової частки вологи в окремих частинах: 












n

i
i

n

i

r
ii

r
заг

m

Wm

W

1

1
 , % ,                                           (3.10) 

де ті – маса і-тої частині партії сировини, що опробується, кг;  
r

іW – масова 

частка вологи і-тої частині партії, % ; п – число частин в партії.   
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3.3.3 Сипкість 

 

Сипкість мінеральної сировини оцінюється за масою матеріалу, що висипався за 

одиницю часу через одиницю площі випускного отвору. Сипкість сировини в цьому 

випадку залежить не тільки від розмірів випускного отвору, але й від конструкції 

приладу: кута і форми випускної лійки, висоти шару матеріалу над випускним отвором. 

Сипкість – важлива технологічна характеристика сировини, яка необхідна для 

розрахунку випускних отворів силосів, бункерів, живильників та інших 

розвантажувально-перевантажувальних пристроїв. Сипкість визначається мінеральним 

і ґранулометричним складом сировини, вологістю і в значній мірі розміром та формою 

самих частинок. 

Для визначення сипкості матеріалів крупністю не більше 3 мм відбирають пробу 

масою 6 – 10 кг із розрахунку трикратного повторення досліду. Основний прилад для 

визначення сипкості матеріалів – лійка Гаррі з діаметром випускного отвору 30 мм і 

кутом розхилу 35
о
 (рис. 3.1).      

 

Ступінь сипкості  с  матеріалу визначається за формулою: 

tmс / , кг/ с,                                             (3.11) 

де  m  – маса матеріалу, що висипався, кг; t  –  час висипання матеріалу, с. 

Якщо розходження між визначеннями перевищує 10 %, дослід повторюють та 

розраховують середнє значення. 

На сипкість матеріалів суттєво впливають капілярні і адгезійні сили. Сухі 

матеріали, як правило, не злежуються, в той же час при нормальній та підвищеній 

вологості вони можуть сильно злежуватися. Під злежуваністю розуміють збільшення 

зв’язності дисперсного матеріалу при тривалому  його збереженні в нерухомому шарі. 

При цьому матеріали ущільнюються і втрачають сипкість. Для запобігання втрати 

сипкості сировини не допускають тривалого її збереження в нерухомому стані 

(рихлять), знижують вологість матеріалу фільтраційним потоком газу або рідини. 

 

3.3.4  Магнітна сприйнятливість  
 

Магнітна сприйнятливість – фізична величина, що характеризує здатність тіла 

змінювати інтенсивність власної намагніченості.        

Об’ємна магнітна сприйнятливість χо дорівнює відношенню намагніченості тіла J до 

напруженості магнітного поля Н, у якому знаходиться тіло: 

HJ0 ,                                                     (3.12) 
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  Основною характеристикою руд, що збагачуються магнітним методом, є питома 

магнітна сприйнятливість χ – об’ємна магнітна сприйнятливість одиниці маси тіла:  

 o , м
3
/кг,                                            (3.13) 

де  – густина тіла, кг/м
3
.  

 

 
 

Об’ємна магнітна сприйнятливість при пондеромоторному методі, що 

запропонований  Фарадеєм, визначається вимірюванням сили притягання, яка діє на 

зразок у неоднорідному магнітному полі з відомим значенням сили магнітного поля 

HgradH. Визначити з достатньою точністю середнє значення HgradH поля на ділянці, 

що займає зразок, важко, тому частіше користуються непрямим методом: порівнюють 

сили, що діють на зразок і еталон з відомою магнітною сприйнятливостю. Як еталон 

застосовують пірофосфат манґану Mn2P2O7 (χ = 8,30·10
-7

 м
3
/кг), флуористий кобальт 

CoF2 (χ = 9,55·10
-7

 м
3
/кг), хлористий манґан MnCl2 (χ = 14,45·10

-7
 м

3
/кг) та ін.   

Установка для вимірювання магнітної сприйнятливості пондеромоторним 

методом (рис. 3.2) складається з електромагніту і ваг, якими вимірюється сила 

притягнення зразків.       

Методика вимірювань полягає у послідовному зважуванні скляної колбочки з 

еталоном і зразком при вимкненому та включеному електромагніті. Питома магнітна 

сприйнятливість зразка χ визначається за формулою: 

т

тС 
 , м

3
/кг,                                        (3.14) 

де С – постійна, яка визначається експериментально для даних полюсних 

наконечників, положення зразка і струму збудження електромагніта, м
3
/кг; т – маса 

зразка, кг; Δт – зміна маси зразка в магнітному полі, кг; 

Вимірювання виконуються 3-4 рази і потім розраховується середньоарифметичне 

значення питомої магнітної сприйнятливості зразка досліджуваного матеріалу.  

Цей метод використовується головним чином для визначення питомої магнітної 

сприйнятливості слабкомагнітних матеріалів. 

Деякою видозміною розглянутого методу є метод Гюї, який оснований на вимірюванні 

сили, що діє на зразок. Зразок упакований у циліндр, один кінець якого поміщений у сильне 

магнітне поле Н, а другий – у слабке Н1.  

 Схема установки для визначення магнітної сприйнятливості за методом Гюї 

наведена на рис. 3.3.  
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Методика вимірювань полягає у тому, що зразок досліджуваного матеріалу, 

подрібнений до крупності 0,1 мм, засипають в скляну трубку довжиною 40 см та 

ущільнюють до мітки 35 см. Трубку з матеріалом підвішують до однієї чашки ваг 

таким чином, щоб нижній край знаходився у однорідному магнітному полі. При 

достатньо великій довжині циліндра його верхній кінець віддалений від полюсів 

магніту на велику відстань і Н1 ≈ 0.  

 

Трубку з матеріалом зважують при відсутності струму в обмотках електромагніту 

і при заданій величині струму. Цю операцію виконують декілька разів і визначають 

середньоарифметичне значення питомої магнітної сприйнятливості за формулою: 

2

0

2

Hт

тl







 м
3
/кг,                                         (3.15)  

де l – довжина зразка в трубки, м; Δт – удаваний приріст маси зразка в 

магнітному полі, кг;  т – маса зразка, кг;  μ0 = 1,256·10
-6

 Гн/м – магнітна проникність 

вакууму; H – напруженість сильного однорідного магнітного поля, А/м. 

Метод Гюї може застосовуватись для визначення магнітної сприйнятливості як 

слабкомагнітних (в полі Н = 800 – 1000 кА/м), так і сильномагнітних мінералів ( в полі 

Н = 80 – 100 кА/м).  

У випадку використання методу порівняння питомої магнітної сприйнятливості 

зразка і еталона виконують всі необхідні вимірювання і використовують формулу 

(3.14).        

Магнітну сприйнятливість можна визначити також за допомогою ізодинамічного  

сепаратора СІМ-1 (рис. 3.4).  

Сепаратор складається із сильного магніту з довгими полюсами такої 

конфігурації, що забезпечує однорідність магнітного поля у зазорі, куди поміщений 

вібролоток із немагнітного матеріалу. Спочатку при вибраному куті нахилу лотка та 

струмі у обмотках електромагніту визначають постійну сепаратора С з використанням 

матеріалу. Якщо узяти речовину з відомою магнітною сприйнятливістю χ0 та при 

рівності гравітаційної і магнітної сил визначити кут нахилу лотка α в і величну струму 

у обмотках електромагніту І, то постійну сепаратора С можна розрахувати за 

формулою:  

   sin2
0IC                                                   (3.16) 



28 

 

Потім досліджуваний матеріал (мінеральний порошок крупністю 20 – 500 мкм) 

через завантажувальну лійку надходить у вібролоток і рухається в магнітному полі під 

дією сили ваги. При рівності гравітаційної і магнітної сил, що діють на частинки, їхній 

рух припиняється. Магнітна сприйнятливість досліджуваного матеріалу χ визначається 

за формулою (3.16), тобто  
2sin IC   . 

 

3.3.5  Електрична провідність     

       

Електрична провідність складається з об’ємної та поверхневої складових. 

Об’ємна провідність мінералу залежить від вмісту домішок, а поверхнева – від стану 

його поверхні. 

Методи вимірювання об’ємної провідності твердих речовин розділяють на дві 

групи: методи, основані на використанні постійного струму, та методи, основані на 

використанні змінного струму. При лабораторних дослідженнях електричної сепарації 

застосовують методи першої групи (двоелектродний і чотириелектродний). 

Двоелектродний метод оснований на зміні струму, що протікає через 

досліджуваний зразок, при відомій різниці потенціалів між електродами. Залежно від 

електричної провідності досліджуваного зразка для реєстрації струму використовують 

амперметр, гальванометр або електрометр. 

Для дослідження мінералів з високою електричною провідністю застосовують 

амперметр або різні місткові схеми на постійному струмі, мінералів з низькою 

електричною провідністю – високочутливі тераомметри, мінералів з дуже низькою 

електричною провідністю – електрометри з безпосереднім цифровим відліком.  

При вимірюванні двома зондами (рис. 3.5) використовують вольфрамові електроди 

діаметром 0,1 мм (відстань між ними l = 0,5 ÷ 1,5 см), напругу на зразку вимірюють 

компенсаційним методом. При цьому вважають, що опір між зондами змінюється лінійно.  

Опір зразка визначається за формулою: 

00 /UURR  , Ом                                           (3.17)  

де 0R – опір еталонного зразка, Ом; 0U  і U – напруга на еталонному і досліджуваному 

зразках, В. 
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При необхідності одержання більш точних значень величини електричної 

провідності використовують чотириелектродний метод.  

Чотириелектродний метод оснований на вимірюванні різниці потенціалів між 

двома еквіпотенціальними поверхнями зразка, які знаходяться між живильними 

електродами. Метод дозволяє виключити приелектродну поляризацію та виміряти 

дійсну провідність зразка.  

Схема пристрою для вимірювання електричної провідності  чотириелектродним 

методом наведена на рис. 3.6. 

 

У відповідності до схеми одна пара електродів А і В служить для підведення 

електричного струму І. Питому об’ємну електричну провідність σ можна визначити за 

різницею потенціалів ΔU між вимірювальними електродами: 

)( SUlI   , См/м,                                           (3.18) 

де І – величина струму, що підведений до зразка, А; l – відстань між 

вимірювальними електродами, м; ΔU - різниця потенціалів між вимірювальними 

електродами В; S – площа поперечного перетину зразка, м
2
.   

Найбільш точні результати одержують при спеціальній підготовці зразка у 

вигляді паралелепіпеда (звичайно розміром 25х25х0,5 мм), куба, диска або будь-якої 

геометричної фігури, що має паралельні поверхні, на які накладають електроди. Для 

забезпечення належного контакту при температурі, близької до кімнатної, 

використовують графітові електроди. При підвищеній температурі (більше 300 – 350
о
С) 

графітові електроди непридатні, тому що графіт вигорає. У цьому випадку 

використовують золоті або платинові електроди, але в даному випадку поверхня зразка 

повинна бути старанно відшліфована.    
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При визначенні електричної провідності  мінералів в порошкоподібних пробах 

(рис. 3.7) застосовують спеціальні чарунки, що складаються з кварцової трубки з 

внутрішнім діаметром 5 мм і висотою 15 мм.  

Мономінеральну пробу (150 – 200 мг), що складається із зерен крупністю 0,15 – 

0,40 мм, поміщають усередину чарунки.  

 

Зразок ущільнюють під тиском 60 кПа. Провідність реєструють за прямими 

показаннями приладу Е6-3. Автоматичне регулювання швидкості нагріву та 

охолодження зразка забезпечує стабільність одержуваних результатів.  

3.3.6 Діелектрична проникність  
Діелектрична проникність визначається порівнянням значень ємності, які 

визначаються вимірювачем ємності Е8-4 при заповненні повітряного проміжку 

стандартною пластиною (50х50х5 мм) і пластиною, що випилюється з досліджуваного 

матеріалу.  

Для порошкоподібних проб розроблений спеціальний прилад (рис. 3.8), що 

складається з конденсатора-датчика, об’єднаного з поляризаційним реле. Конденсатор-

датчик являє собою два коаксіальних циліндра з латуні, укріплених у фторопластовій 

основі. Зазор між циліндрами складає 0,3 мм, глибина заповнення порошком – 5 мм. 

 



31 

Фторопластова основа закріплена на корпусі поляризаційного реле, що вібрує з 

частотою 50 Гц. Ємність між циліндрами вимірюється цифровим вимірювачем ємності, 

який одночасно фіксує тангенс кута діелектричних втрат. Маса наважки складає 30 – 

100 мг.    

 

3.3.7  Тривкість 

 

Тривкість – властивість гірських порід чинити опір руйнуванню, а також 

необоротній зміні форми під впливом зовнішніх навантажень. 

Тривкість гірських порід визначається хімічним складом, генезисом, структурою і 

твердістю мінералів. В гірничій промисловості для оцінки тривкості мінеральної 

сировини користуються коефіцієнтом та шкалою тривкості, що запропоновані проф. 

М.М.Протодьяконовим (табл. 3.1). За одиницю тривкості прийнятий тимчасовий опір 

одноосному стиску в 9,8 Н/мм
2
, що визначається на зразках кубічної форми зі стороною 

рівною 50 мм.  

Таблиця 3.1 – Тривкість гірських порід (за М.М.Протодьяконовим) 

Катего

рія 

Ступінь трив-

кості породи 
                         Гірські породи Км 

І Найвищий Кварцити, базальти та ін. винятково міцні  породи 20 

ІІ 
Дуже тривкі 

породи 

Ґраніт, кварцові порфіри, кременистий сланець, 

пісковики та вапняки підвищеної міцності, деякі 

кварцити 

15 

ІІІ 
Тривкі 

породи 

Ґраніти та ґранітні породи, пісковики і вапняки, 

міцні мінерали залізних руд 
10 

ІІІ-а Тривкі породи 
Вапняки, деякі ґраніти (неміцні), пісковики, 

мармур, доломіт, колчедани 
8 

ІV 
Досить тривкі 

породи 
Звичайний пісковик, залізисті руди 6 

ІV-а 
Досить тривкі 

породи 
Піскуваті сланці, сланцеві пісковики 5 

V 

Породи 

середньої 

тривкості 

Міцний глинистий сланець, неміцні різновиди 

пісковика і вапняку, м’який конґломерат 
4 

V-а Те саме Різноманітні неміцні сланці, щільний мергель 3 

VI 
Досить м’які 

породи 

М’який сланець, дуже м’який вапняк, крейда, 

кам’яна сіль, ґіпс, мерзлий ґрунт, антрацит, 

звичайний мергель, зруйно-ваний пісковик, 

кам’янистий ґрунт 

2 

VI-а 
Досить м’які 

породи 

Щебенистий ґрунт, зруйнований сланець, злежалі 

галька та щебінь, тверде кам’яне вугілля, 

затверділа глина 

1,5 

VII М’які породи 
Глина (щільна), м’яке кам’яне вугілля, міцні 

наноси 
1,0 

VII-а М’які породи Легка піскова глина, лес, ґравій 0,8 

VIII 
Землянисті 

породи 
Чорнозем, торф, легкий суглинок, сирий пісок 0,6 

ІХ Сипучі породи 
Пісок, осипи, дрібний гравій, насипна земля, 

видобуте вугілля 
0,5 

Х Пливкі породи 
Пливуни, болотистий ґрунт, розріджений лес, 

розріджено-зволожений ґрунт 
0,3 
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Основний метод визначення коефіцієнта тривкості – метод роздавлювання зразків 

правильної форми. Однак не завжди можна відібрати представницьку пробу для 

виготовлення зразків правильної форми. Тому для визначення коефіцієнта тривкості 

твердих мінеральних руд рекомендується метод визначення питомої роботи дроблення 

(метод товчіння).  

Коефіцієнт тривкості визначають по відношенню до роботи, що затрачена на 

дроблення мінеральної сировини, до площі новоутвореної поверхні, яка оцінюється 

сумарним об’ємом частинок крупністю – 0,5 мм. Для визначення коефіцієнта тривкості 

використовують прилад визначення тривкості (рис. 3.9), сито з квадратними отворами 

розміром 0,5 мм, скляний циліндр об’ємом 10 мл, сушильну шафу з терморегулятором, 

молоток і металеву плиту для відбивання шматочків проби.    

 

Відібрану пробу розколюють молотком на твердій основі на дрібні шматочки 

розміром 20 – 40 мм. На одну наважку підготовлюють 6 – 10 шматочків з урахуванням 

того, щоб вони розмістилися на дні стакана в один шар. Число шматочків повинно бути 

достатнім для 10 наважок (два досліди по 5 наважок). Шматочки у повітряно-сухому 

стані дроблять скиданням гирі з висоти 0,5 м. Число скидань в залежності від тривкості 

сировини може бути від 3 до 20, щоб об’єм дріб’язку, який утворився в результаті 

дроблення, був рівним близько 20 % наважки. Після дроблення кожну наважку 

просіюють через сито. Об’єм дріб’язку, що утворився, вимірюють у скляному циліндрі. 

Коефіцієнт тривкості мінеральної сировини визначають за формулою: 

VAf  ,                                                          (3.19)  

де А – робота, що затрачена на дроблення, МДж; V – об’єм дріб’язку, що 

утворився, м
3
.  

Робота, що затрачена на дроблення: 

НтпА 5 ,                                                          (3.20) 

де 5 – число наважок; Н – висота скидання, м; т – маса гирі, кг; п – число скидань.  

За остаточний результат приймають середнє арифметичне 10 визначень, якщо 

розходження між результатами середнього  арифметичного з 5 вимірювань не 

перевищує 5 %. А якщо розходження перевищує 5 %, роблять третій дослід на 5 

наважках і обчислюють середнє арифметичне 15 визначень.  
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3.3.8  Абразивність 

 

Абразивність – здатність гірських порід зношувати тверді тіла, які контактують з 

ними (деталі машин, інструменти і т.п.). Абразивність в основному визначається 

міцністю, розмірами і формою мінеральних зерен, що складають гірську породу.  

Абразивність оцінюють за ступенем зносу штіфтів, стержнів, металевих кілець, 

які труться об поверхню порід при свердлінні або різанні, а також за ступенем стирання 

порід абразивними матеріалами. Абразивність звичайно оцінюють за зносом 

матеріалів, що контактують з мінеральною сировиною при відносному русі. Знос 

характеризує зміну геометричної форми при стиранні робочих поверхонь. Особливо 

сильно впливає на знос швидкість відносного руху контактуючої поверхні та сипкого 

матеріалу. Знос значною мірою залежить від напрямку вектора швидкості руху сипкого 

матеріалу відносно зношуваної поверхні. Абразивність гірських порід обумовлюється в 

основному двома їх властивостями – границею міцності на стиснення окремих 

мінеральних зерен (σст) та коефіцієнтом крихкості (kкр). Тому коефіцієнт абразивності 

визначають за формулою: 

 

крcma kk  .                                                    (3.21) 

Крім того, застосовують емпіричні методи оцінки абразивності. За методикою 

Л.І.Барона і А.В.Кузнецова, показник абразивності гірських порід визначають як 

сумарну втрату маси (в мг) стандартного стержня, що обертається (з частотою 400 хв
-1

), 

притиснутого до породи, при осьовому навантаженні 150 Н за період випробування 10 

хв. За абразивністю гірські породи поділяють на вісім класів. Показник абразивності 

складає для мармуру 400 – 500 мг, для вапняку – 800 – 900 мг, для граніту – 1000 – 2000 

мг, для кварциту – 2100 – 2500 мг. Для малоабразивних порід, напр., вугілля 

(абразивність до 5 мг) показник абразивності визначають шляхом стирання 

стандартного еталона (при постійному тиску на контакт) об роздроблену пробу 

матеріалу. Відповідно до методу визначення розрізняють абразивність тертя і ударну 

абразивність гірських порід. Найбільш абразивними являються породи, містять корунд, 

порфірит, діорит, ґраніт.  

Для експериментального визначення відносної оцінки абразивності мінеральної 

сировини застосовують машину зносу (рис. 3.10). 

 

Цей метод добре моделює знос металу стосовно до процесів збагачення і дозволяє 

зробити конкретні розрахунки по масі сировини, що пройшла через одиницю поверхні 

за одиницю часу та, як результат, визначити знос одиниці площі поверхні металу.  

Проби для визначення абразивності відбирають і готують з урахуванням того, що 

крупність максимального шматка повинна бути не більше 5 мм. Підготовлена до 

випробовувань проба 2 завантажується у кільцевий жолоб 1 машини зносу. Зразок 

досліджуваного на знос матеріалу 3 (напр., футеровки) в вигляді тригранної піраміди 
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закріплюють у держаку, який у свою чергу встановлюють та закріплюють на ободі 

тихохідного шківа 4 машини. 

При роботі машини зразок досліджуваного матеріалу переміщається по колу з 

швидкістю 0,48 м/с. Тривалість випробовування складає 8 годин. Через 8 годин зразок 

досліджуваного матеріалу знімають і визначають площу поверхні піраміди за її 

геометричними розмірами. Розраховують знос 1 м
2
 площі поверхні матеріалу зразка за 8 

годин роботи машини. Одержаний результат служить оцінкою абразивності мінеральної 

сировини. Відносна зносостійкість зразка матеріалу визначається за формулою: 

mtAb  , год/г,                                                   (3.22) 

де t – постійна часу стирання зразка досліджуваного матеріалу, год; т – знос 

зразка досліджуваного матеріалу, г. 

Визначення виконують на двох зразках та розраховують середнє арифметичне, 

якщо розходження результатів двох дослідів не перевищує 1 %. При більшому 

розходженні роблять третє визначення і за остаточний результат приймають середнє 

арифметичне двох найбільш близьких результатів.  

    

3.3.9  Питома мінеральна поверхня 

 

 Питома мінеральна поверхня – сумарна площа поверхні частинок, віднесена до 

одиниці об’єму або маси усього дисперсного твердого матеріалу.  

У практиці досліджень ґранулометричного складу дрібнодисперсної мінеральної 

сировини розрізняють повну та зовнішню питому поверхню.  

Зовнішня питома поверхня – сумарна поверхня, що утворена рівними ділянками 

виступами та тріщинами, глибина яких менше їх ширини.   

 Повна питома поверхня – сумарна поверхня, що утворена зовнішньою і 

внутрішньою, яка включає глибокі тріщини, наскрізні і тупикові пори та інші дефекти 

кристалічних структур. 

Питома поверхня порошкоподібних матеріалів характеризується дисперсним 

станом і необхідна для оцінки крупності і форми частинок, шорсткості поверхні, 

розрахунку густини адсорбційного покриття при дослідженні взаємодії мінералів з 

реагентами.    

Питома поверхня мінералів змінюється у широких межах і використовується як 

важливий показник при оцінці ступеня подрібнення і ефективності сепарації різними 

методами.      

Питому поверхню визначають на сухому матеріалі. Квартуванням або 

квадратуванням первинної проби підготовлюють наважки масою не менше 10 для 

визначення повної і не менше 100 г для визначення зовнішньої питомої поверхні. 

Метод визначення зовнішньої питомої поверхні (метод Товарова) оснований на 

залежності швидкості проходження повітря крізь шар проби від площі її поверхні 

(степені дисперсності). 

Для проведення досліджень застосовують прилад типу ПСХ або АДП (рис. 3.11). 

Пробу, підготовлену до досліджень, висушують у сушильній шафі до постійної маси 

при температурі 105 ± 5
о
С. З висушеної і охолодженої проби крупністю не менше 0,01 

мм підготовлюють дві наважки для визначення густини і дві наважки для визначення 

питомої поверхні. Маса наважки розраховується за емпіричною формулою: 

пт 33,3 , кг,                                                 (3.23) 

де  – дійсна густина матеріалу, кг/м
3
; п  – коефіцієнт, що характеризує насипну 

густину і дисперсність матеріалу.   
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Для більшості високодисперсних матеріалів п  = 1, для грубодисперсних п  > 1 

(рекомендується п  = 3), для матеріалів з великою пористістю (наважка може не 

поміститися у кюветі) п  < 1 (рекомендується п  = 0,5).  

На дно кювети 1 кладуть паперовий фільтр 6, поверх нього висипають наважку і 

розрівнюють її. Зверху наважки поміщають другий фільтр і ущільнюють наважку 

плунжером 2. Визначають висоту шару ущільненої наважки та видаляють плунжер з 

кювети. Відкривають кран 4 і ґумовою грушею 5 створюють такий тиск, щоб рівень 

води в манометричній трубці досяг нижнього краю верхньої колби. Закривають кран і 

секундоміром визначають час проходження меніска води в манометрі 3 між рисками І і 

ІІ (при невеликій швидкості) або ІІІ і ІV (при швидкому русі меніска). Під час 

випробувань фіксують температуру.     

Зовнішню питому поверхню розраховують за формулою: 

тtKMSз / , м
2
/кг,                                             (3.24)  

де К – постійна приладу, кг
0,5

·м
-2

·с
-1

; М – коефіцієнт, що залежить від висоти шару 

наважки та температури повітря (визначається за даними таблиці у інструкції до 

приладу), кг
-0,5

·м
4
·с

0,5
; t – час проходження меніска води, с; т – маса наважки, кг.  

Зовнішню питому поверхню визначають на двох паралельних наважках; різниця 

між результатами повинна бути не більше 5 м
2
/кг. Якщо різниця перевищує 5 м

2
/кг, 

дослідження повторюють ще на двох наважках та за кінцевий результат приймають 

середнє арифметичне двох найближчих значень. 

Метод визначення повної питомої поверхні (метод БЕТ) оснований на явищі 

низькотемпературної адсорбції газів твердими тілами. 

Установку, що зібрана за схемою, показаною на рис. 3.12 і підготовлена до роботи 

перевіряють на герметичність. 
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З висушеної при температурі 105 ± 5
о
С до постійної маси проби відбирають дві 

наважки масою 0,1 – 2,5 г (залежно від крупності і пористості сировини) та поміщають 

у попередньо вивішені адсорбери 4. За допомогою редуктора 9 і вентиля тонкого 

регулювання 8 встановлюють витрати гелію 0,015 л/хв. Пастку 5 для виморожування 

вологи заповнюють рідким азотом. Під адсорбери з наважками встановлюють 

електропіч, яку через 50 – 60 хв при температурі 105 ± 5
о
С виключають і видаляють. 

Адсорбери з наважками охолоджують на повітрі до кімнатної температури і переводять 

установку в режим досліджень. При дослідженні встановлюють витрати гелію 0,05 – 

0,055 л/хв, аргону 0,03 – 0,06 л/хв, що відповідає вмісту аргону у суміші 2 –8 %. 

Загальні витрати суміші повинні бути у межах 45 – 60 л/хв. Суміш газів подають у 

адсорбер зі стандартним зразком. Зразок на 10 – 15 с занурюють у посудину Дьюара з 

рідким азотом. При охолодженні відбувається адсорбція аргону на поверхні 

стандартного зразка, закінчення якої фіксують поверненням пера самописця у вихідне 

«нульове» положення. Видаляють посудину Дьюара з рідким азотом і зігрівають 

стандартний зразок до кімнатної температури на повітрі. Відбувається десорбція аргону 

на поверхні стандартного зразка, яку записують на діаграмній стрічці самописця 

газового хроматографа 1. Таким чином записують процес адсорбції-десорбції кожного 

підготовленого зразка.  

Після закінчення досліджень хроматограф виключають, газові вентилі 

закривають. Знімають діаграмну стрічку і вирізають записані на ній піки десорбції за 

контуром ліній, що їх описують. Зважують одержані піки десорбції з погрішністю не 

більше ± 0,0001 г та адсорбери  з наважками – з погрішністю не більше ± 0,001 г.               

Повна питома поверхня визначається за формулою: 
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mm

mmS
Sn  , м

2
/кг,                                                   (3.25) 

де S1 – питома поверхня стандартного зразка, м
2
/кг; т1 – маса стандартного 

зразка, г; т2 – маса піка досліджуваної наважки, г; т3 – маса піка стандартного 

зразка, г; т4 – маса досліджуваної наважки, г. 

Результати розраховують з точністю до третього знаку після коми. Відхилення 

результатів двох вимірювань ΔЅ не повинно перевищувати: 

04,003,0  SS ,                                                   (3.26) 

де   Ѕ – середнє арифметичне результатів двох вимірювань. 

Якщо розходження між результатами двох вимірювань перевищує це значення, 

дослідження повторюють ще на двох наважках і за кінцевий результат приймають 

середнє арифметичне двох найближчих вимірювань. 

Активна питома поверхня мінеральних частинок – параметр, що характеризує 

відносну здатність поверхні адсорбувати з рідкої фази розчинені в ній флотаційні 

реагенти. Цей параметр визначають при дослідженнях збагачуваності з метою вибору 

оптимального режиму реагентного режиму флотації. Дослідження особливо важливі, 

якщо мінерали, що розділяють флотацією, мають близькі фізико-хімічні властивості 

поверхні.  

Суть методу визначення активної питомої поверхні полягає у порівнянні 

швидкостей розчинення мінеральних частинок у воді, віднесених до їх питомої 

поверхні. Активну питому поверхню характеризують параметром А, який являє собою 

відношення підекспоненціального множника рівняння кінетики розчинення 

дослідженого матеріалу до його питомої поверхні. При визначенні параметра А 

припускають, що стан мінеральної поверхні зберігає свої якісні характеристики при 

переході від лабораторних умов до реальної флотаційної пульпи. 
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Наважки досліджуваного мінералу відбирають зі зразків мінеральної сировини до 

її подрібнення. Відібрані проби мономінералів подрібнюють сухим способом до 

флотаційної крупності. Перед дослідженням подрібнений мінерал знепилюють 

продуванням струмом повітря в патронному фільтрі (фільтрувальний матеріал – сітка з 

розміром чарунок 10 – 50 мкм). З подрібненої та знепиленої проби відбирають 4 

наважки однакової маси. Оптимальною масою наважки є та, яка при подальшому 

розчиненні мінералу дає Т : Р = 1:100 ÷ 1:500. 

Кінетику розчинення досліджуваного мінералу у воді виконують таким чином. У 

вимірювальну чарунку з відомим об’ємом поміщають дистильовану воду та при 

безперервному перемішуванні з постійною швидкістю вводять одну з наважок 

досліджуваного матеріалу. Через рівні проміжки часу (5 – 60 с) в рідкій фазі одержаної 

водо-мінеральної суспензії вимірюють концентрацію розчиненої речовини. Розчинення 

виконують до тих пір поки не буде виконана умова: 

  ііі ссс /)(100 1 ,                                   (3.27)   

де сі , сі+1 – концентрація розчину відповідно через і-й і (і+1)-й проміжки часу, 

мг/л; δ – відносна похибка методики, за якою проводиться визначення концентрацій, % 

вимірюваної величини. 

Час від початку розчинення до закінчення експерименту вважають часом τн 

утворення насиченого розчину. Після визначення τн мінерал розчиняють у трьох 

паралельних експериментах, при цьому концентрацію розчиненої речовини вимірюють 

по три рази через проміжки часу рівні τн / 3. 

Розраховують підекспоненціальний множник k рівняння кінетики розчинення 

мінеральних частинок: 

)]/1ln(/[1 нii ссk   , с
-1

,                                   (3.28) 

де τі – час від початку розчинення, с; сі – концентрація розчину у момент часу τі , 

мг/л; сн – концентрація насиченого розчину (при τі ≥ τн), мг/л. 

За розрахованими значеннями підекспоненціального множника k знаходять його 

середнє значення kс та активну питому поверхню: 

пc SkA / , кг/м
2
∙с,                                               (3.29) 

де Sn – питома поверхня досліджуваного мінерального продукту, м
2
/кг. 

Вибір методики вимірювання питомої поверхні, як правило, не відіграє суттєвої ролі 

при визначенні відносних значень параметра А, однак необхідно, щоб при порівнянні ряду 

мінералів досліджуваної гірської породи параметри k і Sn вимірювалися однаковим 

способом для усіх мінералів. 

Після визначення значень активної питомої поверхні мінералів – компонентів 

досліджуваної сировини – їх розташовують у ряд за зменшенням параметра А. Для 

більшості флотаційних реагентів адсорбційна активність мінеральної поверхні тим вища, 

чим ближче даний мінерал до початку ряду.  

          

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть методи дослідження мінералогічного складу корисних копалин. 

2. Опишіть методику дослідження густини продукту збагачення. 

3. Опишіть методику дослідження вологості продукту збагачення.  

4. Опишіть методику дослідження сипкості продукту збагачення. 

5. Опишіть методику дослідження магнітної сприйнятливості продукту 

збагачення.  

6. Опишіть методику дослідження електричної провідності продукту збагачення. 
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7. Опишіть методику дослідження діелектричної проникності продукту 

збагачення.  

8. Опишіть методику дослідження тривкості продукту збагачення.  

9. Опишіть методику дослідження абразивності продукту збагачення.  

10. Опишіть методику дослідження зовнішньої питомої поверхні мінеральної 

сировини.  

11. Опишіть методику дослідження загальної питомої поверхні мінеральної 

сировини. 

 

 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ  КОРИСНИХ  КОПАЛИН  НА ЗБАГАЧУВАНІСТЬ 

 

Мета розділу: охарактеризувати цілі, задачі і зміст досліджень корисних копалин на 

збагачуваність. 

 

4.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА 

ЗБАГАЧУВАНІСТЬ 

 

4.1.1  Основні задачі досліджень корисних копалин на  

збагачуваність 

 

Під збагачуваністю розуміють гранично можливу точність розділення корисної 

копалини на відповідні продукти, яка не залежить від ефективності роботи 

збагачувальної установки. Збагачуваність є технологічною оцінкою можливого ступеня 

вилучення і концентрації мінеральних компонентів при збагаченні корисних копалин. 

Збагачуваність корисної копалини – обов’язкова характеристика родовища, яка 

залежить від його мінерального складу, текстури і структури. 

Дослідження корисних копалин на збагачуваність виконують для оцінки і 

затвердження запасів родовища, розробки технології і схем збагачення, отримання 

необхідних даних для проектування нових збагачувальних фабрик і удосконалення 

технології збагачення на діючих фабриках, а також при випробуванні нових машин та 

реагентів. 

Дослідження корисних копалин на збагачуваність являють собою комплекс різних 

випробувань: дослідження речовинного складу корисної копалини, крупності і характеру 

вкраплення корисних мінералів, розробку технології збагачення вибраними методами і 

установлення технологічних показників з урахуванням комплексного використання 

сировини та охорони навколишнього середовища.  

Дослідження корисних копалин для оцінки і затвердження запасів родовища 

виконують головним чином у лабораторному масштабі та у скороченому обсязі, тому 

що у цьому випадку детальна розробка технології збагачення не потрібна. Для 

проектування нових збагачувальних фабрик або удосконалення технології діючих, 

дослідження в багатьох випадках проводять у три етапи (лабораторні, напівпромислові, 

промислові). 

Напівпромислові дослідження проводять на дослідних установках безперервної 

дії або на дослідних фабриках невеликої продуктивністы, в умовах, далеких від 

розглянутих, іноді з іншою метою, і, можливо, не кращим чином. Тому бажано 

обмежити обсяг використовуваної інформації тільки безсумнівними даними по 

близьких аналогах. Наявна апріорна інформація не повинна сковувати дослідника.
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4.1.3  Стадії технологічних досліджень на збагачуваність 

 

Після збору апріорної інформації про досліджувану сировину й обґрунтування 

аналогів (сировина – технологія) проводять попередні дослідження, що включають 

мінералогічний, фракційний, ґранулометричний аналізи, а також деякі визначення 

фізичних властивостей матеріалів. Результати цих досліджень дозволяють намітити 

схему дослідження на збагачувальних апаратах. 

Усі дослідження на збагачуваність можна розбити на ряд послідовних стадій, 

кожна з яких переслідує певну самостійну мету, хоч і взаємозалежну з іншими 

стадіями. 

Метою першої стадії є виділення максимальної кількості пустої породи простим 

і дешевим способом при мінімальному ступені подрібнення. Ця стадія обумовлена 

вмістом у видобутій гірничій масі значної кількості породи, яка практично не містить 

цінних мінералів. Особливо велике значення це має при використанні 

високопродуктивних методів видобутку (відкриті методи розробки, системи з масовим 

обваленням), а також при розробці розсипів. 

Вважається, що відвальні хвости першої стадії збагачення повинні містити 

корисного компонента не більше, ніж відвальні хвости у випадку відсутності такого 

попереднього збагачення. Однак економічно виправдані і більш багаті хвости першої 

стадії, тому що високий ступінь концентрації в цій стадії не тільки здешевлює усю 

переробку, але і дозволяє у наступних стадіях переробки збагаченого продукту, 

досягати більш високого вилучення.  

На першій стадії найчастіше застосовують гравітаційні методи збагачення (у 

важких суспензіях, відсадку й ін.), іноді магнітну сепарацію, колективну флотацію 

сульфідів, а останнім часом бактеріальне вилуговування. 

Метою другої стадії (іноді буває першої) є підготовка сировини до наступного 

збагачення – максимальне розкриття цінних мінералів з урахуванням можливості 

застосування тих або інших методів збагачення. При цьому варто враховувати, з одного 

боку, втрати з тонкими класами (шламами) при тонкому подрібненні, з іншого боку – 

розміри вкраплення цінних матеріалів.  

Крім подрібнення підготовча стадія може включати магнетизуючий, 

сульфатизуючий або інший вид випалювання, кондиціонування пульпи перед 

флотацією (аерація, обдирання, обробка реагентами). На цій стадії досягається 

максимальна збагачуваність вихідної сировини тими методами, що будуть застосовані 

на наступній стадії.  

Третя стадія досліджень включає визначення оптимального режиму збагачення 

для одержання чорнового концентрату. Метою цієї стадії є одержання максимального 

вилучення усіх цінних компонентів. Відповідно до цієї мети визначаються параметри 

роботи збагачувальних апаратів, реагентний режим основної флотації і т.п. 

У четвертій стадії з'ясовується можливість одержання кінцевих продуктів 

заданої якості (кондиційних концентратів), визначається вид і режим доводочних 

операцій, з'ясовується необхідність і можливість використання хімічних і 

металургійних методів переробки продуктів. 

На п'ятій стадії дослідження відпрацьовується схема: вибирається кількість 

перечисних і контрольних операцій, визначається доцільність виділення і способи 

переробки проміжних продуктів. Ці дослідження не завжди можна здійснити в 

лабораторних умовах. Іноді їх проводять на напівпромислових установках або діючих 

фабриках. 

Остання (шоста) стадія – техніко-економічне дослідження – передбачає 

порівняння варіантів за технологічними і економічними показниками, а іноді й 

випробовування деяких варіантів схем.  
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Необхідно відзначити, що чітких правил вибору технологічних схем поки що не 

існує. Правильність вибору залежить від досвіду дослідника, тому на останній стадії 

доцільне залучення широкого кола фахівців для консультацій, вивчення досвіду 

переробки руд аналогічного складу й аналіз різних методів переробки мінеральної 

сировини. 

Специфічність кожного родовища не дозволяє заздалегідь визначити схему 

збагачення будь-якої руди. Крім того, розвиток техніки збагачення корисних копалин 

часто дозволяє у новому дослідженні на збагачуваність використовувати нетрадиційні 

підходи до вибору схем і методів концентрації тих або інших мінералів. 

 

4.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДРОБИМОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Існує значна кількість методів визначення дробимості, які розроблені у 

відповідності з вимогами окремих галузей промисловості. Для дроблення мінеральної 

сировини з метою її подальшого збагачення являють інтерес такі методики: стандартна, 

Механобрчормету, Уралмеханобру, Механобру та фірми «Алліс-Чалмерс». 

Стандартна методика. Дробимість визначається на гідравлічному пресі шляхом 

руйнування проб матеріалу крупністю -10+6, -20+10, -40+20 мм. Пробу засипають у 

циліндр діаметром 75(100) мм і вводять у нього плунжер. Циліндр установлюють на 

нижню плиту преса. Підвищуючи зусилля на плунжер зі швидкістю 1 – 2 кН/с, 

доводять його до 50 кН. При цьому плунжер опускається на відстань r. Пробу 

висипають з циліндра і просівають на контрольному ситі (1,25; 2,5 або 5 мм залежно від 

крупності вихідного матеріалу). Залишок на контрольному ситі після сухого або 

мокрого просіювання зважують. 

Дробимість D
*
 матеріалу визначається за формулою:  

 

mmmD /)(100 1 , %,                             (4.1) 

 

де m і m1 – маса відповідно вихідної наважки і залишку на контрольному ситі, кг. 

Формула (4.1) відображує відносну зміну крупності матеріалу наростанням вмісту 

якогось вузького класу. Оскільки витрачена енергія при умові consttP /max  

може бути визначена як tSPN /81,9 max  (де Рmax – навантаження руйнування, t - 

час руйнування), то хід плунжера визначає енергію руйнування. 

Методика Механобрчормету. Визначення дробимості засноване на оберненій 

пропорційності ходу плунжера та руйнуючого навантаження (міцності порід). Енергія 

дроблення у даному випадку виражається питомою роботою руйнування, що базується 

на стандартному методі визначення коефіцієнта міцності. Питома робота руйнування 

визначається як: 

 

VAa / , МДж/м
3
,                                    (4.2) 

 

де А – робота руйнування корисної копалини, МДж; V – об’єм дріб’язку (– 0,5 мм), 

що утворився у процесі, м
3
.  

Методика полягає у наступному. Відбирають зразки матеріалу крупністю 20 – 30 

мм, з яких готують 5 ідентичних наважок масою по 150 г. Кожну наважку послідовно 

руйнують у трубчастому копрі діаметром 50 – 60 мм, в якому з висоти 500 мм скидають 

вагу масою 2,4 кг. Число скидань складає 5 – 20 (чим міцніше матеріал, тим більше 

число скидань). Роздроблену наважку просіюють крізь сито з чарунками 0,5 мм. Після 

ущільнення вимірюють об’єм дрібного продукту і визначають питому роботу 

руйнування: 
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VHnma /49  ,  Дж/м
3
,                                 (4.3) 

 

де 49 – емпіричний коефіцієнт, м/с
2
; Н – висота скидання ваги, м; n – число 

скидань; m* – маса ваги, яку скидають, кг; V – сумарний об’єм дріб’язку, м
3
.  

Перехід від питомої роботи руйнування до коефіцієнту міцності за 

М.М.Протодьяконовим здійснюється за емпіричною формулою:  

 

1,0)8,9/(98,1 af  .                                             (4.4) 

     

Методика Уралмеханобру призначена для визначення дробимості проб невеликого 

об’єму в лабораторній дробарці. Як еталонну використовують пробу, відібрану на 

діючому підприємстві. Еталонну та досліджувану проби масою 0,2 – 5 кг подрібнюють 

до крупності 3 – 20 мм в лабораторній щоковій дробарці при ширині розвантажувальної 

щілини 3 мм. Визначають потужність робочого та холостого ходу дробарки за 

допомогою ватметра (з самописцем), а також характеристики крупності вихідних та 

дроблених продуктів. Розраховують продуктивність Q (кг/год) і питому витрату енергії 

E (кВт·год/т). За результатами експерименту визначають такі показники: 

- відносну продуктивність: 

-  

    етдосл QQQ  ,                                          (4.5) 

 

- відносну крупність: 

-  

                          етдосл ddd  ,                                          (4.6) 

 

- відносну питому витрату енергії: 

    

             етдосл ЕЕЕ  ,                                          (4.7) 

де Qдосл , Qет –  продуктивність дробарки на досліджуваній та еталонній руді, 

відповідно;  dдосл , dет – крупність досліджуваної та еталонної руди, що визначена по 

5%-му залишку на ситі; Eдосл , Eет – питома витрата енергії при дробленні досліджуваної 

та еталонної руди. 

Методика Механобру полягає у тому, що пробу для досліджень одержують 

дробленням матеріалу у щоковій дробарці ЩДП-2,3х3,2 та після видалення з нього 

дрібного класу крупністю менше ширини розвантажувальної щілини конусної 

дробарки КСД-600 направляють на дроблення у КСД-600. У конусній дробарці 

КСД-600 підготовлену пробу масою 150 – 300 кг крупністю 7(5) – 50(40) мм 

дроблять і визначають при цьому потужність дробарки при роботі під 

навантаженням.  

Як показник дробимості прийнятий індекс роботи Wi (кВт·год/т), який 

пропорційний опору матеріалу при дробленні або подрібненні. Індекс роботи дорівнює 

витраті енергії (кВт·год/т), що необхідна для подрібнення матеріалу від теоретично як 

завгодно великого розміру первинних грудок до 80 % класу – 0,1 мм.  

Індекс роботи визначають за формулою: 
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i , кВт·год/т,             (4.8) 

 

де Np – потужність дробарки при роботі під навантаженням, кВт; Nx – 

потужність холостого ходу дробарки; кВт; Q – продуктивність дробарки, т/год; l1 і  l2 – 

розміри квадратних отворів сит, крізь які проходить 80 % вихідного і дробленого, мм. 

Експериментальні дані дозволяють вносити поправки на дробимість порід у 

розрахунки:  

- продуктивності Q (т/год) дробарок: 

 

3

3

)04,0(1

)41,0(1

етi

дослі

ет

досл

W

W

Q

Q




 ;                             (4.9) 

 

- номінальної крупності d (мм) дроблення:  

-  

 

3

етi

дослi

ет

досл

W

W

d

d
 .                                        (4.10) 

 

Лабораторна методика фірми «Алліс-Чалмерс» (США) також за показник 

дробимості використовує індекс роботи Wi (кВт·год/т). Для досліджень застосовують 

подвійний маятниковий копер (рис. 4.1) з вагами (молоти) масою 13,6 кг.   

 

Ваги фіксують на визначеній висоті h. В робочу зону поміщають зразок таким 

чином, щоб його менший розмір був розташований у напрямку удару молотів з двох 

сторін. Висоту h падіння молотів поступово підвищують до тих пір, поки 

досліджуваний зразок зруйнується. Дослідженню піддають 10 зразків розміром 50 – 65 

мм і після досліджень розраховують індекс роботи: 

bhWi /10295,1 8 , кВт·год/т,                             (4.11)  

де h – висота падіння ваги при руйнуванні зразка, м; b – товщина зразка, м.   

Основною перевагою оцінки дробимості за допомогою індексу роботи є 

одночасне урахування енергетичних та геометричних змін матеріалу в процесі його 

деформування.             



43 

4.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДРІБНЮВАНОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Найбільш поширений показник розкриття вкрапленої сировини – крупність 

подрібнення. Крупність подрібнення характеризується вмістом заданого класу 

крупності або питомою поверхнею подрібненого матеріалу. Ступінь розкриття за цими 

параметрами для кожного способу визначають за допомогою експериментальних 

графічних залежностей. Властивості мінеральної сировини при подрібненні 

враховуються питомою продуктивністю дробильно-подрібнювального обладнання. 

Подрібнюваність – параметр, що характеризує здатність мінеральної сировини до 

руйнування у стержневих, кульових та безкульових млинах. Цей параметр призначений 

для визначення продуктивності млинів промислових типів. Подрібнюваність 

визначають при технологічній оцінці сировини, а також при розробці і проектуванні 

технології для нових промислових об’єктів. 

Сутність методу визначення подрібнюваності полягає у порівнянні питомої 

продуктивності лабораторного млина при подрібненні досліджуваної та еталонної 

сировини до заданої крупності з наступним переходом до показників роботи 

промислових млинів. Як аналогову застосовують однотипну з досліджуваною 

сировину, що переробляється діючою фабрикою за схемою подрібнення, близькою до 

прийнятої для дослідження. 

Визначення подрібнюваності та розрахунок необхідної кількості 

подрібнювального обладнання здійснюють за трьома найбільш поширеними у 

промисловості схемами подрібнення (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 – Схеми подрібнення. 

а – відкрита; б, в – замкнені. 

Подрібнення 

Вихідний прод. 

Подрібнений прод. 

а 

Злив 

Подрібнення 
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Вихідний прод. 

б 

Подрібнення Злив 

Класифікація 

Вихідний прод. 

в 

 

Дослідження проводять на пробах крупністю – 3 (5) мм. Відібрані наважки 

досліджуваного та еталонного матеріалу подрібнюють у млині в умовах відкритого 

циклу протягом 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 хв. Після подрібнення кожної наважки 

протягом одного із вказаних проміжків часу млин зупиняють та розвантажують. 

Подрібнений матеріал після повного відстоювання та відсифонення проясненого зливу 

(у випадку мокрого подрібнення) сушать при температурі 105 ± 5 
о
С до постійної маси.       

Від висушеного матеріалу методом квадратування або жолобчатими дільниками 

відбирають пробу для ситового аналізу. Маса наважки залежить від максимального 

розміру частинок (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 – Мінімальна маса наважки 

Максимальний розмір частинок, мм      3     0,5   < 0,3 

Мінімальна маса наважки, кг    0,3     0,1    0,05 
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Для просіювання проб використовують ситовий аналізатор з набором 

контрольних сит з розмірами чарунок 3; 0,5; 0,074 (0,071); 0,044 (0,05) мм. Дослідження 

обмежують проміжком часу, при якому вміст класу – 0,044 (0,05) мм у подрібненому 

матеріалі досягає 95 % . Дані ситового аналізу досліджуваного та еталонного матеріалу 

використовують для побудови графічної залежності виходу класу крупності, що 

контролюється, від тривалості подрібнення. Результати подрібнення проб 

досліджуваного і еталонного матеріалу є основою для визначення питомої 

продуктивності млинів та подрібнюваності досліджуваного матеріалу.    

Для характеристики подрібнюваності використовують загальну g та дійсну q 

питому продуктивність млинів, що одержана на досліджуваному і еталонному 

матеріалі і являє собою масу новоутвореного класу крупності в одиниці об’єму млина 

за одиницю часу при звичайному подрібненні і при умові вивантаження готового класу 

з млина по мірі його утворення.  

Для загальної питомої продуктивності: 

 

        VabQg /)]([  , т/(год·м
3
);                           (4.12)  

 

             VtabMg /)]([  , т/(год·м
3
),                         (4.13)  

 

де Q – продуктивність млина, т/год; b i a – масова частина розрахункового класу 

крупності відповідно у подрібненому і вихідному матеріалі, частки од.; V – об’єм 

млина, м
3
; M – маса подрібненого матеріалу, т; t – тривалість подрібнення, год. 

Дійсна питома продуктивність є параметром рівняння кінетики подрібнення: 

]/exp[0 MqVtRR  ,                                     (4.14) 

 

де R – масова частка надрешітного класу крупності у продукті, що у даний 

момент знаходиться у млині (R = 1 – b), частки од.;  R0 – масова частка надрешітного 

класу крупності у вихідному матеріалі (R0 = 1 – а), частки од.;  q – дійсна питома 

продуктивність, т/(год·м
3
). 

Між загальною та дійсною питомою продуктивністю існує така залежність: 

qRg  .                                                              (4.15) 

Значення R при проходженні матеріалу від завантаження до розвантаження 

змінюються від 1 до 0. Залежно від схеми подрібнення дійсна питома продуктивність 

визначається за формулами: 

- відкритий цикл (рис. 4.2 а): 
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q 0ln ;                                                        (4.16) 

 

- замкнений цикл (рис. 4.2 б): 
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замкнений цикл (рис. 4.2 в): 
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,                           (4.18) 

 

де С – циркуляційне навантаження, частки од.; ε – вилучення готового класу у 

злив класифікатора, частки од.; 
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 ,      (4.19) 

 

де Е – ефективність класифікації, частки од. 

На основі значень загальної та дійсної питомої продуктивності лабораторного 

млина визначають коефіцієнти подрібненості. 

Коефіцієнт відносної подрібненості являє собою співвідношення загальної (або 

дійсної) питомої продуктивності лабораторного млина по новому утвореному класу 

крупності при подрібненні досліджуваного і еталонного матеріалу: 
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де 
досл
лабg , 

ет
лабg  – загальна питома продуктивність лабораторного млина по 

новоутвореному класу крупності при подрібненні досліджуваного і еталонного 

матеріалу, відповідно; 
досл
лабq , 

ет
лабq  – дійсна питома продуктивність лабораторного 

млина по новоутвореному класу крупності при подрібненні досліджуваного і 

еталонного матеріалу, відповідно.  

При цьому вміст розрахункового класу крупності у подрібненому матеріалі 

повинен бути однаковим для досліджуваного та еталонного матеріалу. Коефіцієнт 

подрібнюваності для однієї стадії подрібнення приймається постійним. Для визначення 

подрібненості необхідні такі дані про роботу млинів на еталонному матеріалі: 

продуктивність млинів; крупність вихідного та подрібненого матеріалу; об’єм млинів; 

величина циркуляційного навантаження; ефективність класифікації; тип схеми 

подрібнення.  

При наявності експериментальної залежності загальної питомої продуктивності 

промислового млина на еталонному матеріалі, що характеризує крупність подрібненого 

продукту в усьому інтервалі вмісту (0 – 100 %) розрахункового класу, визначення 

питомої продуктивності промислового млина на досліджуваному матеріалі зводиться 

до простого перерахунку лабораторних та промислових даних за формулою: 

 

ет
пром

досл
g

досл
пром gKg  ,                                           (4.21) 

 

де 
досл
промg , 

ет
промg  – загальна питома продуктивність промислового млина при 

подрібненні досліджуваного і еталонного матеріалу до однакової масової частки 

заданого класу крупності, т/(год·м
3
).  
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Дійсну питому продуктивність промислового млина при подрібненні 

досліджуваного матеріалу визначають відповідно з формулами (4.16) – (4.18) та з 

урахуванням: 
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де 
досл
промq , 

ет
промq  – дійсна питома продуктивність промислового млина при 

подрібненні досліджуваного і еталонного матеріалу до однакової масової частки 

заданого класу крупності, т/(год·м
3
).  

Необхідний об’єм промислових млинів для подрібнення за схемами, що наведені 

на рис 4.2, розраховують за формулами: 

- відкритий цикл (рис. 4.2 а): 

досл
пром

досл
пром gabQV /)]([   , м

3
;                                            (4.23) 

 

досл
пром

досл
пром q

b

a
QV /

)1(

)1(
ln 












 , м

3
;                                      (4.24) 

- замкнений цикл (рис. 4.2 б): 
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- замкнений цикл (рис. 4.2 в): 
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Таким чином, основою для визначення параметрів млинів є результати 

подрібнення досліджуваного та еталонного матеріалів, які оформлюють у вигляді 

таблиць і графіків. Графічну залежність нормують нанесенням кривих за 

допомогою лекал по експериментальним точкам. Одержані результати вважаються 

достовірними, якщо абсолютні відхилення кривих від експериментальних точок 

складають за масою готового класу у подрібненому матеріалі не більше 2 % в 

інтервалі 0 – 90 % та 1 % в інтервалі 90 – 100 %. При більш високих відхиленнях 

експериментальні дослідження повторюють.  

 

4.4  ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Корисні копалини після видобування або дроблення являють собою суміш грудок 

або зерен різної крупності – від часток мікрона до сотень міліметрів. Співвідношення 

масових кількостей зерен різної крупності, що входять до складу корисної копалини, 

називається ґранулометричним складом або ґранулометричною характеристикою. 

Ґранулометричний склад матеріалу дає можливість визначити навантаження на 

збагачувальні машини, ефективність роботи грохотів, класифікаторів і дробарок, 

необхідну ступінь подрібнення для розкриття зерен корисних мінералів і т.д. Визначення 

ґранулометричного складу полягає у розділенні маси корисної копалини на класи, 

обмежені верхнім та ніжним граничними розмірами.  
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Для визначення ґранулометричного складу найчастіше застосовують ситовий 

аналіз, але поряд з ним використовують метод безпосереднього вимірювання розмірів 

зерен, седиментаційний, електрооптичний, світлової дифракції, фотометричний та інші. 

Метод безпосереднього вимірювання розмірів зерен застосовується звичайно для 

складання ґранулометричної характеристики матеріалу крупністю вище 150 – 200 мм. 

Зерна корисних копалин мають неправильну форму, і їх крупність може бути 

охарактеризована декількома розмірами, але для практичних цілей бажано 

характеризувати їх одним розміром – діаметром.  

Для визначення діаметра зерен, що за формою близькі до кулі або кубу, достатньо 

виміряти їх в одному напрямку і використовувати формули: 

- для зерен близьких за формою до кулі: 

bd  ,                                                                (4.27) 

 

- для зерен близьких за формою до кубу: 

 

2bd  ,                                                           (4.28) 

або 

3bd  ,                                                           (4.29) 

 

де b - розмір зерна в одному напрямку. 

Для визначення діаметра зерен, що мають форму паралелепіпеда або пластинки, 

необхідно виміряти їх у двох або трьох напрямках і використовувати формули: 

- для зерен з квадратним перерізом: 

 

2/)( bad  ,                                             (4.30) 

 

abd  ,                                                     (4.31)  

  

- для зерен з різними розмірами у трьох взаємно перпендикулярних напрямках: 

2/)( сbad  ,                                       (4.32) 

 

сabd  .                                                     (4.33) 

 

де сba ,,  - розміри зерна у трьох взаємно перпендикулярних напрямках. 

В практичних умовах часто потрібно визначити середній і еквівалентний 

діаметри:  

- середній діаметр:  

2/)( 21 dddсер  ,                                            (4.34) 

 

21dddсер  ,                                                    (4.35) 

- еквівалентний діаметр (тобто діаметр кулі, об’єм якої дорівнює  об’єму 

даного зерна неправильної форми):  

 

324,1 mde  ,                                                 (4.36) 
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де 1d  і 2d  - діаметри найбільшого і найменшого зерен у пробі, мм; т – маса 

зерна, кг; δ – густина зерна, кг/м
3
 . 

Формули (4.34) і (4.35) використовуються для визначення середнього розміру 

зерен, градація яких за крупністю від найбільшого до найменшого рівномірна і число 

зерен у кожному класі однакове; формула (4.36) застосовується для суміші зерен, 

обмежених вузьким класом.  

Ситовий аналіз – операція розділення проби матеріалу за крупністю на ряд 

класів, які характеризуються найбільшими і найменшими розмірами зерен, що 

містяться в них. Ситовий аналіз застосовується для визначення виходів окремих класів 

в корисній копалині, при цьому також визначається вміст у класах досліджуваних 

компонентів. 

Розділення проби на класи виконується ретельним просіюванням крізь набір сит з 

визначеними розмірами отворів. Ситовий аналіз застосовується для дослідження 

матеріалів крупністю від 150 – 200 мм до 0,074 (0,043) мм. Ґранулометричний склад 

матеріалу крупністю менше 0,074 (0,043) мм звичайно визначається за допомогою 

седиментаційного аналізу. Для ситового аналізу застосовуються контрольні сита із 

металевих або синтетичних сіток з квадратними отворами. Набір сит для розсіву руд 

включає сита з розмірами отворів 60; 40; 30; 20; 10; 5; 2,5; 1 мм; для розсіву вугілля – 

150; 100; 50; 25; 13; 6; 3; 1; 0,5 мм. Для розсіву дрібних матеріалів використовують 

контрольні сита з розмірами чарунок 1,6; 1,25; 0,8; 0,56; 0,4; 0,28; 0,2; 0,14; 0,1; 0,071; 

0,045 мм, а для особливо точного аналізу – з розмірами чарунок 0,071; 0,063; 0,56; 0,05; 

0,045 мм. 

Достовірність характеристики матеріалу за крупністю залежить від маси проби, 

способу її відбору і точності ситового аналізу. Залежно від потрібної точності аналізу, 

вологості та крупності вихідного матеріалу ситовий аналіз може виконуватись сухим 

або мокрим способом.  

При невисокій вологості матеріалу, а також якщо не потрібна особлива точність, 

застосовують сухий спосіб розсіву.  

При підвищеній вологості матеріалу крупністю 0 – 13 мм, що утруднює розсів 

сухим способом, пробу попередньо підсушують. Втрати маси розподіляють 

пропорційно до виходів окремих класів, одержаних при розсіві. Крупні класи не 

сушать.  

При наявності у пробі значної кількості дріб’язку і необхідності підвищеної 

точності аналізу пробу розсівають мокрим способом. Пробу засипають на сито з 

найменшими розмірами чарунок (напр., 0,074 мм) і відмивають шлам слабким струменем 

води або зануренням у бак з водою. Промивка триває до тих пір поки промивна вода не 

стане прозорою. Залишок на ситі висушують, зважують і за різницею мас визначають 

масу відмитого шламу. Висушений залишок розсівають сухим способом із 

застосуванням набору сит, що включає й найбільш дрібне сито, на якому відмивався 

шлам. Підрешітний продукт цього дрібного сита додають до одержаної раніше маси 

відмитого шламу. 

Ситовий аналіз крупних матеріалів виконується на грохотах лабораторного 

типу. Розсів дрібних класів (крупністю до 6 мм) здійснюється на струшувачах 

різних конструкцій. Найчастіше застосовують механічні струшувачі, що 

одночасно придають набору сит кругові коливання у горизонтальній площині та 

струшування. Але механічні струшувачі поступово витісняються більш 

досконалими і простими електромагнітними вібраційними струшувачами. Ці 

струшувачі мають регульовану частоту і амплітуду коливань, напр., струшувач 
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може встановлюватись на частоту 3000 коливань за хвилину при амплітуді до 3 

мм або на 6000 коливань за хвилину при амплітуді 0,5 мм. Для запобігання 

резонансних коливань сит при режимі 3000 кол/хв передбачається автоматичне 

переривання вібрацій на 0,5 с через кожні 3 – 10 с. Частота 6000 кол/хв 

застосовується при мокрому просіванні на мікроситах, робочі поверхні яких 

мають отвори до 5 мкм. Для мокрого розсіву на струшувачі матеріалів, що трудно 

просіюються, розроблені кришки, сита і піддони, до яких можна прикріпити 

форсунки-бризкали і підвести до них воду. 

Вітчизняний ситовий вібраційний аналізатор 236Б-Гр (рис. 4.3 а), як і німецький 

фірми Fritsch (рис. 4.3 б) призначені для розсіву проб сипких матеріалів сухим та 

мокрим способами, а також для визначення їх ґранулометричного складу з 

використанням стандартного набору сит. Аналізатор складається з корпуса 11, у 

середині якого на кронштейнах 13 розташовані електродвигуни 12 і 14, а зверху на 

чотирьох пружинах 10 – опора 9 з двома стійками 7. Набір сит 6 з піддоном 8 та 

кришкою 5 установлений на опору 9 і притискується траверсою 3 та закріплюється 

ґвинтами 1, 2 і 4. 

 

Сита отримують коливання від двох дебалансних вібраторів, що розташовані на 

опорі 9 (у середині корпусу) та приводяться в обертання через клиноремінну передачу. 

Реле часу РВЧ-4 служить для автоматичного відключення аналізатора після закінчення 

розсіву. 

Необхідна кількість сит (завантажується верхнє сито) обумовлюється 

технологічними вимогами. При мокрому розсіві в комплекті сит установлюється 

кришка і піддон зі штуцерами для подачі чистої води та відводу пульпи з нижнім 

класом досліджуваного матеріалу. 
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Розсів матеріалу залежно від крупності і вологості продовжується 10 – 30 хв 

(дрібний та вологий матеріал потребує більшого часу розсіву). Розсів вважається 

закінченим, якщо при контрольному просіюванні протягом 1 хв маса матеріалу, що 

пройшов скрізь сито, не буде перевищувати 1 % маси матеріалу, який залишився на 

ситі. Усі класи зважують і визначають їх вихід у відсотках. Втрати при розсіві, які не 

перевищують 1 % маси вихідної проби, розподіляють пропорційно до виходів кожного 

класу. Втрати більше 1 % не допускаються. Дані розсіву проби та хімічного аналізу 

окремих класів оформлюють у вигляді табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Результати ситового аналізу              

Клас 

крупності, мм 
Вихід, % 

Вміст 

компонента, % 

Сумарний вихід, % 

по «+ d» по «- d» 

1 2 3 4 5 

+ d1 γ1 β1 γ1 100,0 

- d1 + d2 γ2 β2 γ1 +γ2 γ5 + γ4 +γ3 + γ2 

- d2 + d3 γ3 β3 γ1 + γ2 +γ3 γ5 +γ4 +γ3 

- d3 + d4 γ4 β4 γ1 + γ2 +γ3 + γ4 γ5 +γ4  

- d4 + d5 γ5 β5 100,0 γ5 

Разом 100,0 βср - - 

Графічно результати ситового аналізу оформлюють у вигляді сумарної 

характеристики крупності по «+ d» (сумарний залишок матеріалу на ситах) або по «- d» 

(сумарна кількість просіяного матеріалу). Для побудови характеристик крупності (рис. 

4.4) на осі ординат відкладають сумарний вихід, а на осі абсцис – розмір отворів сит або 

діаметр зерен у міліметрах.    

Як видно з табл. 4.2, розрахунок сумарного виходу по «+d» виконується 

послідовним підсумовуванням виходів класів зверху униз, а розрахунок сумарного 

виходу по «-d» – послідовним підсумовуванням виходів класів знизу угору. Найчастіше 

застосовуються сумарні характеристики крупності по «+d». Сумарна характеристика 

крупності по «+d» будується за даними колонок 1 і 4 табл. 4.2.  

Рис. 4.3 б. Вібраційний аналізатор для мокрого 

розсіву сипких матеріалів фірми Fritsch. 

Укомплектований системами оперативного 

регулювання амплітуди коливань і установки 

тривалості розсіву. 
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За характеристикою крупності, побудованої по «+d» можна визначити вміст будь-

якого класу в досліджуваному матеріалі, розмір середнього і максимального зерен. 

Вигляд сумарної характеристики крупності вказує на переважання тих або інших 

класів в досліджуваному матеріалі. Увігнута крива 1 вказує на переважання у суміші 

дрібних зерен, опукла крива 3 – на переважання крупних зерен, прямолінійна 

залежність 2 – на рівномірний розподіл класів крупності. 

При побудові сумарних характеристик у широкому діапазоні крупності зерен 

досліджуваного матеріалу відрізки на осі абсцис виходять дуже малого розміру, що 

утруднює використання кривих. Щоб уникнути цього недоліку, сумарні 

характеристики крупності будують в напівлогарифмічній або логарифмічній системі 

координат. Обробка великого числа даних ґранулометричних аналізів продуктів 

дроблення та подрібнення показала, що функціональна залежність між сумарним 

залишком на ситі і крупністю зерен в більшості випадків з достатньою для практики 

точністю описується рівнянням Розіна-Рамлера:  

nbxeR 100 , % ,                                            (4.37) 

 

де R – сумарний вихід класу крупніше х (по «+ d»), %; х – розмір отворів сита; b і 

п – параметри, що залежать від властивостей матеріалу і розмірності величини х. 

Параметр b непрямо характеризує вміст найдрібніших (менше 1 мкм) зерен: чим 

їх більше в матеріалі, тим більше b. 

Параметр п характеризує ступінь увігнутості кривої сумарних залишків, 

побудованої у координатах R = f(d/dc), де d – розмір чарунок сита, мкм; dс – розмір 

чарунок такого сита, на якому одержують «стандартний» залишок (Rс = 36,8 %).  

Рівняння характеристики крупності дозволяє визначити залежність між R і х, 

число зерен в будь-якому класі, площу поверхні зерен, питому поверхню та інше. Але 

при використанні рівняння Розіна-Рамлера нульовий вихід досягається тільки при 

нескінченно великій крупності матеріалу, тобто R = 0 при х = ∞, тому необхідно 

приймати кінцеву крупність матеріалу, яка відповідає якому-небудь визначеному 

значенню виходу класу.  

Седиментаційний аналіз – процес послідовного виділення з водної зависі 

частинок різної крупності за швидкістю їх вільного падіння (осідання) з метою 

одержання характеристики крупності тонкодисперсного матеріалу.  

Седиментаційний аналіз застосовується для визначення ґранулометричної 

характеристики матеріалу крупністю не більше 0,074 мм. Цей метод часто комбінується 
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з ситовим аналізом. Найбільше розповсюджені при виконанні седиментаційного 

аналізу методу відмучування, що базуються на вільному осадженні зерен у спокійному 

об’ємі води, а також відмучування у висхідному струмені води. При відомих розмірі 

граничного зерна і його густині визначають кінцеву швидкість V0 падіння зерна і час t, 

необхідний для того, щоб воно опустилося на глибину h. Кінцеву швидкість падіння 

зерна у воді розраховують за загальновідомою формулою Стокса. Швидкість V0 при 

сталому русі дорівнює пройденому шляху h поділеному на час t, тобто:  

 

thdV /)1000(545 2
0   , м/с,                  (4.38) 

 

звідки 

 

t

h
d

)1000(545 



, м.                                   (4.39) 

 

де d – діаметр зерна, м; δ – густина зерна, кг/м
3
.  

Практика показала, що найбільш точним і універсальним є метод відбору вагових 

проб, але цей метод не дозволяє виділити фракції досліджуваного матеріалу різної 

крупності у кількості, достатній для подальших досліджень. Суть методу полягає у 

послідовному відборі проб на відомій глибині у фіксовані моменти часу та визначенні 

маси твердої фази у пробі після її випарювання. Прилад ЛІОТ для виконання 

седиментаційного аналізу цим методом (рис. 4.5) складається із скляного циліндра 1, 

піпетки 2 та штатива 3. Циліндр закритий пробкою 4, всередині якої є отвір діаметром 8 

мм. Під час перемішування досліджуваної пульпи отвір закривають. 

При проведені аналізу циліндр заповнюють пульпою до верхньої відмітки (200 

мм). Потім пульпу енергійно збовтують та залишають у циліндрі на час, необхідний 

для осадження граничних зерен. Цей час розраховують за формулою (4.35). По 

закінченні цього часу у циліндр крізь отвір діаметром 8 мм опускають трубку піпетки. 

Нижній кінець піпетки має чотири радіальних отвори 6 діаметром 0,8 – 1 мм для 

відбору проби. Наконечник 5 приклеєний до конусу скляної трубки епоксидною 

смолою. Верхня частина піпетки 7 (мірна ємність) має об’єм 10 см
3
 і закінчується 

трубкою 8, на яку надівається ґумовий шланг для відсмоктування пульпи. Мірна 

ємність 7 приєднана до триходового крана 9, що призначений для почергового 

приєднання трубки піпетки до ємності 7 та до бюкса 11 трубкою 10. У бюкс зливається 

відібрана піпеткою проба. Концентрація твердої фази в пробі, що аналізується, не 

повинна бути вище 1 % по масі.  

Седиментційний аналіз пульпи, що містить зерна крупністю менше 5 – 10 мкм, 

проводиться у відцентровому полі у пробірочній центрифузі. Причина використання 

відцентрового поля полягає в тому, що седиментаційний аналіз частинок менше 5 мкм 

в гравітаційному полі протікає дуже довго, а для частинок менше 1 мкм він практично 

не можливий внаслідок броунівського руху. 
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Найбільш простим та зручним є метод седиментації у відцентровому полі з 

відбором проби з проясненої частини пульпи без зупинки центрифуги. 

Установка складається з пробірочної центрифуги, пристосування (рис. 4.6) для 

відбору проб проясненої частини пульпи і вакуум-насоса.  

Усередині обертового диску центрифуги закріплений невеликий стальний циліндр 

6 ємністю 5 мл. В бокові стінки циліндру впаяні чотири тонкі металічні трубки 8 

діаметром 2 мм. На кінці трубок надіти гнучкі пластмасові шланги діаметром 1,2 мм. 

Кожний з них входе у скляну пробірку на відстань Н, яким визначається положення 

відлікової риски або рівень відбору проби. Циліндр закривають кришкою 4, що 

заґвинчується, з отвором діаметром 3 мм для входу голки 3 шприца 2. Отвір закритий 

ґумовою прокладкою 5.    

Для відбору проб використовується медичний шприц 2 ємністю 20 мл. з якого 

видалений поршень. Шприц герметично з’єднаний з вакуум-насосом вакуумним 

шлангом 1. На шланги установлений кран для регулювання величини вакууму та часу 

відбору проби.  

 
Розмір частинок d  у відібраній фракції розраховують за формулою: 

h

H

t
d ln

)(
25,4

2








, м,                                      (4.40) 

де μ – в’язкість середовища, Па∙с; δ, Δ – густина частинки граничної крупності і 

середовища, кг/м
3
; ω – кутова швидкість, с

-1
; h, H – відстань від центру обертання 

центрифуги до відлікової риски і до поверхні рідини, м. 
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Концентрацію частинок в пробі можна визначити на фотоелектрокалориметрі, 

показання якого заздалегідь відградуйовані. Кількість матеріалу, що випав в осад 

обчислюють як різницю між масою вихідної наважки і масою частинок в пробі. Для 

побудови кривої осадження необхідно отримати дані про кількість осаду не менше чим 

при 6 – 7 експериментах з різною тривалістю центрифугування.        

Седиментаційний аналіз на вагах Фігуровського (рис. 4.7) оснований на принципі 

гідростатичних мікроваг. Як ваги використовуються кварцова нитка (рис. 4.7 а) або 

пружина (рис. 4.7 б).      

Для потрібної точності вимірювання відхилень ваг використовують шкалу 

катетометра та мікроскоп, що відзначає риску поділки на шкалі. Пульпу заливають у 

циліндр і збовтують. На кінці кварцової нитки або пружини підвішують чашечку та 

поміщають її у циліндр з досліджуваною пульпою і одночасно включають секундомір. 

Частинки, що осідають у чашечку, спричиняють деформацію нитки або пружини, що 

відзначається по шкалі мікроскопа (довжина шкали 6 мм,  ціна поділки 0,1 мм). 

Перший відлік роблять через 10 с після того, як припиняться коливання ваг при 

установці чашечки, а потім через проміжки часу, відповідні переміщенню кінця 

коромисла ваг. Спочатку зміщення кінця коромисла достатньо велике (осідають грубі 

фракції), а потім стає все менше та менше, тобто седиментаційна крива носить 

експонентний характер (рис. 4.8). На осі абсцис відкладають час t, виміряний 

секундоміром, а на осі ординат – положення Δl краю коромисла ваг.  

При високій дисперсності пульпи проміжки між окремими відліками можуть бути 

тривалістю в декілька годин. По експериментальній кривій седиментації знаходять 

функцію розподілу та визначають радіус частинок: 

tllKr /)(  ,                                                    (4.41) 

де К – коефіцієнт пропорційності, що характеризує умови осадження у даному 

приборі (визначається експериментально при повному осадженні досліджуваного 

матеріалу); Δl – поправка на збільшення висоти l (мм) осадження, що зареєстрована 

мікроскопом на момент часу t (с).   

За допомогою седиментаційної кривої можна розрахувати вихід частинок різних 

розмірів і побудувати характеристику ґранулометричного складу.  

 
Седиментаційний аналіз у висхідному струмені води дозволяє виділити фракції 

матеріалу різної крупності в кількості,  достатній для подальших досліджень. 
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Аналіз виконується за допомогою приладу (рис. 4.9), основною частиною якого є 

класифікатор 5. Класифікатор складається з конічної (кут нахилу твірної 60
о
) і 

циліндричної частин.  

 

 

У нижній частині класифікатора є отвір для випуску осаду, який при роботі 

закривається пробкою 7. У верхній частині є жолоб 9 для прийому зливу. Усередині 

класифікатора установлена решітка 6 з нержавіючого матеріалу, а в центрі проходить 

вертикальний порожнистий вал 4 з лійкою 3. До нижньої частини валу (під решіткою 6) 

прикріплені перфоровані лопаті мішалки 8. Вал одержує повільне обертання від 

електродвигуна через ремінну передачу. 

Методика проведення аналізу полягає у наступному. Від досліджуваного матеріалу 

відбирають пробу масою 50 – 100 г, висипають у фарфорову чашку, змочують водою і 

перемішують ґумовою паличкою для усунення грудочок. Потім надають руху валу 

класифікатора, закривають випускний отвір пробкою і підготовлену пробу переносять з 

чашки у класифікатор. Після цього всередину вала пускають воду з напірного баку 1. 

Подача води регулюється краном 2.  

Вода через перфоровані отвори лопатей мішалки надходить у класифікатор і 

утворює висхідний струмінь. Кількість води, що надходить у класифікатор, повинна 

забезпечити швидкість висхідного струменя у його верхньому перетині рівну кінцевій 
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швидкості падіння граничного зерна класу, що виділяється. Розрахунок проводять за 

формулами: 

 

0FVW  , м
3
,                                        (4.42) 

 

де W – необхідна кількість води, м
3
; V0 – швидкість води, м/с; F – площа перетину 

класифікатора у верхній частині, м
2
:  

 

4/)( 2
1

2
2 DDF  , м

2
, 

 

де D1 – внутрішній діаметр вала, м; D2 – внутрішній діаметр циліндричної частини 

класифікатора, м. 

Витрати води в одиницю часу вимірюються мірним циліндром і секундоміром. 

Відрегульовану кількість води направляють у лійку і далі у класифікатор. Злив у 

збірник 10 збирають до тих пір, поки він не буде чистим. Після цього регулюють нові 

витрати води, які необхідні для відмивки дальшого класу з частинками більшого 

діаметра. 

Більш досконале обладнання для седиментаційного аналізу розроблено фірмою 

Fritsch. Вона випускає скануючий фото-седиментограф, який дозволяє оцінити 

крупність частинок в межах 0,5 – 500 мкм з передачею інформації на комп’ютер.  

Розглянуті методи дослідження ґранулометричного складу виконуються вручну. 

Основними недоліками ручних методів аналізу являються їх велика тривалість і вартість, 

необхідність застосування ручної праці, невисока точність. Для полегшення  робіт по 

дослідженню ґранулометричного складу корисних копалин та підвищення точності 

створені спеціальні прибори – ґранулометри для прямого контролю крупності матеріалу. 

Інформація, що надходить від них, дає можливість активно впливати на процеси 

дроблення, подрібнення та інші і, крім того, забезпечувати їх оптимальні режими. 

Розглянемо деякі з цих приборів. 

Гранулометр конструкції інституту Механобр (рис. 4.10) в комплексі з 

автоматичним пробовідбирачем може використовуватись для контролю безперервних 

потоків корисних копалин. 

Проба корисної копалини через завантажувальну лійку 1 подається на грохот 2, 

який складається з двох сит розташованих по спіралі; між двома краями сит є щілини. 

Короб грохота підвішений на амортизаторах 3. На коробі грохота закріплені дві пари 

дебалансів 4 з взаємно перпендикулярними осями.  

Кожній парі дебалансів почергово надається рух від двох електродвигунів. Під 

грохотом підвішений бункер 12 з секторним затвором 10, який відкривається та 

закривається за допомогою електромагнітів 11 і системи важелів 9. Бункер 12 

підвішений на рамі 5, яка зв’язана з магнітоанізотропним датчиком 6. Сигнал з датчика, 

пропорційний масі заповненого матеріалом бункера 12, направляється у випрямний 

блок 7, а потім у вторинний прилад 8, де цей сигнал запам'ятовується.  
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Дія приладу основана на тому, що на грохоті з заданою величиною чарунок проба 

корисної копалини розсіюється, підрешітний продукт зважується, а потім зважується й 

уся проба. Шляхом «ділення» сигналу, пропорційного масі підрешітного продукту, на 

сигнал, пропорційний масі вихідного матеріалу, розраховується процент класу 

крупності, що контролюється.  

При розсіві проби включається перша пара дебалансів, що струшують сита. 

Матеріал піднімається угору по спіралі і здійснює при цьому круговий рух по поверхні 

сит. Тривалість грохочення вибирається достатньою для повного розсіву проби. 

Підрешітний продукт, що потрапив у бункер 12, зважується, і його маса 

запам’ятовується. Потім включається друга пара дебалансів, і рух матеріалу 

відбувається у протилежному напрямку. Через щілини між краями сит надрешітний 

продукт надходить у бункер, де зважується уже вся проба. 

Тривалість аналізу проби масою до 30 кг складає приблизно 2 хв при абсолютній 

погрішності аналізу ± 1,5 %. 

Гранулометр для рудних пульп конструкції інституту НДІАвтоматика (рис. 

4.11) оснований на методі мокрого експрес-аналізу.   

 

Рис. 4.11 – Схема автоматичного ґранулометра для рудних пульп конструкції інституту 

НДІАвтоматика. 

1 – підсилювач; 2 – серводвигун; 3 – запам’ятовуючий пристрій; 4 – шкала; 5 – лекало; 6 – 

важіль; 7 – нуль-індикатор; 8 – плунжер; 9, 10 – пружини; 11 – пробовідбирач; 12 – 

електродвигун; 13 – редуктор; 14 – розподільчий кулачок; 15 – торцева кришка; 16 – збірник 

проби; 17 – клапан; 18 – бункер; 19 – барабанний грохот; 20 – паралелограм; 21 – трубки; 22 – 

рама; 23 – соленоїдний вентиль; 24 – вторинний прибор.    
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Ґранулометр встановлений на рамі 22. Проба пульпи, що відібрана 

пробовідбирачем 11, подається у барабанний грохот 19, який знаходиться всередині 

бункера 18.  Обертання грохота здійснюється від електродвигуна 12 через редуктор 13. 

Для затримання надрешітних продуктів у барабані при розсіві проби призначені 

торцева кришка 15 та клапан 17, що відкриваються розподільчим кулачком 14, якому 

надається рух від редуктора 13. Вода у грохот подається через трубки 21 при включенні 

соленоїдного вентиля 23. Бункер 18 за допомогою плеч паралелограма 20 підвішений 

до вимірювальних пружин 9 та 10, які врівноважують бункер 18, заповнений тільки 

водою. Надходження проби у барабан викликає збільшення маси бункера ΔG та 

переміщення униз підвішеної системи і зв’язаного з нею плунжера 8 нуль-індикатора 7. 

Розбаланс нуль-індикатора підвищується у підсилювачі 1 та надає руху серводвигуна 2, 

який обертає двигун запам’ятовуючого пристрою 3 і лекало 5. Поворот лекала 

призводить до переміщення важеля 6 та пружин 9 і 10 до тих пір, поки їх зусилля 

зрівноважать збільшення маси ΔG. Після розсіву проби та видалення підрешітного 

продукту зважується надрешітний продукт масою ΔG2 аналогічно масі ΔG1 (з 

додаванням води до заданого об’єму). Значення опорів R1 і R2 пропорційні величинам 

ΔG1 і ΔG2 із запам’ятовуючого пристрою 3 передаються на вторинний прилад 24 для 

визначення вмісту класу, що контролюється.  

Вихід класу β
+
 визначається як співвідношення ΔG2 /ΔG1 . Проба надходить у 

збірник 16. Шкала 4 використовується для контролю роботи ґранулометра та його 

настроювання. 

Тривалість аналізу однієї проби складає близько 4 хв; похибка аналізу ± 2 % від 

верхньої межі вимірювання. 

Ґранулометр «Мікрон – 3» конструкції СКБ «Цветметавтоматика» призначений 

для автоматичної реєстрації ґранулометричного складу пульп (рис. 4.12). 

Принцип дії приладу оснований на статистичній залежності між крупними і 

дрібними класами в досліджуваній пульпі.  

Ґранулометр складається з датчика та вторинного реєстраційного прибору зі 

шкалою вимірювань від 0 до 1 мм. Датчик складається з мікрометричного щупа 7, що 

шарнірно з’єднаний за допомогою штока 6 з коромислом 5, до якого підвішений 

плунжер індукційно-трансформаторного датчика 1. Щуп приводиться у зворотно-

поступальний рух двигуном 4 через кулачок 3.  У вихідне положення щуп 7 

повертається пружиною 2. Розміри крупних частинок в пульпі, що автоматично 

контролюється за заданою програмою, вимірюють щупом 7, що разом з п’ятою 8 

занурений у потік пульпи. 

Частота вимірювань – до 120 разів на хвилину. Відстань між щупом і п’ятою 

відповідає діаметру найбільш крупних частинок, що потрапили у зазор між ними. 

Абсолютні розміри частинок реєструються на діаграмі вторинного приладу у вигляді 

інтегральної кривої, що визначає середній діаметр крупних частинок. Імовірність 

абсолютних помилок по класу + 0,15 мм складає ± 2 % при частоті вимірювань до 2 хв.  

Ґранулометр «Мікрон – 3» призначений для автоматичного контролю та регулювання 

крупності твердої фази пульпи механічних класифікаторів. Дія ґранулометра заснована на 

вимірюванні середнього розміру зерен крупних класів у потоці. Підтримка заданого 

ґранулометричного складу пульпи виконується в безперервному потоці шляхом 

регулювання витрат води, що подається у класифікатор залежно від показників прибору.  

 



59 

 
Рис. 4.12 – Схема гранулометра „Мікрон-3". 

1 – плунжер індукційно-трансформаторного датчика; 2 – пружина; 3 – кулачок;  

4 – двигун; 5 – коромисло; 6 – шток; 7 – мікрометричний щуп; 8 – п’ята. 

 

4.5 ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Фракційний склад являє собою кількісну оцінку можливості розділення вільних 

мінеральних зерен і зростків по фракціях різної густини і крупності. Метод 

фракційного аналізу оснований на розділенні суміші мінеральних зерен у важких 

рідинах різної густини. Фракційний аналіз виконують з метою виділення 

мономінеральних фракцій, дослідження речовинного складу складних для 

мінералогічного дослідження об’єктів, визначення теоретично можливих показників 

при гравітаційному збагаченні, кількісної оцінки розкриття мінералів при подрібненні, 

оцінки ефективності застосованих технологічних процесів та збагачуваності корисної 

копалини. 

Матеріал проб не повинен містити сторонніх механічних домішок металічного 

заліза, вільного (активного) вапна та інших хімічних сполук, що змінюють склад 

важких рідин. Продукти флотації повинні бути відмиті від флотаційних реагентів. Усі 

проби перед аналізом необхідно висушити при температурі 105 ± 5
о
С. 

Маса наважки для аналізу залежить від крупності матеріалу, необхідних стадій 

розділення та наступного використання одержаних фракцій і може коливатись від 

частин грама до декількох кілограмів.    

Для розділення застосовують розчини солей важких металів та органічні важкі 

рідини. Характеристики деяких важких рідин, найчастіше застосовуваних для аналізів і 

вивчення збагачуваності корисних копалин, наведені в табл. 4.3.  

     

Таблиця 4.3 – Характеристики важких рідин 
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Примітки. У табл. 4.3 зазначена максимальна густина розчину, що може бути 

отримана при розчиненні даної речовини. Знак «+» показує, що речовина розчинна в 

зазначеному розчиннику, знак    «–», що вона нерозчинна.  

Для приготування рідини заданої густини об’єм розчинника розраховують за 

формулою: 

)/()( 00 pp WW   , м
3
,                         (4.43) 

де WР – об’єм розчинника, що додається для створення рідини необхідної густини, 

м
3
; W0 – об’єм первинної рідини підвищеної густини, м

3
; δ0 – густина первинної рідини, 

кг/м
3
; δР – густина розчинника, кг/м

3
; δ – задана густина рідини; кг/м

3
. 

Як розчинник може бути використана важка рідина з густиною меншою, ніж 

потрібна для досліджень. 

Вибір густини важкої рідини, у якій виконується розділення, залежить від 

мінерального складу вихідного матеріалу та задач дослідження. При цьому важка 

рідина повинна відповідати наступним вимогам: 

  - густина рідини повинна бути значно більшою густини легкого мінералу, 

повинна бути регульованою і не повинна змінюватися з часом; 

 - в'язкість рідини і її розчинність у воді мають бути мінімальними; 

 - токсичність рідини має бути в межах санітарних норм і не взаємодіяти з 

розділюваними мінералами; 

 - рідина повинна мати високу здатність до реґенерації, а її вартість не повинна 

бути високою. 

Одержані при фракційному аналізі фракції різної густини для визначення вмісту 

розрахункового компоненту досліджують методами хімічного або мікроскопічного 

аналізу.  

Аналіз вважається задовільним, якщо абсолютна різниця у виходах однойменних 

проб не перевищує 5 %. При незадовільному результаті аналіз виконується повторно.  

 Розшарування проб палива з розміром зерен понад 1 мм після знешламлення і 

знепилення виконують у статичних умовах. Розшарування починають з рідини 

найменшої або найбільшої густини. Густину рідини перевіряють перед кожною 

операцією розшарування (денсиметром). Для розшарування палива з розміром зерен 

більше 1 мм, застосовують розчини хлористого цинку густиною 1100-2000 кг/м
3
 та 

органічні рідини густиною 2000-2600 кг/м
3
. Паливо з розміром зерен менше 1 мм 

розшаровують в органічних рідинах густиною 1300-2600 кг/м
3 

за допомогою 

лабораторних центрифуг склянкового типу з частотою обертання 2000 хв
-1

. Буре 

вугілля розшаровують у важких рідинах густиною від 1200 до 2000 кг/м
3
, горючі сланці 

– від 1100 до 2100 кг/м
3
, кам’яне вугілля – від 1300 до 2600 кг/м

3
, антрацити – від 1500 

до 2600 кг/м
3 
з інтервалом густини 100 кг/м

3
. 

Звичайно у важких рідинах розшаровують більш дрібні у порівнянні з вугіллям 

класи руд (крупністю від 20 мкм до 3 мм), що обумовлено їх більшою питомою вагою. 

Крупні класи руд (3 – 25 мм) після промивки і розділення на вузькі класи 

розшаровують у суспензіях. Для розшарування використовують лабораторні конуси з 

мішалками або більш зручну склянку Петеліна (рис. 4.13).  
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Методика виконання фракційного аналізу із застосуванням склянки Петеліна 

така. Склянку 1 наполовину заповнюють важкою рідиною, засипають наважку 

досліджуваного порошку масою 3 – 4 г  і старанно перемішують скляною паличкою. 

Після цього склянку доливають важкою рідиною так, щоб вона не доходила до країв на 

1 – 2 мм та знову перемішують. Після відстоювання пробу у склянці ще раз 

перемішують, щоб важкі зерна, які заплуталися у легкій фракції, могли опуститися 

вниз, а легкі зерна з важкої фракції піднятися угору. Коли розділення закінчиться, під 

зливний жолоб 4 підставляють лійку Бюхнера з паперовим фільтром, і у лійку 3, 

з’єднану з склянкою 1 капіляром 2, обережно підливають важку рідину. Рівень рідини у 

склянці піднімається і легка фракція по жолобу 4 переноситься на фільтр. Після 

обробки (зневоднення, сушка) легка фракція піддається запланованим дослідженням. 

Потім зі склянки видаляють важку фракцію та виконують з нею ті ж самі операції, що і 

з легкою.     

Як обважнювачі при фракційному аналізі частіше за все застосовують 

подрібнений до 43 мкм галеніт або феросиліцій, що містить 15 – 18 % кремнію. 

Обважнювач повинен задовольняти наступним вимогам: 

- густина обважнювача повинна бути достатньою для приготування стійкої 

нев'язкої суспензії заданої густини; 

- обважнювач повинен легко реґенеруватися і не реагувати з водою, не 

розчинятися у воді; 

- обважнювач повинен бути нетоксичним, недорогим і недефіцитним. 

Необхідна маса т обважнювача для приготування важкої суспензії заданої 

густини визначається за формулою: 

1000

)1000(






о

оCW
m




 , кг,                                         (4.44) 

   де  WC – об’єм суспензії, м
3
; δо – густина обважнювача, кг/м

3
; Δ – густина 

суспензії, кг/м
3
; 1000 – густина води, кг/м

3
. 

Об’єм води W, необхідний для приготування суспензії об’ємом WC і густиною Δ 

визначають за виразом: 

оC mWW  , м
3
.                                                (4.45) 

Результати фракційного аналізу корисної копалини оформлюють у вигляді 

таблиць (приклад – табл. 4.4), за даними яких будують криві збагачуваності.  

 

Таблиця 4.4 – Фракційний аналіз вугілля досліджуваної крупності  і дані для 

побудови кривих збагачуваності 
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Фракційний аналіз вугілля виконується послідовним розділе нням 

проби матеріалу, що досліджується,  в розчинах хлористого цинку 

густиною 1300,  1400, 1500, 1600 і  1800 кг/м
3
.  Схема виконання 

фракційного аналізу  наведена на рис 4.14. Знешламлений клас вугілля 

поміщають у ємність 1  з сітчастим дном, яку занурюють у ємність 2  

більшого діаметра з  розчином хлористого цинку відповідної густини. 

Матеріал перемішують і  після відстоювання легку фракцію (що спливла) 

відбирають сітчастою ложкою 3 .  Після останнього розшарування 

відбирають і  легку, і  важку фракції .  Отримані фракції  відмивають від 

розчину хлористого цинку, сушать, зважують і  кожну з  них аналізують 

на зольність. Результати фракційного аналізу записують у табл ицю.  

 

Для зразка наведена форма таблиці фракційного аналізу вугілля (табл. 4.4), а 

також криві збагачуваності вугілля (рис. 4.15).  

Криві збагачуваності будують у системі координат, де по нижній осі абсцис 

відкладають зольність фракцій (або вміст цінного мінералу), по верхній осі абсцис – 

густину розділення, по лівій осі ординат – сумарний вихід фракцій, що спливли, по 

правій осі ординат – сумарний вихід фракцій, що потонули. 

При розрахунку показників фракцій, що спливають, вирішують питання про те, 

який вихід і зольність були б у фракції при послідовному підвищенні мінімальної 

густини розділення:  

- вихід і зольність фракцій при мінімальній густині розділення 1300 кг/м
3
 (ці 

показники відомі): 

;11  с
  11 AAс  ; 

 

- вихід і зольність фракцій при мінімальній густині розділення 1400 кг/м
3
 

розраховують так: 

 

;212  с
  

сс AAA 222112 /)(   ; 

- вихід і зольність фракцій при мінімальній густині розділення 1500 кг/м
3
 

розраховують так: 

;3213  с
  

сс AAAA 33322113 /)(   ; 

і т.д. до  %;1006 с   cp
с AA 6 . 
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Рис. 4.15 – Криві збагачуваності вугілля. 

При розрахунку показників фракцій, що тонуть, вирішують питання, який вихід і 

зольність були б у фракції при послідовному зниженні максимальної густини 

розділення: 

- вихід і зольність фракцій при максимальній густині розділення 1800 кг/м
3
 (ці 

показники відомі): 

;61  Т
  61 AAТ  ; 

- вихід і зольність фракцій при максимальній густині розділення 1600 кг/м
3
 

розраховують так: 

     ;562  Т
  

ТТ AAA 255662 /)(   ; 

- вихід і зольність фракцій при максимальній густині розділення 1500 кг/м
3
 

розраховують так: 

;4563  Т
   

ТТ AAAA 34455663 /)(   ; 

і т.д. до  %;1006 Т   cp

Т AA 6 . 

Криві збагачуваності показують залежності між основними технологічними 

показниками збагачення: 

λ – залежність між сумарним виходом і зольністю елементарних фракцій; 

β – залежність між сумарним виходом фракцій, що спливли, і їхньою зольністю; 

Θ – залежність між сумарним виходом фракцій, що потонули, і їхньою зольністю ; 

 δ – залежність між розділовою густиною і виходами фракцій. 

Криві збагачуваності будуються в такій послідовності. Першою будується крива 

λ. Для цього будують прямокутники, які символізують кількість золи в кожній фракції 

(вертикальна сторона - i , горизонтальна - iA ). Середні точки вертикальних сторін 

з'єднують плавною кривою таким чином, щоб площа під кривою (кількість золи) 

дорівнювала площі прямокутників. Кінці кривої λ не повинні доходити ні до 0 % 
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(материнська зола), ні до 100 % (порода при контакті з вугіллям вуглефікується). Крива 

β будується по точках за показниками (
с

i  і 
С

iA ) фракцій, що спливають, крива Θ – 

по точках за показниками (
Т

i  і 
Т

iA ) фракцій, що тонуть. Крива δ будується за 

даними виходу фракцій, що спливають, і мінімальній густині фракції. 

За кривими збагачуваності визначають теоретичні показники збагачення корисної 

копалини, густину розділення, можливість шихтовки різновидів сировини. Крім того, 

по характеру кривої λ можна судити про збагачуваність матеріалу, що переробляється. 

Залежно від характеру кривої λ можна припустити три теоретичних випадки розділення 

матеріалу (рис. 4.16). 

Крива λ, що зображена ламаною лінією, характеризує матеріал, який не містить 

зростків і в процесі збагачення ідеально розділяється на два продукти (рис. 4.16 а). 

Якщо крива λ має вигляд прямої лінії, нахиленої під деяким кутом φ, це означає, що 

матеріал містить значну кількість зростків при нерівномірному вкрапленні корисного 

мінералу, збагачуваність такого матеріалу винятково важка (рис. 4.16 б). У тому 

випадку, коли крива λ зображена вертикальною прямою (φ = 90
о
), матеріал збагатити 

неможливо, тому що вся його маса складається із найтонших зростків мінералів, що не 

руйнуються при подрібненні (рис. 4.16 в). 

Вплив категорії збагачуваності на вибір схеми переробки полягає у наступному: 

чим складніша збагачуваність корисної копалини, тим складнішою повинна бути схема 

збагачення і тим ефективнішими повинні бути використовувані в ній процеси 

збагачення. 

 

 

При роздільному збагаченні двох машинних класів або корисних копалин двох 

шахт (кар’єрів) варіантів розділення може бути багато, але вибрати необхідно той, який 

дозволить одержати максимальний вихід концентрату заданої якості.  

Відповідно до теореми про максимальний вихід концентрату: «При заданій 

якості сумарного концентрату його максимальний вихід може бути отриманий 

тільки в тому випадку, якщо розділення окремих класів (або матеріалів) у кожній 

окремій операції здійснюється за елементарними фракціями з однаковою розділовою 

ознакою (наприклад, зольністю)».  

Так при збагаченні двох класів вугілля гравітаційної крупності будують криві 

збагачуваності не тільки цих класів, але й для їх шихти. На кривих збагачуваності для 

шихти при заданих сумарних зольностях концентрату і відходів визначають зольності 

елементарних фракцій розділення, які потім використовують на кривих збагачуваності 

машинних класів для визначення виходів і зольностей продуктів розділення цих класів. 

У цьому випадку вихід концентрату заданої зольності буде максимальним. 
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4.6 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИВНОСТІ  

КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Спосіб промивки використовується при збагаченні манґанових і хромових руд, 

бурих залізняків і ін. Промивка може здійснюватись за допомогою однієї води, або 

води і механічної дії промивного апарату, або води і стисненого повітря з подальшим 

видаленням диспергованої частини у вигляді шламів. Для з'ясування доцільності 

промивки досліджуваної корисної копалини і визначення можливих технологічних 

показників, а також основних умов промивки, у першу чергу проводять оцінку 

властивостей глини з точки зору швидкості її руйнування при промивці (швидкості 

розмокання). 

Розмокання – процес усмоктування води та руйнування зв’язків між частинками 

глини. Під повним розмоканням розуміють такий стан глини, коли вона повністю 

руйнується у воді, в результаті чого створюється суспензія. Для вивчення розмокання 

рекомендується ряд методів. 

Визначення розмокання у посудині здійснюється таким чином: з монолітної 

глинистої породи вирізають кубик зі стороною 5 см, кладуть на сітку з чарунками 

розміром 1 см і поміщають у посудину з водою. Швидкість розмокання визначається 

часом, протягом якого зразок повністю розмокає та провалюється крізь сітку. 

Визначення розмокання за глибиною занурення балансирного стандартного 

конуса. Зразки для досліджень готують за допомогою приладу Васильєва, зображеного 

на рис. 4.17 а. При досягненні граничного набухання, що фіксується цим приладом, 

досліджений зразок випробовують балансирним конусом масою 76 г та кутом 

конусності 30
о
 (рис. 4.17 б).     

Глибина h занурення конуса, що служить показником розмокання зразка, 

визначається за шириною d відбитка:  

35,0 dh                                                   (4.46) 

Попередня підсушка глини значно скорочує час її розмокання та розмиву. 

Швидкість розмиву глини збільшується також при попередньому замочуванні корисної 

копалини, що містить глину, протягом 6 – 8 год. Розмивна здатність води зростає з 

підвищенням її температури. При підігріві води з 10 до 40
о
С швидкість розмиву глин 

збільшується у 2 рази. Добавка реагентів-пептизаторів (рідке скло, їдкий натр, 

кальцинована сода) при середній витраті 0,1 – 0,2% від маси корисної копалини, що 

промивається, також збільшує швидкість розмиву глин.  

За класифікацією Г.І.Юденича розрізняють такі мінеральні матеріали: 

- важкопромивні – з в’язкою глиною, що важко розминається у руці. Потребують 

двох і більше прийомів промивки або застосування промивних машин з механічним 

впливом на корисну копалину. Тривалість промивки у коритних мийках складає більше 

6 хв, у скруберах – більше 12 хв; 

- середньопромивні – з в’язкою глиною, що відносно легко розминається у руці. 

Промиваються за один прийом. Тривалість промивки у коритних мийках складає 3 – 6 хв, 

у скруберах – 4 – 12 хв; 

- легкопромивні – з піщанистою глиною. Тривалість промивки на грохотах зі 

зрошенням із бризкал складає 2 – 3 хв.  

При промивці руд крупністю до 25 мм в мийках баштового типу Є.Є.Серго 

запропонував класифікувати їх за двома ознаками: глибині занурення балансирного 

конусу та тривалості розмокання глинистої породи (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 – Класифікація промивності руд за Є.Є.Серго   

Категорія 

промивності 

Глибина занурення 

балансирного конусу, мм 

Тривалість розмокання 

глинистої породи, год  

Легка 8 – 10  до 5 

Середня 6 – 8  5 – 8  

Важка 3 – 6  8 – 11  

Дуже важка до 3 більше 11 

Укрупнені дослідження процесу промивки проводять у напівпромисловому та 

промисловому масштабах (у скруберах, коритних мийках, спіральних класифікаторах, 

на грохотах). Випробування на промивність крупногрудкового матеріалу проводять 

тільки у промисловому масштабі, а дрібного – у напівпромисловому. У лабораторних 

умовах промивці звичайно піддають матеріал крупністю не більше 10 мм.     

При лабораторному дослідженні вихідної руди для відділення глинистої складової 

від грудкової застосовують промивку без механічного впливу з використанням 

перфорованого барабана розміром 380х550 мм (рис. 4.18). Барабан з отворами 10х10 

мм покритий сіткою з чарунками 4х4 мм. Усередину барабана через зрошувальну трубу 

підводять воду під тиском. Промивка матеріалу в барабані забезпечує обережний 

режим, при якому стирання рудної частини практично виключено.  
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Замочену корисну копалину завантажують у барабан, закривають завантажувальний 

отвір. Подають промивну воду з постійним переливом через зливний поріг ванни. Злив 

промивки контролюють по класу – 0,16 мм за допомогою контрольної сітки.    

Злив (– 0,16 мм) збирають у ємність, що забезпечує збір продукту без втрат. 

Тривалість промивки складає 25 хв, після чого барабан зупиняють, припиняють подачу 

води і через отвір у дні ванни вивантажують миту руду (+0,16 мм) разом з пульпою у 

ємність, достатню для одноразового розвантаження всього матеріалу без втрат. Після 

закінчення експерименту шлами промивки збирають, відстоюють, ущільнюють 

декантацією, визначають їх об’єм, перемішують та відбирають представницькі проби 

для визначення густини пульпи, седиментаційного аналізу, виходу і хімічного складу 

шламів. Миту руду розсівають по класах крупності на грохоті зі зйомними ситами. 

Якість промивки оцінюють за результатами рудорозбірки. Промивка вважається 

задовільною, якщо у класах крупністю + 10 мм глина відсутня. Необхідна тривалість 

промивки визначається тривалістю промивки крупних класів. 

Продукти розсіву митої руди і шламів сушать при температурі 105 – 110
о
С, 

зважують та направляють на хімічний аналіз. Масову частину митої руди і шламів 

визначають за балансом металу у цих продуктах.   

 

4.7   ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Гравітаційне збагачення – один з найбільш поширених методів переробки 

мінеральної сировини. До нього належать процеси: збагачення у важких середовищах, 

відсадка, концентрація на столах, ґвинтова сепарація та ряд інших спеціальних методів 

розділення, що основані на дії масових сил (гравітаційних, відцентрових, 

магнітогідродинамічних і магнітогідростатичних).  

Застосування гравітаційних процесів у практиці збагачення корисних копалин 

визначається: речовинним складом збагачуваного матеріалу і його крупністю, 

характеристикою збагачуваності корисної копалини, кліматичними умовами регіону, 

техніко-економічними показниками. Крупність корисних копалин, що переробляються 

гравітаційними процесами, складає від 0,02 до 300 мм. З цих причин гравітаційні 

процеси займають провідне місце в практиці переробки вугілля, золотовмісних, 

олов'яних, вольфрамових, молібденових руд і руд чорних металів. Гравітаційні процеси 

можуть використовуватися як самостійно, так і в поєднанні з іншими процесами 

збагачення: флотацією, промивкою, магнітною або електричною сепарацією та ін. У 

комбінованих схемах переробки корисних копалин гравітаційні процеси 

використовують для видалення на початку технологічного процесу до 30% відвальної 

породи, що сприяє підвищенню економічності збагачувального переділу за рахунок 

скорочення фронту подрібнення і флотації. 

 Умовою ефективного застосування гравітаційних процесів є достатня різниця у 

густині розділюваних мінералів. При збагаченні грудкового матеріалу у важких 

середовищах або відсадкою ця різниця повинна бути не менше 100 – 150 кг/м
3
, а при 

розділенні тонкозернистого матеріалу у 2 – 3 рази більше. Крім густини на поведінку 

мінеральних зерен суттєво впливає їх розмір та форма, а для тонкозернистого матеріалу 

також властивості поверхні. 

Визначення збагачуваності гравітаційними процесами виконується для всіх видів 

мінеральної сировини, де їх використання традиційне або принципово можливе. Задачі 

гравітаційних досліджень – оцінка збагачуваності даної сировини гравітаційними 

процесами, розробка раціональної технології збагачення та визначення якісно-

кількісних показників розділення.    
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Першим етапом гравітаційних досліджень виконується фракційний аналіз 

сировини по класах крупності. Дані фракційного аналізу дозволяють зробити 

висновок про принципову можливість гравітаційного збагачення корисної 

копалини, дають уявлення про ступінь розкриття основних мінералів у різних 

класах крупності, а також використовуються для вибору початкової і кінцевої 

крупності збагачення, складання схеми досліджень збагачуваності, приблизного 

прогнозування показників гравітаційного збагачення. При використанні 

збагачення у важких середовищах або відсадки крупних класів ці дані служать 

основою для визначення параметрів процесу і розрахунку технологічних 

показників. Перед початком досліджень пробу корисної копалини доводять до 

крупності – 50 мм. Шкалу густини підбирають на основі інформації про 

мінеральний склад корисної копалини. Для одержання точних даних про можливий 

вихід та якість продуктів розділення готують 4 – 5 суспензій з інтервалом густини 

100 – 150 кг/м
3
. При виконанні досліджень по збагаченню у важких середовищах 

або відсадки крупних класів дані фракційного аналізу досліджуваних класів 

крупності представляють у графічному вигляді. Графічна інтерпретація дає 

можливість мати уявлення про склад і вихід різних фракцій у продукти, вибрати 

оптимальну густину розділення, розрахувати можливі результати розділення. 

Графічна інтерпретація частіше за все виконується з використанням кривих Анрі-

Рейнгарда (кривих збагачуваності), що будуються за даними фракційного аналізу.  

Проведення гравітаційних досліджень на збагачуваність виконують з 

використанням лабораторних важкосередовищних сепараторів, відсаджувальних 

машин, концентраційних столів, ґвинтових сепараторів. 

 

4.7.1  Збагачення у важких суспензіях 

 

Дослідження збагачення у важких суспензіях починаються з приготування 

суспензії потрібної густини. Як обважнювач при дослідженнях застосовують магнетит, 

ґранульований феросиліцій або їх суміш. Суспензію для досліджень готують дещо 

більшої густини і у об’ємі в два рази більшому, ніж потрібно. Необхідну масу сухого 

обважнювача визначають за формулою: 
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де mo
 
–

 
маса сухого обважнювача, кг; Wc – об’єм суспензії, м

3
;  δo – густина сухого 

обважнювача, кг/м
3
; Δc – густина суспензії, кг/м

3
. 

Об’єм води для приготування суспензії визначається за виразом: 

 

oocв mWW / , м
3
.                                      (4.48) 

 

Лабораторні дослідження збагачення у важких суспензіях звичайно проводять у 

конусі з мішалкою (рис. 4.19). Суспензію заливають у конус та старанно перемішують. 

Під час перемішування у невелику колбу відбирають пробу для визначення густини 

суспензії. Для цього попередньо зважують порожню колбу і колбу, заповнену водою. 

Густину суспензії визначають за формулою: 
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де т1 – маса порожньої колби, кг; т2 – маса колби з водою, кг; т3 – маса колби з 

суспензією, кг. 

Якщо густина суспензії в конусі відповідає заданим характеристикам, починають 

дослідження; якщо різниця між заданими і реальними характеристиками суспензії в 

конусі велика, то додають або густу суспензію, або воду, старанно перемішують та 

знову визначають густину суспензії.  

Коли отримана суспензія потрібної густини, то при повільному обертанні 

мішалки на поверхню суспензії насипають шар корисної копалини, що попередньо 

змочена суспензією тієї ж консистенції. Через декілька секунд зерна корисної 

копалини, що плавають на поверхні, вичерпують сітчастою ложкою. Якщо кількість 

зерен, що потонули, значна, то після збору легкого продукту вміст конусу випускають 

на сито з розміром чарунок 1 мм для відділення суспензії. Після цього конус знов 

заповнюють суспензією, суспензію перемішують, доводять її густину до потрібної і при 

повільному обертанні мішалки завантажують наступну порцію корисної копалини і т.д.  

 

 
 

Замість конуса при дослідженнях можна застосовувати звичайні цеберки 

діаметром і висотою по 200 мм.  

Легку і важку фракції, одержані при сепарації в конусі промивають водою, 

сушать, зважують і аналізують. 

Ефективність збагачення у важких суспензіях залежить від стану середовища 

розділення, яке найбільш повно характеризується реологічними властивостями – 

в’язкістю та граничним напруженням зсуву суспензії. Забруднення суспензії шламами 

поряд з досить суттєвим збільшенням пластичної в’язкості особливо різко збільшує 

граничне напруження зсуву. Вплив шламів на реологічні властивості суспензії в 

значній мірі залежить від їхньої природи. Якщо вміст у робочій суспензії відносно 

інертних домішок (породні, вугільні шлами і т.п.) досягає іноді досить значних величин 

(до 25 %) без різкого погіршення реологічних властивостей, то добавка глин (типу 

бентоніту), що легко набухають, навіть у невеликих кількостях (до 2 %) може привести 

в результаті структурування до повної втрати суспензією текучості. Існує два шляхи 

поліпшення властивостей важких суспензій: фізико-хімічний вплив (добавка реагентів) 

та фізичний вплив (вібрація суспензії).  

Для магнетитових суспензій, що містять шлами, найбільш ефективними є 

неорганічні реагенти – гексаметафосфат натрію та рідке скло. Використовують також 

органічні речовини: сулькор, лігнін, поліфенольний лісохімічний знижувач в’язкості. 
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Ці реагенти при концентрації 0,2 – 1 кг/м
3
 суттєво поліпшують фізико-механічні 

властивості магнетитової суспензії (в’язкість знижується на 17 –26 %, граничне 

напруження зсуву на 50 % і більше). Розроблений Г.Д. Красновим метод 

низькочастотних вібрацій дозволяє прискорити процес збагачення завдяки руйнуванню 

структур при одночасному підвищенні кінетичної стійкості об’єму суспензії.  

Вплив вібрацій можна досліджувати за радіометричною схемою на установці 

(рис. 4.20), яка складається зі звареної рами з полицями для розміщення датчиків 

радіометричної схеми і електродвигунів вібратора.  

 

У середині рами на ґумових амортизаторах підвішена сталева труба 4 діаметром 

82 мм, що має у верхній частині патрубок для зливу суспензії, а також відростки для 

відбору проб і ілюмінатори. У середній частині до труби приварені полиці для 

розміщення вібраторів 3. Для створення висхідного потоку в збірній коробці 1 

встановлений заглибний насос 2. Два інерційних дебалансних вібратора з жорстко 

скріпленими корпусами при синхронному обертанні дебалансів у протилежні сторони 

складають разом один двомасний інерційний вібратор самобалансного типу. 

Горизонтальні складові відцентрових сил, що виникають при синхронному обертанні 

дебалансів, діють у протилежні боки і взаємно врівноважуються. Вертикальні складові 

підсумовуються і створюють знакоперемінну збурювальну силу.  

В’язкість суспензії в установці визначається радіометричною схемою по методу 

вимірювання швидкості падіння радіоактивних кульок. Для визначення швидкості 

падіння кульок у середовищі вимірюють час, за який вони проходять визначений шлях. 

Суспензії – рідини непрозорі, тому візуальні методи досліджень не придатні. Для 

дослідів з органічного скла виготовляють кульки діаметром 4 мм. В кожній кульці 

висвердлюють заглиблення, у яке вкладають невеликий (близько 1 мм) відрізок дроту 

радіоактивного Со
60

 і шматочок свинцю для обважнювання кульки. 
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Радіометрична схема для вимірювання швидкості падіння радіоактивних кульок 

включає: два датчика 5, блоки підрахунку імпульсів 6, що працюють зі 

сцинтиляційними трубками, прилад визначення швидкості підрахунку імпульсів 7, 

осцилограф 8. Для того щоб уникнути реєстрації проміжних положень міченої кульки, 

датчики екранують свинцем товщиною 60 мм; ширина коліматорної щілини – 2 мм.  

 

4.7.2  Збагачення відсадкою  

  

Відсадка застосовується для збагачення вугілля і руд у класифікованому та 

некласифікованому вигляді. Для проведення дослідів по відсадці використовують 

лабораторну відсаджувальну машину, гідравлічний пульсатор Механобра або ручну 

відсаджувальну машину. 

Гідравлічний пульсатор Механобра (рис. 4.21) складається з двох скляних 

циліндрів 1 з сіткою 4.  

 

 
Під сітку 4 через патрубок 5 підводиться вода, витрати якої можна регулювати. 

Пульсації в циліндрах створюються за допомогою діафрагми 3, хід якої і число 

пульсацій регулюються. Величина ходу діафрагми від 0 до 8 мм змінюється 

ексцентриком 2, а число її ходів від 0 до 1500 хв
-1

 варіатором швидкості. Після 

закінчення досліду підрешітний продукт випускають через кран 6.  

Застосування скляних циліндрів дає можливість спостерігати за процесом 

відсадки та швидко підбирати найбільш сприятливий хід діафрагми і число пульсацій. 

Для розділення невеликих проб при мінералогічному аналізі, пошукових роботах 

у лабораторії або геологічних партіях може бути корисною ручна відсаджувальна 

машина (рис. 4.22).  

Ручна відсаджувальна машина складається зі склянки 1 з широким горлом 

діаметром близько 90 мм і висотою 200 – 250 мм. У склянку вставляється скляний 

або пластмасовий циліндр 4 через пробку 3, що щільно входить у горло склянки. 

Циліндр внизу має сітку 9, яка закріплена за допомогою гачкуватих тримачів 6 та 

ґумового кільця 7. Через пробку проходить трубка 5 з кільцем 2, що має отвори і 

охоплює циліндр. Трубка з’єднана з грушею 8. Якщо у циліндр налити води і на 

сітку завантажити пробу досліджуваного матеріалу, то за допомогою груші можна 

підібрати таке число пульсацій води, при якому відбудеться розшарування 

матеріалу: важкі зерна сконцентруються у нижніх шарах, а легкі – у верхніх. Після 

розшарування матеріалу циліндр з пробкою виймають, дають воді стекти, а потім у 
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циліндр уставляють дерев’яний стержень 10, що щільно входить у циліндр до шару 

мінеральних зерен. Циліндр перевертають, знімають сітку і видавлюють матеріал з 

циліндра шарами. Увесь матеріал розділяють на визначене число фракцій, що 

відрізняються за складом, та аналізують їх. 

 

 
 

Відсадку тонкого матеріалу в ручній відсаджувальній машині можна 

здійснювати з постіллю із зерен, що близькі за густиною до зерен важких мінералів 

досліджуваного матеріалу. Важкі зерна, що пройшли через постіль, збираються у 

склянці 1. Постіль служить своєрідним клапаном, що пропускає зерна важких мінералів 

і затримує зерна легких мінералів. Сітка решета при роботі з постіллю повинна мати 

отвори, через які можуть пройти зерна важкого мінералу, тобто діаметр отворів 

повинен бути дещо більшим максимального діаметра рудних зерен, але меншим зерен 

постелі. У середньому діаметр зерен постелі в 1,5 – 2,5 раза більше максимального 

діаметра рудних зерен. Густина зерен постелі повинна бути менше густини зерен 

важкого мінералу, але більше густини легкого. Товщина шару постелі залежить від 

крупності матеріалу постелі і повинна складати два-три діаметра зерна постелі. Чим 

вище шар постелі, тим вища якість відходів і концентрату. 

Для відсадки матеріалів крупністю до 12 мм використовують лабораторні 

відсаджувальні машини ОМСК-2 зі знімними камерами розміром 200х200 і 200х120 

мм, напівпромислові машини «Механобр-1» з розміром камер 300х300 мм та 

малогабаритні відсаджувальні машини ОМЛ конструкції ЦНІГРІ зі зйомними камерами 

розміром 120х85 мм. Найбільш зручною є машина ОМСК-2 (рис. 4.23), що забезпечує 

безступінчасте регулювання амплітуди пульсацій у межах до 20 мм і частоти пульсацій 

в межах 5–420 хв
-1

. 

Машина ОМСК-2 складається з корпуса 1, що у свою чергу має дві камери 2 з 

конічними днищами 6. Рухомі конічні днища зв’язані з нерухомою частиною камери 

ґумовою кільцевою діафрагмою 4 і циліндричною обичайкою 3. Пульсації конусів 

здійснюються від кривошипно-шатунного механізму 5. На решето відсаджувальної 

машини укладається трафарет, в який завантажується постіль.  

Крупність досліджуваного матеріалу у відсаджувальній машині ОМСК-2 складає 

від 0,04 до 12 мм. 
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Після включення машини регулюють гідравлічний режим роботи. Витрати 

підрешітної води можна визначити за емпіричною формулою: 

 

SVWпр 02,0 , л/хв,                                   (4.50) 

 

де V0 – кінцева швидкість падіння найбільшого зерна важкого мінералу, м/с;  S – 

площа решета, м
2
. 

Чим дрібніший матеріал, тим менше втрати підрешітної води. Для регулювання 

швидкості зливу легкої фракції через поріг у машину подається транспортна вода. 

Після регулювання режиму роботи машини у неї завантажується досліджуваний 

матеріал. При безперервному процесі відсаджування продуктивність машини ОМСК-2 

досягає 300 кг/год. Маса проби для досліджень залежить від вмісту корисного 

компоненту та крупності матеріалу, вона складає 20 – 100 кг. При проведенні дослідів у 

безперервному процесі отримують 5 – 6 фракцій, які аналізують окремо. При 

детальному дослідженні процесу відсадки визначають вплив окремих факторів 

(витрати підрешітної води, амплітуди і числа пульсацій та ін.) 

 

4.7.3  Збагачення на концентраційних столах  

 

Дослідження збагачуваності на концентраційних столах застосовують для руд та 

розсипів крупністю до 4 мм. Більш високі технологічні показники можна отримати при 

збагаченні класифікованої руди. Концентраційні столи мають малу питому 

продуктивність та потребують великих площ для установлення, тому вони 

застосовуються, головним чином, в перечисних операціях. 

Лабораторний концентраційний стіл СКЛ-2 (рис. 4.24) призначений для 

збагачення матеріалів крупністю 0,04–1 мм.  

Стіл має дюралюмінієву деку 1 трапецієподібної форми з рифлями 2. Подача 

пульпи і води регулюється кранами 8. Дека спирається на роликові опори. Регулювання 

кута поперечного нахилу деки здійснюється креновим механізмом у діапазоні 0 – 10
о
. 

Регулювання частоти коливань (від 200 до 600 хв
-1

) і величини ходу деки  (від 2 до 12 

мм) здійснюється регуляторами 5 і 6.  
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Продукти концентрації видаляються з столу у збірники 7, зважуються і 

аналізуються. Продуктивність концентраційного столу СКМ-2 складає 15 кг/год. 

Лабораторний концентраційний стіл (рис. 4.25) призначений для збагачення 

матеріалів крупністю 0,1–3 мм.  

Стіл має одну дерев’яну деку 1 трапецієподібної форми. Поверхня деки покрита 

лінолеумом, на якому закріплені рифлі 2 прямокутного перетину шириною 7 см, але 

довжина і висота рифлів – змінна. Найкоротші рифлі (1200 мм) закріплені біля 

приймального лотка, найдовші (4500 мм) – в нижній частині деки. Найбільшу висоту 

рифлі мають біля завантажувального торця деки. Приймальний лотік, що встановлений 

на деці, має два відділення: одне (3) – для прийому і розподілу пульпи, друге (4) – для 

змивної води. Подача пульпи і води регулюється зміною розміру отворів лотка і 

рухомими планками 5. Дека спирається на шість роликових опор ковзання 6. 

Регулювання кута поперечного нахилу деки здійснюється креновим механізмом 7, 8. 

Зворотно-поступальний рух в площині деки здійснюються від ексцентрикового 

приводу через тягу 10 (при прямому ході) і пружину 9 (при зворотному ході). 

Досліджуватися може класифікований та некласифікований матеріал. Збагачення 

класифікованого матеріалу забезпечує кращі результати, але збагачення 

некласифікованого матеріалу простіше, тому доцільно виконати дослідження як 

класифікованого матеріалу, так і некласифікованого. 

 
Стіл готують до досліджень: число коливань деки столу встановлюють у межах 

275 – 325 хв
-1

, величину ходу – 10 – 16 мм. Коливання та хід деки повинні забезпечити 

рух усіх частинок в напрямку до розвантажувального кінця столу. Якщо деякі частинки 

затримуються або пересуваються дуже повільно, хід столу збільшують, якщо 

пересування частинок відбувається дуже енергійно, хід столу зменшують. Після 

перевірки величини ходу та коливань столу деку промивають, встановляють прийомні 

коробки продуктів, придають деці столу невеликий нахил та відкривають воду. Вода 

подається у три точки змивного жолоба у такій кількості, щоб уся поверхня деки була 

покрита тонким шаром води.  

Після цього починають завантаження матеріалу у приймальний лотік. 

Спостерігаючи за створенням віяла продуктів на деці, регулюють її нахил та кількість 

води у середній і кінцевій частині столу. Основна увага повинна бути спрямована на 

правильне відсікання крайньої частини віяла, де зосереджені важкі мінерали (це так 

звана головка). Кожний з одержаних продуктів зневоднюють, сушать, зважують і 

аналізують 
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.   

4.7.4  Збагачення на ґвинтових сепараторах   

 

Ґвинтові сепаратори найбільш ефективні для збагачення розсипів середньої 

крупності. Вони мають достатню продуктивність, прості в експлуатації і займають 

невелику площу. 

При великій кількості глини або шламів у живленні сепаратора (більше 20 %) 

потрібна попередня дезінтеграція і знемулення пісків. На ґвинтових сепараторах добре 

вилучаються коштовні мінерали крупністю 0,25 – 4 мм, частинки крупністю – 0,074 мм 

практично повністю знаходяться у зваженому стані і тому з потоку не випадають. При 

високому вмісті у вихідних пісках мінералів важкої фракції з перших відсікачів можна 

отримати багаті, а іноді й кондиційні продукти. У такому разі доцільно передбачати 

виведення таких продуктів окремо. Для пісків з вмістом мінералів важкої фракції 

більше 3 – 4 % потрібно дво- або тристадійне збагачення. 

При ґвинтовій сепарації велике значення має форма мінеральних частинок. Зерна 

пластинчастої форми внаслідок порівняно більшої сили тертя ковзання утримуються на 

стінках жолоба і потрапляють у важкий продукт, зерна сферичної форми рухаються 

біля зовнішнього борту та видаляються разом з легким продуктом. 

Перед збагаченням проб на ґвинтових апаратах проводять попередню 

дезінтеграцію матеріалу і визначають його крупність. Якщо проба пісків представлена 

матеріалом дрібніше 2 мм і не містить шламів, її можна переробляти на ґвинтовому 

сепараторі; якщо крупність проби менше 0,5 мм, її збагачують на ґвинтовому шлюзі. 

При роботі на ґвинтових апаратах необхідно витримувати рівномірність 

живлення. Кількість води у живленні задається з розрахунку одержання пульпи 

густиною 20 – 30 % твердого. Пульпу в апарати необхідно подавати паралельно 

дотичній до сферичної поверхні внутрішнього перетину жолоба. Процес концентрації 

на ґвинтових апаратах (головним чином ступінь концентрації) залежить від витрат 
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змивної води, що подається на внутрішній борт. Надлишок змивної води зносить важкі 

мінерали, а її нестача приводить до забруднення важкого продукту. Витрата води 

регулюється візуально і всередньому складає 0,05 – 2 л/с. 

До складу установки з ґвинтовими апаратами входять (рис. 4.26): ґвинтовий 

жолоб 1 (взаємозамінні сепаратор або шлюз) з пульпоприймачем 2, 

водорозподільником 3 та струминним дільником 4; бункер з дозувальною лійкою 5 та 

збірники продуктів збагачення 6. Усі вузли установки монтуються на опорі 7.     

Для досліджень процесу гвинтової сепарації використовують переважно 

тривиткові сепаратори діаметром 250 мм, які мають один відсікач у кінці жолоба. 

Продуктивність сепаратора 30 – 60 кг/год (на розсипах – до 100 кг/год).  

 
 

Для укрупнених випробовувань застосовують п’ятивиткові сепаратори діаметром 

500 мм з трьома відсікачами. Продуктивність сепаратора 300 – 500 кг/год (на розсипах 

– до 1000 кг/год).  

Мінімальна маса проби для досліджень на першому сепараторі складає 5 кг, на 

другому – 30 – 50 кг.     

 

4.7.5  Розробка схеми гравітаційного збагачення 

 

Заключний етап досліджень гравітаційного збагачення – розробка технологічної 

схеми. Перш за все за результатами фракційного аналізу визначають доцільність 

застосування гравітаційного збагачення. Якщо гравітаційне збагачення доцільне 

проводять збагачення у важкій суспензії з метою уточнення крупності збагачуваного 

матеріалу та граничної густини розділення. При переробці руд збагачення у важкій 

суспензії застосовують для попереднього відділення відвальних відходів, при переробці 

вугілля – для отримання кінцевих продуктів. Для збагачення у важких суспензіях 

використовують пробу масою не менше 50 кг. 

Пробу матеріалу крупністю до 12 мм піддають відсадці з метою уточнення її 

режимних параметрів (режим пульсацій, витрати підрешітної і транспортної води, 

необхідність штучної постелі). 

Якщо в схемі передбачається застосування ґвинтової сепарації, то вона 

найчастіше використовується для попередньої концентрації та кондиціонування 

продукту перед послідовними операціями. Концентрат ґвинтової сепарації 

перечищають на концентраційних столах, де досягається більш висока ефективність. 
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Відходи ґвинтової сепарації або безпосередньо направляють у відвал, або після 

перечищення. 

В результаті виконання досліджень визначають якісно-кількісні показники 

продуктів гравітаційного збагачення, проводять мінералогічне вивчення отриманих 

продуктів, прослідковують поведінку кожного класу крупності в окремих операціях. 

При експериментальному відпрацьовуванні технології на конкретній руді 

підбирають крупність дроблення або подрібнення, компонування обладнання, 

технологічні режими, розподіл потоків (виходи промпродуктів), необхідне число 

перечисних і контрольних операцій.       

 

4.8 МАГНІТНИЙ АНАЛІЗ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Магнітний аналіз застосовується для дослідження збагачуваності руд, що містять 

магнітні мінерали, і контролю роботи магнітних сепараторів. При зміні величини 

електричного струму в котушці електромагніту, а отже, й напруженості магнітного 

поля між його полюсами руду можна розділити на фракції з різною магнітною 

сприйнятливістю. Для феромагнітних мінералів (магнетиту, ільменіту і ін.) магнітна 

сприйнятливість залежить від напруженості магнітного поля, тому при дослідженні 

руди, що містіть магнітні мінерали, необхідно визначити залежність між магнітною 

сприйнятливостю і силою струму. У цьому випадку напруженість магнітного поля є 

аналогом густини розділення в гравітаційних процесах. Для побудови кривих 

збагачуваності по нижній осі абсцис відкладають вміст магнітного компоненту (напр., 

заліза), а по верхній – магнітну сприйнятливість; по лівій осі ординат відкладають вихід 

магнітної фракції, а по правій – вихід немагнітної фракції. 

Для виконання магнітного аналізу застосовують магнітні сепаратори невеликих 

розмірів і аналізатори (табл. 4.6).  

Грудкові сильномагнітні руди крупністю 1 – 50 мм піддаються магнітному аналізу 

з метою визначення доцільності застосування сухого магнітного збагачення, а також 

визначення мінімально можливого вмісту металу у відходах та можливості одержання 

сухого концентрату. 

Таблиця 4.6 - Магнітні сепаратори і аналізатори 

 

Сепаратори та апарати для магнітного аналізу Руда 

 

Тип 

Напруженість 

магнітного поля, 

кА/м 

 

Тип 

Крупність, 

мм 

Сепаратор ПБСЦ-63/50 100 Сильномагні-тна 1-50 

Трубчатий аналізатор 25Т-СЕМ  

до 160 

Сильномагні-тна  

-1 

Електромагнітний аналізатор АМ-1  

80 - 160 

Сильномагні-тна -1 

Магнітофугальний аналізатор 

(з біжучим полем) МФА 

 

до 80 

Сильномагні-тна  

-0,5 



78 

Електромагнітний аналізатор з силь-

ним полем АЕС-1 

 

0-1200 

Слабкомагні-тна  

-5 

Електромагнітний роликовий 

сепаратор ЕРС-12/10 

 

0-950 

Слабкомагні-тна  

-1 

Універсальний електромагнітний ана-

лізатор  

УЕМ-Іт 

 

0 - 2000 

Слабкомагні-тна  

-1 

Електромагнітний ізодинамічний се-

паратор  

СІМ-1 

 

80 - 950 

Слабкомагні-тна  

-1 

Поліґрадієнтний аналізатор  

Механобра 208-СЕ 

до 800 Слабкомагні-тна -0,5 

 

 Аналіз виконується у два етапи (рис. 4.27). На першому етапі  руду крупністю до 

50 мм розділяють на вузькі класи і кожний клас збагачують на сепараторі зі слабким 

полем, наприклад, ПБСЦ з одержанням відходів і магнітного продукту. 

 На другому етапі виконують магнітний аналіз кожного класу відходів 

магнітного збагачення за допомогою ручного магніту з напруженістю магнітного поля 

100 кА/м. Визначають                   вихід продуктів збагачення з кожного класу при 

зважуванні з точністю ± 0,1 г. 

 

Похибка експерименту цього методу магнітного аналізу не повинна 

перевищувати 5 % .  

Дрібні сильномагнітні руди (крупністю менше 1 мм) піддаються сухому або 

мокрому магнітному аналізу з використанням різних апаратів (табл. 4.5). 

Із загальної проби відбирають наважку для аналізу і наважку для визначення 

вмісту загального заліза. Кінцева маса проби для магнітного аналізу залежить від 

вмісту магнетитового і загального заліза у вихідній пробі (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 – Мінімальна маса проби для магнітного аналізу 

Масова частка заліза, % < 10 10 – 30  30 – 40  >40 

Маса проби, г: 

   загальної 

   кінцевої 

 

110 

50 

 

70 

30 

 

50 

20 

 

30 

10 
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Магнітний аналіз може виконуватися на некласифікованому матеріалі крупністю 

не менше 1 мм. 

Пробу піддають дії ультразвуку частотою 22 кГц та інтенсивністю 23·10
-4

 Вт/м
2
 

протягом 1 хв за допомогою диспергатора УЗДН-1 у склянці місткістю 0,1 дм
3
 при Т : Р 

= 1 : 3. При дослідженні сильномагнітних руд на збагачуваність аналіз проводять на 

аналізаторах 25Т-СЕМ та МФА за схемою, що наведена на рис. 4.28. 

Методика досліджень полягає у наступному. Трубку аналізатора заповнюють 

водопровідною водою твердістю не більше 5 мг·екв/л до рівня вище полюсів магнітів та 

встановлюють постійну швидкість промивної води з метою підтримування постійного рівня 

води (вище полюсів магнітів). 

 

Включають електромагніт і регулюють струм в його обмотках до величини, що 

відповідає напруженості магнітного поля 88 кА/м. Підготовлену пробу рівномірно 

завантажують через верхній торець трубки і включають привід аналізатора. Магнітна 

фракція утримується магнітним полем біля полюсів, а немагнітна безперервно 

розвантажується у збірник. Тривалість промивки матеріалу обробленого ультразвуком 

складає 5 хв, а необробленого – 25 хв. Потім виключають струм і розвантажують магнітну 

фракцію у другий збірник. 

Продукти розділення зневоднюють декантацією та висушують у сушильній шафі 

при температурі 100 ± 5
о
С до постійної маси. Магнітну фракцію аналізують на 

магнітофугальному аналізаторі. Продукти розділення зважують, розраховують їх вихід, 

квартуванням відбирають проби для хімічного аналізу на загальне залізо, а з 

немагнітної фракції, крім того, й на магнетитове залізо. 

Розходження між масою вихідної проби і сумарною масою продуктів не повинно 

перевищувати 1,5 % по відношенню до маси вихідної проби. Розходження між вмістом 

заліза у вихідному матеріалі і середньозваженим вмістом заліза у продуктах аналізу не 

повинно перевищувати 0,5 %. В протилежному випадку аналіз повторюють на дублікаті 

проби. 

Проби слабкомагнітних руд відбирають від вихідної подрібненої руди або від 

продуктів збагачення. Неоднорідні за ґранулометричним складом проби попередньо 

класифікують на класи + 0,5; – 0,5; + 0,045 і – 0,045 мм та аналізують їх окремо. 

Доцільність попередньої класифікації визначається у кожному конкретному випадку 

залежно від речовинного складу та однорідності гранулометричного складу продукту, що 

аналізується. Попередня класифікація рекомендується при аналізі продуктів, які містять 

менше 40 % класу -0,045 мм. 

Магнітний аналіз проб крупністю + 0,5 мм некласифікованих або класифікованих 

по класу 1 мм, можно проводити сухим способом на сепараторі ЕРС-12/10. Перед 

аналізом пробу масою 100 г висушують до повітряно-сухого стану. Пробу поміщають у 
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завантажувальний пристрій аналізатора, встановлюють потрібну силу струму та включають 

електродвигун, що рухає ролик, живильник, який подає руду у магнітне поле, і 

електромагніт. Магнітний аналіз виконується послідовно з виділенням магнітної фракції 

при підвищенні напруженості від 160 до 950 кА/м.     

Продукти аналізу кожного прийому зважують, переглядають через бінокуляр для 

виявлення засмічень і від фракцій відбирають проби для хімічного аналізу. 

Розходження між масою вихідної проби і масою фракцій магнітного аналізу не 

повинно перевищувати 5 % від маси проби. Розходження між вмістом заліза у вихідному 

матеріалі і середньозваженим вмістом заліза у продуктах аналізу не повинно 

перевищувати 0,5 % . 

Магнітний аналіз проб слабкомагнітних залізних руд крупністю  -0,5 мм  проводять 

мокрим способом, наприклад, на поліградієнтному аналізаторі конструкції Механобра 

(208-СЕ). Перед аналізом з проби масою 50 г видаляють магнетит при напруженості 

магнітного поля 160 кА/м. Продукти аналізу зважують і піддають хімічному аналізу на 

вміст загального заліза. 

Робочий простір аналізатора 208-СЕ заповнюють фільтруючими тілами (кулями), 

включають електромагніт та встановлюють необхідну для розділення силу струму. 

Немагнітний продукт механічною мішалкою перемішують у воді (Т : Р = 1 : 4) протягом 5 

хв. Температура води - 20 - 25°С, твердість - не більше 5 мг-екв/л. При аналізі класу - 

0,045 мм подають спеціальні реагенти (напр., NaOH) для диспергування мінералів пульпи. 

Наважку матеріалу після перемішування поступово переносять у робочий простір 

аналізатора. /Для промивки немагнітної фракції в робочий простір подають порцію води, 

об'єм і швидкість подачі якої залежить від крупності проби. Після закінчення промивки 

немагнітної фракції виключають магніт, подають воду і в іншу ємність змивають магнітну 

фракцію. Магнітний аналіз виконують поступовим виділенням магнітної фракції при 

підвищенні напруженості магнітного поля від 160 до 900 кА/м з інтервалом 100 - 150 кА/м.

  

Магнітні і немагнітні фракції сушать, зважують з точністю до 0,1 г і від кожного 

продукту відбирають проби для хімічного аналізу. Розходження між масою вихідної проби 

та сумарною масою фракцій магнітного аналізу не повинно перевищувати 5% маси проби. 

Розходження між вмістом заліза у вихідному матеріалі і середньозваженим вмістом заліза у 

продуктах аналізу не повинно перевищувати 0,5 %. 

4.9   ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

МАГНІТНОЮ СЕПАРАЦІЄЮ 

Дослідження збагачуваності магнітними методами звичайно починають з магнітного 

аналізу окремих класів руди із застосуванням різних аналізаторів. Пробу сильномагнітної 

руди крупністю до 50 мм і до 3 (5) мм слабомагнітної розділяють на 3 - 4 класи, і кожний 

клас піддається магнітному аналізу. На основі результатів проведеного аналізу роблять 

висновок про можливість збагачення даної руди магнітною сепарацією, встановлюють 

приблизну крупність подрібнення руди та визначають орієнтовані вихід і якість одержаних 

продуктів. 

Матеріал перед магнітним збагаченням проходить ряд підготовчих операцій: 

дроблення, подрібнення, класифікацію, знешлам-лення (або знепилення), намагнічування 

(або розмагнічування), сушку, випалювання (в залежності від речовинного складу збагачува-

ного матеріалу та умов магнітної сепарації). 

Дослідження збагачуваності сильномагнітних руд проводять на магнітних 

сепараторах зі слабким магнітним полем. Для досліджень застосовуються сепаратори 

лабораторного і промислового типів, а також безперервно діючі дослідні установки. Таким 
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обладнанням  може бути барабанний магнітний сепаратор ПБСЦ-63/56, схема якого 

наведена на рис. 4.29. 

Магнітний сепаратор ПБСЦ-63/50 з верхньою подачею живлення призначений 

для сухого магнітного збагачення зернистих сильно-магнітних руд і знезалізнення 

немагнітних матеріалів крупністю до 50 мм. 

Напруженість магнітного поля сепаратора складає 120 кА/м. 

 

 

 

Після встановлення необхідної для розділення напруженості магнітного поля 

досліджуваний матеріал завантажують у бункер 1 електромагнітного сепаратора. З 

бункера за допомогою віброживи-льника 2 матеріал рівномірним потоком подається на 

обертовий барабан 4, в середині якого знаходиться нерухома магнітна система 5. Після 

розділення продукти сепарації направляються у збірники 6. 

При переробці сильномагнітних руд крупністю 0-50 або 0-25 мм їх попередня 

класифікація на класи і + 6 і 0 - 6 мм підвищує ефективність магнітної сепарації. 

Сухою магнітною сепарацією збагачують, як правило, зернисті магнетитові і 

титаномагнетитові руди з крупновкрапленою пустою породою, а також руди рідкісних 

металів. Метою використання сухої магнітної сепарації є одержання відвальних 

відходів. Чорновий концентрат сухої магнітної сепарації (промпродукт) направляють 

на подрібнення і мокру магнітну сепарацію. 

Тонковкраплені магнетитові руди збагачують мокрою магнітною сепарацією у 

дві-три стадії. Крупність подрібнення в окремих стадіях визначають у залежності від 

вкраплення рудних і породних мінералів за даними магнітного аналізу. Для 

лабораторних досліджень може застосовуватися електромагнітний барабанний 

сепаратор конструкції Механобра - ЕБМ-60/50  (рис. 4.30) з нижньою подачею 

живлення і прямоточною ванною. 

Напруженість магнітного поля сепаратора регулюється і складає до 90 кА/м. 

Вміст твердого у живленні магнітної сепарації при збагаченні руди крупністю до 3 мм 

складає 45 %, при збагаченні тонкоподрібненої руди крупністю 0,1 мм - 20 - 25 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.29 – Електромагнітний 

барабанний сепаратор типу ЕБС 

 

1 – бункер 

2 – віброживильник 

3 – електродвигун  

4 – барабан 

5 – магнітна система 

6 – збірники продуктів 
 

Н.ф. – немагнітна фракція 

М.ф. – магнітна фракція 

М.ф. 

1 2 3 

4 

Н.ф. 

5 

6 
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Дослідження збагачуваності слабкомагнітних руд проводять на магнітних 

сепараторах з сильним магнітним полем. Для лабораторних досліджень сухої магнітної 

сепарації застосовуються електромагнітні роликові сепаратори ЕРС-12/10 (рис. 4.31) з 

нижньою подачею живлення, а для досліджень мокрої магнітної сепарації – 

напівпромислові роторні сепаратори, напруженість магнітного поля у яких регулюється 

і складає до 900 кА/м. 

 

 
Перед збагаченням у сепараторах зі слабким магнітним полем із вихідного 

матеріалу повинні бути видалені сильномагнітні мінерали і металічний скрап. 

Технологічні дослідження процесу магнітної сепарації проводять з метою 

відпрацьовування та удосконалення параметрів роботи сепараторів на даній конкретній 

руді. Регульовані параметри електромагнітних сепараторів: напруженість магнітного 

поля в робочому зазорі, частота обертання барабана, валків або ротора, робочий зазор, 

розмір розвантажувальних щілин в полюсних наконечниках, розрідженість живлення, 

витрати води та продуктивність сепараторів. 

Напруженість магнітного поля вибирається з умов отримання з руди найбільш 

чистої магнітної фракції з мінімальними втратами  магнітних компонентів. Частота 

обертання робочого органу сепараторів залежить від вмісту магнітних мінералів в руді, 

потрібної продуктивності та необхідної якості продуктів сепарації. 

Таким чином, важливу роль у процесі магнітної сепарації відіграє водний режим. 

Водний режим роботи сепаратора регулюється висотою зливного порога і подачею 

промивної води. Для одержання більш чистого магнітного або немагнітного продукту у 

концентраційне відділення або ванну для немагнітного продукту подають промивну 
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воду. Швидкість розвантаження продуктів сепарації і об’єм води, що подається у 

магнітні сепаратори, регулюються розмірами розвантажувальних насадок. 

 

4.10  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

ЕЛЕКТРИЧНОЮ СЕПАРАЦІЄЮ  

 

Електричне збагачення засноване на різниці електричних властивостей 

розділюваних мінералів: електричній провідності, діелектричній проникності та ін.  

При збагаченні корисних копалин найбільше поширення отримали такі методи: 

– електрична сепарація в електростатичному полі; зарядка розділюваних частинок 

здійснюється при контакті з зарядженою поверхнею і тертям; 

– коронна сепарація в електричному полі коронного розряду; зарядка частинок 

здійснюється йонізацією; 

– коронно-електростатична сепарація у комбінованому коронно-електростатичному 

полі; зарядка частинок здійснюється йонізацією. 

Електричну сепарацію застосовують при збагаченні зернистих матеріалів 

крупністю 0,05 – 3 мм, для розділення та доводки колективних концентратів (напр., 

титано-цирконієвих, тантало-ніобієвих, олов’яно-вольфрамових та ін.). 

Необхідною умовою успішної електричної сепарації є попередня підготовка 

матеріалу: класифікація по крупності, сушка, нагрів і у окремих випадках відтирка та 

обробка реагентами. 

Класифікація вихідного матеріалу звичайно здійснюється на класи: 0,074 – 0,2; 0,2 

–0,5; 0,5 – 1; 1 – 2 мм. Наявність в руді матеріалу крупністю менше 0,074 мм погіршує 

показники електричної сепарації, матеріал крупніше 2 – 3 мм електричною сепарацією 

не розділяється. 

Нагрів руди перед сепарацією як правило ведуть до 50 – 600
о
С, частіше за все до 

80 – 120
о
С, але у деяких випадках руду нагрівають до 400 – 600

о
С. Після нагріву (перед 

сепарацією) руду охолоджують до 100 – 200
о
С. Температура нагріву у кожному 

конкретному випадку визначається експериментально. Перед випробовуванням 

нагрівають осаджувальний електрод і живильник сепаратора. 

Ефективність сепарації меншою мірою залежить від властивостей самих 

мінералів більшою – від стану їхньої поверхні. Природний стан мінеральної поверхні 

можна змінити очисткою поверхні частинок та видаленням з них деяких складових або 

створенням поверхневих плівок за допомогою реагентів, що селективно діють на різні 

речовини (табл. 4.8).  

Якщо при очищенні поверхні частинок їхні складові, що віддаляються, не можуть 

звітрюватися, розсіюватися або відшліфовуватися, для їхнього очищення потрібно 

перемішування у пульпі.  

Обробляти рудний матеріал поверхнево-активними і плівкоут-ворюючими 

речовинами можна як при сухому (газоподібному), так і вологому (у вигляді розчину) 

стані. Але в останньому випадку після реагентної обробки матеріал необхідно 

підсушувати.  

Підсушка матеріалу усуває вплив вологості, стабілізує поведінку розділюваних 

частинок та забезпечує їхнє вільне переміщення у сепараторі під дією механічних і 

електричних сил. 

При дослідженнях встановлюють такі параметри: різниця потенціалів, відстань 

між електродами і їхня форма, швидкість обертання барабана сепаратора і 

продуктивність на 1 см довжини барабану, крупність і температура підігріву 

досліджуваного матеріалу, матеріали для виготовлення живильного лотка, барабана та 

ін. Вибір типу електродів і режим електричної сепарації визначається різницею у 

значеннях електричного опору, діелектричної проникності, трибоелектричних зарядів і 

форми частинок мінералів.  
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Таблиця 4.8 – Реагенти, що застосовуються для обробки мінеральних поверхонь 

Мінерали та їхні суміші Реагенти  

Кварц 

Кварц + каситерит 

Кварц + вольфраміт 

Кварц + сульфіди 

Крезол, олеат натрію, олеїнова кислота, 

мідний купорос, крезиловий дітіофосфат, 

хлористий натрій, ІМ-11   

Польовий шпат ІМ-11, пальмітинова кислота, бензойна 

кислота 

Польовий шпат + каситерит 

Польовий шпат + вольфраміт 

Польовий шпат + сульфіди 

Польовий шпат + барит 

ІМ-11 

Барит 

Барит + каситерит 

Барит + вольфраміт 

Барит + сульфіди 

Олеїнова кислота 

Барит + кварц Олеат натрію 

Шеєліт + кварц Хлористий натрій, крезол 

Каситерит + шеєліт Олеїнова кислота, крезол 

Каситерит + силікати Крезол, олеат натрію 

Шеєліт + мінерали пустої породи Хлористий натрій, рідке скло, соляна, 

сірчана та інші кислоти 

Пірохлор 
Олеат натрію, ІМ-11, сірчана кислота, 

суміш аліфатичних амінів С18 – С25 

Апатит 

Циркон + апатит 
Флуористоводнева кислота 
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Для розділення мінералів, що суттєво відрізняються електричною провідністю, а 

також для класифікації за крупністю застосовують лабораторний коронно-електроста-

тичний барабанний сепаратор типу ЕС-1 (рис. 4.32) та його модернізований аналог ЕС-

2.   

Продуктивність сепараторів ЕС-1 та ЕС-2 складає до 50 кг/год, діаметр 

осаджувального (заземленого) електрода 150 мм, його лінійна обертальна швидкість – 

0,3 – 4,6 м/с, напруга до 30 кВ, потужність 200 – 450 Вт. В сепараторі передбачена 

можливість зміни полярності високої напруги, що подається на електроди, нагрів 

вібролотка та осаджувального електрода від 20 до 150
о
С. 

При проведенні досліджень необхідно стежити, щоб шар матеріалу на барабані 

був товщиною у одне зерно. Провідну і непровідну фракції або промпродукт 

перечищають два-три рази. Мінерали зі слабкою електропровідністю (напр., кварц, 

польовий шпат) розділяють після попередньої трибоелектричної зарядки при русі 

мінералів по вібролотку живильника сепаратора або у киплячому шарі.  

 

Продукти розділення перечищають три-чотири рази.    

Продукти аналізують і обчислюють вилучення кожного мінералу у продукти, 

після чого будують криві розподілу для кожного мінералу. Для побудови кривих 

розподілу по осі абсцис відкладають відстань від вертикальної площини, що проходить 

через вісь барабана, вправо і вліво від неї, а по осі ординат – процент вилучення в 

кожний продукт. За взаємним положенням кривих визначають точку по осі абсцис, яка 

забезпечує найбільше вилучення у різнойменні концентрати. 

Для попередньої оцінки електричних властивостей мінералів можна 

використовувати простий пристрій (рис. 4.33), що складається з мідної пластинки 1 

розміром 90х120 мм, по кутах якої наклеєні ізолятори 2 розміром 15х15 мм і висотою 4 

– 5 мм.    

 

 

На ізолятори накладається ебонітова пластинка 3 того ж розміру, що й мідна. На 

ебонітовій пластинці для її зарядки наклеєна мідна сітка 4, яка не досягає країв на 5 мм. 

На мідну пластинку насипають шар досліджуваного матеріалу, накривають ебонітовою 

пластинкою, сітку якої з’єднують з регульованим джерелом високої напруги. напругу 

збільшують до моменту, коли електропровідні зерна почнуть притягуватись до 

пластинки. Після цього прилад від'єднують від джерела напруги, не торкаючись мідної 

сітки і кондуктора, і обережно знімають ебонітову пластинку з зернами, що до неї 

прилипли, щоб не розрядити її при зніманні. Дослід повторюють декілька разів, поки не 

будуть розділені усі зерна. 

Для лабораторних досліджень електричних властивостей мінералів широко 

використовується і мікроелектросепаратор МЕП-2 (рис. 4.34).  

 

Він дає можливість розділяти малі наважки міне-ралів за їхньою електро-

провідністю. Характерною для сепаратора є висока напруга, що регулюється у межах 0 

– 5 кВ. Нижній електрод за допомогою маніпулятора до-зволяє змінювати зазор у 

робочій зоні і кут нахилу нижнього електрода. В процесі розділення електропровідна 
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фракція скидається на дно робочої чарунки, непровідна – збирається на верхньому 

електроді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11   ФЛОТОВАНІСТЬ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Флотованість – здатність мінералу селективно прилипати до повітряних 

бульбашок, що вводяться у пульпу, і спливати з ними на поверхню з утворенням 

пінного шару. Розрізняють природну флотованість мінералу і флотованість, що 

створюється штучно. Природну флотованість має обмежене число мінералів (вугілля, 

графіт, тальк, деякі слюди і ін.) з високим ступенем гідрофобності поверхні. 

Класифікація мінералів за їхніми флотаційними властивостями (за М.А. Ейгелесом) 

наведена у табл. 4.9. 

Різна флотованість мінералів дозволяє виділяти їх у окремі продукти. Для 

підвищення ефективності розділення застосовують флотаційні реагенти, які 

спричиняють гідрофобізацію або гідрофілізацію поверхні, підвищують або знижують 

флотованість. Дослідження флотованості корисних копалин передбачає: визначення 

основних факторів, що впливають на процес флотації, пошук та підбір флотаційних 

реагентів, визначення режимів флотації та проведення дослідів у замкненому циклі, 

який моделює промислові випробовування. Результати флотаційного процесу залежать 

від багатьох факторів: мінерального складу, характеру вкраплення, фізичних 

властивостей мінералів корисної копалини, ґранулометричної характеристики твердої 

фази, густини і температури пульпи, складу води, реагентного режиму, конструкції 

флотаційної машини і ін. 

 

4.11.1 Дослідження збагачуваності корисних копалин пінною флотацією   

 

При лабораторних дослідженнях корисних копалин на збагачуваність флотацією 

звичайно беруть наважки масою від 0,1 до 3 кг, частіше 0,5 – 1 кг. 

Рис. 4.34 Мікроелектросепаратор МЕП-2 

1 – корпус; 2 – пульт управління;  

3 – чарунка розділення; 

4 – маніпулятор нижнього електрода. 
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Рис. 1 – Лабораторний кульовий млин з поворотною віссю 

конструкції Механобру.  

1 – барабан; 2 – привідний вал; 3 – електродвигун; 4 – 

редуктор; 5 – платформа; 6 – корпус приводу; 7 – сектор 

фіксатора; 8 – стержневий фіксатор; 9 – станина; 10 – 

педаль фіксатора; 11 – перфорований жолоб; 12 – кришка 

барабана.  
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По-перше, перед дослідженнями необхідно з’ясувати яка система робіт 

застосовується на гірничодобувному підприємстві, сировина якого буде 

досліджуватись. Між процесом дроблення проби для досліджень і проведенням 

випробовувань на флотованість повинен бути витриманий такий же інтервал часу, що й 

з моменту видобутку корисної копалини і до моменту надходження її у млини 

збагачувальної фабрики. По-друге, перед дослідженнями аналізують склад води і за 

результатами аналізу готують воду, що за своїм складом не відрізняється від фабричної. 

Тому що з практики флотації відомо, що склад рідкої фази суттєво впливає на 

флотованість мінералів. 

Корисну копалину для дослідів по флотації подрібнюють, наприклад, у 

лабораторних кульових млинах конструкції Механобру (рис. 4.35) або інших. Такі 

млини можна використовувати для визначення подрібнюваності корисних копалин, а 

також для підготовки пульпи до дослідів по гравітації, флотації та інших методів 

збагачення. 

Необхідна частота обертання млина визначається за формулою:    

 

5,0)/(1100  dDn , хв
-1

                         (4.48) 

 
де D – діаметр млина (внутрішній), мм; d – діаметр кулі, мм. 
У млин спочатку завантажують кулі (діаметром 10 – 25 мм), потім наливають 

воду  і нарешті 
завантажують корисну 
копалину і реагенти. 
Об’єм подрібнювального 
середовища повинен 
складати 45-50 % від 
об’єму млина. Кількість 
води у млині за об’ємом 
повинна дорівнювати 
об’єму руди. 

Здійснюючи 
подрібнення корисної 
копалини, млин 
розвантажують у ківш-
решето, встановлений 
над приймачем для 
пульпи. Після того як 
вміст млина повністю 
змитий у ківш, 
обмивають кулі і знов 
завантажують їх у млин 
– млин готовий для 
наступних досліджень.  

Для одержання 
ситових характеристик 
подрібненої корисної 
копалини проводять 
декілька дослідів при 
різній тривалості 
подрібнення. Потім 
ставлять досліди по 

флотації корисної копалини різної крупності для встановлення ступеня подрібнення, при 
якому досягається максимальне вилучення корисних компонентів у концентрат.   

Лабораторні дослідження флотованості мінералів проводять у однокамерних 

лабораторних флотаційних машинах механічного типу (рис. 4.36). Найбільше 
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розповсюджені флотаційні машини ФМ-1М, що випускаються серійно. Машини 

обладнані типорозмірними імпелерами та знімними камерами місткістю 0,25; 0,5; 0,75; 1; 

1,5; 3 л, що дозволяє випробовувати флотаційні схеми з великим числом операцій в одній 

машині. Для вихідного матеріалу рекомендується застосовувати машину з місткістю 

камери не менше 1 л. Перед завантаженням матеріалу камеру флотомашини промивають 

водою, закривають трубку підводу повітря, вмикають електродвигун, виливають пульпу 

у камеру і перемішують її. Потім добавляють у визначеному порядку реагенти, 

перемішують з ними пульпу протягом необхідного часу і впускають повітря. Якщо 

рівень пульпи виявився низьким, у машину додають воду у такій кількості, щоб 

пінознімач торкався рівня пульпи.  

 
 

При знятті піни разом з нею захоплюється значна кількість води і рівень пульпи 

знижується, тому для підтримки постійного рівня добавляється вода  того ж рН, що й 

флотаційна пульпа. Закінчення флотації визначається по зміні кольору піни, яка стає 

пустою – білою.  

Після вибору попереднього режиму флотації визначають раціональну (або, при 

можливості, оптимальну) крупність матеріалу, що направляється на флотацію, і 

раціональний (оптимальний) режим флотації. Встановлюють витрату реагентів, 

порядок їх подачі у процес, тривалість контакту з пульпою, а також досліджують 

кінетику флотації. 

З урахуванням результатів дослідження речовинного складу корисної копалини та 

вкраплення корисних компонентів в першу чергу проводять звичайно флотаційні 

досліди по визначенню впливу крупності подрібнення корисної копалини на 

флотованість мінералів. Для цього наважки корисної копалини, як правило масою по 1 

кг, подрібнюють до різної крупності, визначають вміст класу – 0,074 мм у кожній 

навісці, після чого їх флотують у однакових умовах. Результати флотації 

представляють у вигляді графічної залежності вилучення корисного компонента (вісь 

ординат) від вмісту класу – 0,074 мм. За графіком визначають оптимальну крупність 

матеріалу, при якій відбувається найкраще розкриття корисного мінералу та наступне 

вилучення його флотацією.  

Флотаційні реагенти вибирають з числа найбільш розповсюджених у практиці 

флотації відповідних корисних копалин. Дослідження флотованості мінералів 

починають з постановки пошукових дослідів по вибору флотаційних реагентів та 

принципових параметрів флотації. При дослідженні флотованості мінералів реагенти 

подають у визначеній послідовності: спочатку у пульпу додають реагенти-регулятори, 

які змінюють рН середовища, депресори або активатори, потім збирачі і в останню 

чергу спінювачі. Для поліпшення взаємодії реагентів з мінеральними частинками 

необхідний попередній контакт пульпи з реагентами, який здійснюють у флотаційній 

машині або контактному чані протягом 1 – 10 хв. Перед подачею реагентів-збирачів 

необхідно пульпу попередньо змішати з реагентом-регулятором, тому у деяких 
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випадках є ефективним введення регуляторів середовища у млини. Іноді доцільно 

застосовувати дробову подачу реагентів, що особливо важливо, якщо збирач не володіє 

високою вибірковістю. Реагенти звичайно дозують у вигляді розведених розчинів, 

концентрацію яких вибирають з урахуванням даних практики або на основі 

експерименту. Реагенти з витратою більше 500 г/т подають у вигляді 2 – 10 %-х 

розчинів, з витратою менше 500 г/т – у вигляді 0,5 – 2 %-х розчинів. Дуже розведені 

розчини застосовувати незручно, тому що їх необхідно вводити у великому об’ємі, що 

призводить до розрідження пульпи. Не рекомендується застосовувати й концентровані 

розчини, які мають високу в’язкість і тому їх важко дозувати. 

Після встановлення реагентного режиму визначають оптимальну густину пульпи. 

Пульпу різної густини готують з однієї наважки подрібненого матеріалу розділенням її 

на декілька частин. При зміні густини пульпи змінюється ефективність дії збирачів, 

тому необхідно провести досліди по уточненню їх витрати. Крім того, при зміні 

густини пульпи змінюється й швидкість флотації – вона може знижуватись як в дуже 

густих, так і в дуже розведених пульпах. 

Потім визначають тривалість флотації. Проводять порційне знімання 

концентрату, напр., послідовно знімають концентрат за перші 2; 5; 10 хв і т.д. до 

закінчення флотації досліджуваного мінералу. Результати дослідження можуть бути 

представлені у вигляді графічної залежності між тривалістю флотації та вилученням 

корисного компоненту у концентрат. По цьому графіку визначають необхідну 

тривалість флотації для одержання заданих вилучення корисного компоненту і якості 

концентрату. Тривалість флотації залежить від режиму роботи флотаційної машини. 

Слід ураховувати, що лабораторні флотаційні машини у порівнянні з промисловими 

звичайно працюють з підвищеною питомою витратою повітря та забезпечують 

інтенсивніше перемішування пульпи і відповідно найшвидшу флотацію частинок. Тому 

при проведенні лабораторних досліджень слід вивчити вплив витрат повітря та 

швидкості перемішування (частота обертання імпелера) на показники флотації. 

Витрати повітря суттєво впливають на результати флотації. Збільшення витрат 

повітря приводить до збільшення виходу пінного продукту та розубожування 

(збіднення) його пустою породою. Зменшення витрат повітря зменшує вихід пінного 

продукту та підвищує його якість.  

Наступний етап лабораторних досліджень флотаційного збагачення корисних 

копалин – розробка схеми флотації: визначення числа стадій і циклів збагачення, числа 

основних, контрольних і перечисних операцій. Розрізняють одно-, дво- і тристадійні 

схеми флотації.  

Звичайно одностадійна схема передбачає флотацію подрібненої класифікованої 

руди. При необхідності додаткового подрібнення промпродуктів їх направляють на 

подрібнення в голову процесу.  

Ефективний спосіб підвищення показників – флотація у декілька стадій, 

звичайно дві або три (рис. 4.37).  

Стадіальна флотація, яка  передбачає чергування операцій подрібнення і флотації, 

дозволяє успішно вилучати у концентрат частинки корисного мінералу по мірі 

звільнення їх від зростків з породою. Як правило, першу стадію флотації проводять на 

матеріалі, верхня межа крупності якого у 2 – 4 рази вище, ніж у другої стадії. Витрата 

реагентів і тривалість двостадійної флотації звичайно не вище, ніж одностадійної. 
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При дослідженні шламистих руд, де особливо помітний вплив тонких шламів на 

флотацію, подрібнену пульпу доцільно піддавати класифікації і знешламленню та 

проводити роздільну флотацію пісків і шламів (рис 4.38). 

 
У кожній стадії флотації може бути декілька циклів, тобто груп операцій флотації, 

у яких виділяють один або декілька продуктів.  

При флотації багатокомпонентних руд, якщо потрібно одержати декілька 

концентратів, застосовують колективну флотацію, послідовну селективну та 

колективно-селективну.     

При колективній флотації одержують концентрат, що містить одночасно декілька 

корисних компонентів. Використання послідовної селективної флотації забезпечує 

одержання декількох концентратів, при цьому звичайно спочатку виділяють 

легкофлотовані мінерали, а потім важкофлотовані (рис 4.39). 

 

Руда 

Подрібнення І 

Класифікація І 

Знешламлювання 

Піски Злив 

Флотація Флотація 

К-т Відх. К-т Відх. Піски Злив 

Рис. 4.38 – Схема роздільної флотації пісків і шламів. 
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Схеми колективно-селективної флотації відрізняються тим, що спочатку усі 

корисні компоненти виділяються у колективний концентрат, який потім розділяють 

селективною флотацією (рис. 4.40). У ряді випадків колективні концентрати перед 

селективною флотацією додатково подрібнюють. Застосування колективно-

селективних схем доцільне у тому випадку, якщо корисні мінерали тонко-вкраплені 

один у одного, але їхні зростки відносно крупно вкраплені у пусту породу, яка є 

основною складовою частиною корисної копалини.  

 

 
 

Піски 

Колективна флотація 

сульфідів 

В

ідх.  

Руда 

Подрібнення  

Класифікація  

Злив 

В

ідх.  

Флотація свинцевих і 

цинкових мінералів  

Zn к-т  
 

Подрібнення  

Pb к-т  FeS2 к-т  

Флотація 

галеніту  

Флотація 

піриту  

Рис. 4.40 – Схема колективно-селективної флотації. 

Піритна флотація 

Руда 

Подрібнення І 

Класифікація І 

Свинцева флотація 

Pb к-т 

Мідна флотація 

Cu к-т 

Злив Піски 

Рис. 4.39 – Схема послідовної селективної флотації. 

FeS2 к-т 

Цинкова флотація 

Zn к-т Відх. 
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При цьому можна всю руду подрібнити відносно грубо і виділити з неї зростки 

корисних мінералів у колективний концентрат, потім розділити його після додаткового 

подрібнення зростків. 

При визначенні числа контрольних і перечисних операцій доцільно застосовувати 

такі положення: 

- число контрольних операцій необхідно збільшувати при флотації багатих руд та 

руд, що містять важкофлотовані корисні мінерали; 

- число перечисних операцій може бути достатньо великим (до п'яти-шести), якщо 

потрібно з відносно бідної руди отримати концентрат високої якості, а мінерали, що 

вилучаються, добре флотуються. 

Промпродукт, що одержують у контрольних і перечисних операціях, доцільно 

проаналізувати, вивчити його речовинний склад і після цього вибрати раціональний 

спосіб його переробки. Існує два принципово різних прийоми флотації промпродуктів: 

- у замкненому циклі з первісним циклом флотації (рис. 4.41); 

- у окремому циклі (рис. 4.42).  

Обробка у окремому циклі доцільна, якщо промпродукти при подачі у основний 

флотаційний цикл негативно впливають на процес внаслідок наявності тонких шламів 

або реагентів, а також призводять до великої розрідженості. Однак звичайно прагнуть 

знайти можливість флотації промпродуктів у перших циклах флотації, тому що у цьому 

випадку значно спрощується регулювання процесу та компонування обладнання. 

 
При визначенні точок повернення промпродукту необхідно дотримуватися таких 

основних умов: 

- промпродукти належить подавати у ту точку процесу, де знаходяться продукти з 

близьким вмістом флотованого компоненту та флотаційними властивостями; 

- мінеральні частинки повинні мати вихід з кожної ділянки схеми у всі кінцеві 

продукти флотації, щоб частинки, які випадково потрапили у будь-яку операцію, 

змогли завдяки перечисній або контрольній операції перейти у відповідні продукти.       

При побудові схеми флотації необхідно враховувати також вплив промпродукту 

на зміну густини пульпи у відповідних операціях флотації таким чином, щоб ця густина 

була достатньо близькою до оптимальної. 

Після того, як окремими дослідами встановлені режими флотації, складають повну 

флотаційну схему збагачення досліджуваної корисної копалини та проводять досліди 

по флотації у відкритому і замкненому циклі. Дослідження флотації у замкненому 

циклі моделюють безперервний процес корисної копалини у промислових умовах. 

Результати таких дослідів дозволяють з достатньою впевненістю судити про якість 

одержаних концентратів, вилученні з них корисних компонентів, правильності 

вибраної схеми флотації та реагентного режиму. 

 



93 

 
Принципова схема проведення флотаційних дослідів у замкненому циклі наведена 

на рис. 4.43.  

 

Послідовній флотації звичайно піддають 8 – 10 наважок корисної копалини (маса 

кожної 1 кг), при цьому промпродукти від попередньої наважки направляють у 

відповідні операції флотації наступних наважок. Витрату реагентів при флотації другої 

та наступних наважок звичайно зменшують внаслідок надходження реагентів з 

промпродуктами. Конкретні продукти від кожної наважки зважують і аналізують. 

Починаючи з другої наважки, маса кінцевих продуктів збільшується, однак часто таке 

збільшення відбувається тільки до четвертої-п’ятої наважки, після чого процес у 

замкненому циклі стабілізується. Ознаками такої стабілізації є рівність сумарної маси 

кінцевих продуктів флотації останньої наважки та маси першої, сталість виходу 

кінцевих продуктів флотації останніх двох-трьох наважок і вмісту у цих продуктах 

компоненту, що вилучається. Якщо після флотації 8 – 10 наважок процес не 

стабілізується, необхідно ретельно вивчити речовинний склад продуктів та 

випробувати для їх збагачення інші методи. 
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Розроблені в лабораторних умовах флотаційні схеми і реагентний режим, як 

правило, перевіряють у напівпромисловому масштабі на дослідних збагачувальних 

установках продуктивністю 1,5 – 25 т/доб.   

Таким чином, для з'ясування впливу багатьох факторів на результати флотації за 

описаною методикою потрібна постановка значного числа дослідів. Тому для 

одержання достовірних даних доцільно застосовувати математичні методи планування 

експериментів та обробляти одержані дані на ЕОМ.  

             

4.11.2 Дослідження збагачуваності корисних копалин 

пінною сепарацією 

 

Верхня межа частинок, що ефективно флотуються в машинах механічного і 

пневмомеханічного типу, звичайно не перевищує 0,5 мм. Підвищення крупності 

частинок, що селективно вилучаються у пінний продукт, може бути досягнуто пінною 

сепарацією, підбором оптимальних реагентних режимів, створенням оптимальних аеро- 

і гідродинамічних параметрів руху пульпи  в машині, використанням апаратів 

спеціальної конструкції. 

Пінна сепарація полягає у тому, що оброблений реагентами грубозернистий 

вихідний матеріал подають на шар піни таким чином, що гідрофобні частинки 

виносяться потоком піни у концентрат, а камерний продукт видаляють у відходи. 

Крупність частинок, що вилучаються у процесі пінної сепарації, у 3 – 7 разів вище, ніж 

у механічних флотаційних машинах. Застосування пінної сепарації дозволяє видалити 

основну масу пустої породи в крупнозернистому стані, вивести у товарний концентрат 

крупновкраплені рудні мінерали в голові процесу, видалити з процесу подрібнені 

крупнозернисті крихкі мінерали, підвищити якість товарних концентратів за рахунок 

збагачення крупнозернистих шламів. 

Досліди, спрямовані на оптимізацію технологічного режиму пінної сепарації, 

проводять на лабораторних установках (4.44), які дозволяють вести дослідження як на 

разових наважках, так і у безперервному режимі. 

 
 

Лабораторну пробу масою 0,3 – 1 кг подрібнюють звичайно у стержневих 

млинах. Оскільки час перебування гідрофобізованих частинок у апараті не перевищує 

10 с, а період мінералізації бульбашок в зоні подачі матеріалу у піну ще менше, 

процесу кондиціонування приділяють максимальну увагу. Для вилучення частинок 

підвищеної крупності застосовують добавки в’язких аполярних реагентів – масел 
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(мазут, нігрол, веретенне масло та ін.). Тому реагентні суміші емульгують. Час 

кондиціонування пульпи, як правило, не перевищує 3 хв. 

Досліди проводять при разовій подачі матеріалу на пінний шар, коли протягом 

декількох секунд отримують кінцеві продукти збагачення, а також при багаторазовій 

сепарації у пінному шарі камерного продукту. У останньому випадку стисле повітря 

подають у аератори камери сепарації та аероліфта. Перший спосіб звичайно 

застосовують для збагачення знешламленого матеріалу оптимальної крупності, другий 

– для матеріалу недостатньо знешламленого. 

В процесі досліджень визначаються такі параметри: навантаження по 

твердому і пульпі, густина і ґранулометричний склад живлення, тривалість 

кондиціонування і витрата реагентів, аерація і товщина пінного шару, умови подачі 

матеріалу у піну і швидкість знімання піни. 

Продукти сепарації піддають ситовому, фракційному та мінералогічному 

аналізу. На основі результатів досліджень речовинного складу проби, оптимізації 

режимів її подрібнення, кондиціонування і збагачення визначають місце пінної 

сепарації у технології переробки досліджуваної корисної копалини. 

 

4.11.3 Колонна флотація 

 

Колонна флотація основана на використанні протитечійного руху пульпи і 

бульбашок повітря. 

Оцінка ефективності процесу колонної флотації виконується на лабораторному 

апараті безперервної дії (рис. 4.45). 

Машина виготовлена із скла, що дозволяє вивчати характер руху пульпи і повітря, 

структуру пінного шару, спостерігати за рівнем пульпи і піни.  

Пульпу перемішують з реагентами у чані з мішалкою. Продуктивність машини, 

тобто швидкість руху пульпи, регулюють спеціальним вентилем, встановленим під 

чаном. Для диспергування повітря використовують дві перфоровані трубки, 

встановлені вертикально у нижній частині машини. Перфорація (виконана, напр., 

голками діаметром 0,8 мм) забезпечує оптимальний для флотації розмір бульбашок. 

Частота перфорації складає до 80 отворів на 1 см
2
, при цьому швидкість газу можна 

регулювати до 2,5 см/с при тиску повітря до 0,15 МПа. Повітря надходить з балону або 

компресора, точне регулювання тиску виконують мембранним редуктором, витрату 

повітря вимірюють ротаметром РС-3А. Необхідний за технологічними вимогами рівень 

пульпи і піни підтримують сифоном. Секційне виконання машини дозволяє достатньо 

швидко змінювати її висоту, точку вводу пульпи, місце встановлення аераторів. 

Експерименти проводять на реагентному режимі, що відповідає характеристиці 

сировини.  

Залежно від поставленої задачі на стенді можна досліджувати різні 

характеристики колонної флотації. Для визначення параметрів процесу необхідно 

визначити вплив на технологічні показники швидкості потоку пульпи (продуктивність 

машини), витрати і ступені диспергування повітря, кількість і місця встановлення 

аераторів, висоти зони мінералізації і пінного шару, співвідношення витрати пульпи і 

повітря. Розглянемо якісний вплив основних характеристик на показники процесу. 

Збільшення витрат повітря призводить до зменшення часу перебування 

матеріалу в апараті і збільшення швидкості флотації, але висхідні бульбашки повітря є 

джерелом турбулізації течії, в результаті якої виникає зворотне перемішування пульпи, 

що погіршує показники процесу.  
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Залежність імовірності ефективного зіткнення від розміру бульбашки носить 

екстремальний характер, при цьому зі зменшенням крупності частинки положення 

максимуму зміщається у бік менших розмірів бульбашок. Однак піднімальна сила 

пропорційна об’єму бульбашки, тому дрібні мінералізовані бульбашки виносяться 

потоком пульпи у камерний продукт. Отже, необхідно підтримувати ґранулометричний 

склад бульбашок, який забезпечує закріплення дрібних частинок на мікробульбашках з 

наступною їхньою коалесценцією з більш крупними. 

Швидкість потоку впливає на інтенсивність елементарного акту флотації, 

механічного виносу і силу відриву у комплексі “бульбашка повітря – частинка 

матеріалу”, що визначає імовірність демінералізації бульбашки. При незмінному потоці 

пульпи її швидкість зворотно пропорційна квадрату діаметра колони, тобто середній 

час перебування збільшується зі збільшенням діаметра за квадратичним законом. 

Однак при зменшенні відношення діаметра колони до її висоти знижується значення 

числа Пеклє, збільшується поперечна нерівномірність потоку: 

Ре aVl /PrRe  ,                                              (4.49)  

де Ре PrRe,,  – числа Пеклє, Рейнольдса, Прандтля; V – характерна швидкість 

потоку, м/с; l –характерний лінійний розмір (діаметр колони), м; a – коефіцієнт 

температуропровідності, м
2
/с. 

Зменшити поперечну нерівномірність потоку можна установкою вертикальних 

заспокоювачів. 

Збільшення густини при незмінній витраті твердого матеріалу впливає на 

флотацію таким чином: знижується об’ємний потік і, відповідно, збільшується 

тривалість флотації; збільшується число частинок, закріплених на одній бульбашці, і 

при достатній висоті колони у верхній її частині можуть створюватись умови стисненої 

флотації. В останньому випадку збільшення густини пульпи не можна компенсувати 

ростом висоти колонного апарату через обмеженість поверхні розділу фаз “газ – рідка 

фаза пульпи”. Якщо припустити, що частинки мають розмір d, середня крупність 

бульбашок D і гранична зайнятість поверхні бульбашок складає 1/2 (нижня півсфера 

повністю мінералізована), то формула для максимального виходу при заданих 

значеннях витрат фаз матиме вигляд: 
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)/(2 21max DpQdQ   ,                                            (4.50)  

де 1Q – об’ємна витрата повітря, м
3
/год;  – густина матеріалу, кг/м

3
; 2Q – 

об’ємний потік пульпи, м
3
/год; p  –  вміст твердого, кг/м

3
. 

Аналіз даних промислової експлуатації колонних флотаційних машин показує істотні 

технологічні і техніко-економічні переваги цих апаратів у порівнянні з флотомашинами, що 

застосовуються традиційно.  

4.12  Селективна флокуляція 

 

Флокуляція – агрегування частинок, що відбувається при руйнуванні гідратного 

шару і гідрофобізації його молекулами реагентів типу флотаційних збирачів, які 

адсорбуються на поверхні мінералу. 

Селективна флокуляція – процес вибіркового агрегування у флокули частинок 

тільки одного з мінералів; інші мінерали повинні знаходитись у диспергованому стані. 

Флокуляція частинок високомолекулярними реагентами-полімерами являє собою 

злипання мінеральних частинок завдяки сорбції молекул або міцел полімеру. Молекули 

або міцели полімеру створюють «місток» між частинками. 

Найефективнішими флокулянтами для ряду мінералів є поліелектроліти – 

водорозчинні лінійні полімери, які мають велику молекулярну масу та різний 

функціональний склад. Молекулярна маса флокулянтів, з якою пов’язана флокуляційна 

дія, пропорційна довжині ланцюга, тому при використанні полімерів з довгими 

ланцюгами зростає число активних груп і енергія флокуляції. 

Відомі чотири класи полімерних флокулянтів: аніонні, катіонні, амфотерні і 

нейоногенні. У кожному з класів полімери розрізняються за властивостями, ступенем 

полімеризації, хімічним складом активних груп, ступенем дисоціації цих груп, зарядом, 

а також за складом та властивостями інших ланок полімерного ланцюга. 

Залежно від хімічної природи флокулянти різних типів по-різному впливають на 

мінерали. Дію довголанцюгових флокулянтів обумовлюють в основному два різних 

явища: 

– створення місточків між мінеральними частинками, зокрема за рахунок 

водневих зв’язків між частинкою і молекулою полімеру. У створенні таких зв’язків 

беруть участь нейонізовані водневі атоми груп типу: –Н2; –ОН; –СООН; 

–  електростатична взаємодія між зарядом йонізованого полімеру і зарядом 

поверхні мінеральної частинки, що обумовлює зниження електрокінетичного 

потенціалу частинок і спонтанної флокуляції частинок по мірі приближення частинок 

до ізоелектричної точки. 

При здійсненні селективної флокуляції великі труднощі виникають у зв’язку зі 

шкідливим впливом сольового складу води і пульпи. Різний вплив цих факторів 

створює множину варіантів взаємодії флокулянта з мінералом. Тому, хоча загальний 

механізм флокуляції під дією полімерів відомий, вибір відповідного флокулянта для 

кожного мінералу ґрунтується лише на експериментальних даних. 

Дія полімеру залежить від вихідної концентрації розчину. У пульпу звичайно 

подають розчини полімерів з концентрацією 0,05 – 0,10 %. Для дослідження в 

лабораторних умовах селективності флокуляції суміші тонкодисперсних частинок 

різних мінералів або шламів застосовують пристрій, показаний на рис. 4.46. 
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У робочу камеру пристрою заливають воду таким чином, щоб повністю 

витиснути повітря. При повністю закритому натискному пристрої і працюючому 

перемішувачі засипають наважку мінералів і подають досліджувані реагенти. Після 

того як закінчиться обробка суспензії реагентами, встановлюють необхідну швидкість 

протікання суспензії через розділювальний елемент за допомогою натискного 

пристрою на вакуумному шлангу. Полімінеральна суспензія з крупністю мінералів – 10 

мкм з камери перемішування під дією відцентрової сили, що створюється обертальним 

імпелером, надходить у розділювальний елемент, де флокули відділяються від дрібних 

частинок первинної крупності, які повертаються у камеру перемішування. 

Зфлокульовані частинки сповзають по нижній внутрішній стінці розділювального 

елементу, нахиленого до горизонту під кутом 60
о
, у пробірку, де збирається осад. Інша 

частина суспензії (камерний продукт) також збирається у окремий збірник.  

Розділювальний елемент являє собою канал прямокутного перетину, в початковій 

частині якого встановлена перетинка для розділення вихідної суспензії і 

зфлокульованого осаду. Найкраща ефективність розділення спостерігається при 

встановленні розділювальних елементів під кутом 60
о
.  

Через заданий час протікання експерименту роздільно вивантажують осад з 

пробірки і камерний продукт. За результатами хімічних аналізів осаду і камерного 

продукту розраховують селективність процесу флокуляції. 

 

  4.13  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

РАДІОМЕТРИЧНОЮ СЕПАРАЦІЄЮ  

 

Радіометрична сепарація – це процес крупногрудкового розділення корисних 

копалин за вмістом цінних компонентів, оснований на використанні відмінностей 

властивостей компонентів у гамма-випромінюванні (емісійний) або ослабленні 

проникаючих гамма-променів (абсорбційний). 

Найбільш продуктивними методами радіометричного збагачення є: 

рентгенорадіометричний, рентгенолюмінесцентний, радіорезонансний, фотометричний, 

авторадіометричний і нейтронно-абсорбційний. За допомогою цих методів 

вирішуються наступні технологічні задачі: 

–  попереднє збагачення для видалення з корисної копалини пустої породи; 
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– виділення технологічних різновидів і сортів з наступним збагаченням за 

окремими схемами;  

–  виділення продуктів, що придатні для хіміко-металургійного переділу.  

Оцінка радіометричної збагачуваності здійснюється у два етапи: вивчення 

властивостей корисних копалин і експериментальне визначення технологічних 

показників збагачення.  

На першому етапі вивчають основні властивості: вміст цінних і шкідливих 

компонентів, ґранулометричний склад, одно- і багатокомпонентна контрастність 

корисних копалин. На цьому етапі встановлюють принципову можливість застосування 

крупногрудкового збагачення, визначають граничні показники сепарації, вибирають 

методи та ознаки розділення, оцінюють їхню ефективність, визначають теоретичні 

показники сепарації, розробляють принципову схему радіометричного збагачення з 

урахуванням особливостей технології наступної переробки. 

На другому етапі визначають режими і практичні результати сепарації, проводять 

укрупнені лабораторні дослідження схеми радіометричного збагачення, вибирають 

раціональний варіант схеми на основі техніко-економічного порівняння комбінованій 

технології (з радіометричною сепарацією в голові схеми) з базовою (традиційною) 

технологією. 

Вимоги до маси і крупності проби визначаються масштабом досліджень та їхніми 

цілями: маса проб для лабораторних досліджень – 0,03 – 0,5 т при крупності до 100 мм; 

для укрупнених лабораторних досліджень – маса – 1 – 5 т при крупності до 200 мм; для 

напівпромислових досліджень – маса – 100 – 500 т при крупності до 300 мм. У кожному 

конкретному випадку масу, крупність і число технологічних проб встановлюють 

залежно від властивостей руди і особливостей будови родовища. 

Основними факторами застосування радіометричної сепарації є 

ґранулометричний склад, вміст цінних компонентів і рівномірність їхнього поширення 

у рудному масиві, а також вміст домішок, що ізоморфно зв’язані з цінними мінералами 

та відіграють роль індикаторів.  

Продуктивність радіометричних сепараторів залежить від крупності 

збагачуваного матеріалу (знижується при зменшенні крупності). При дослідженнях 

проби розділяють на класи: +300; 100 – 300; 50 – 100; 25 – 50; 25 – 15 мм; клас +300 мм 

додроблюють. Границі класів крупності можна змінювати, але модуль шкали 

класифікації не повинен перевищувати 2. 

При виборі оптимального режиму настройки апаратури підбирають рівень 

дискримінації (для виділення корисних сигналів), напругу живлення фотоелектричного 

пристрою (ФЕП), для кожного класу вимірюють швидкість слідування імпульсів від 

джерела і контрольних еталонів. Оптимальним є режим, при якому показник 

розділення S0 досягає найбільшого значення: 

 

max
)(65,1 21

21
0 
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S ,                                (4.51)  

 

де J1 i J2 – швидкість слідування імпульсів від контрольних еталонів. 

У робочому режимі показник S0 повинен складати не менше 1,8 – 2,5 для класів –

50 мм і 4 – 5 для класів +50 мм. При цьому від джерела активністю 1,05·10
6
 с

-1 

швидкість слідування імпульсів, що реєструється, складає 600 – 800 с
-1 

на класах –50 

мм і 300 – 600 с
-1 

на класах +50 мм.  

При проведенні експериментальних робіт за допомогою показника ефективності 

розділення вибирають найбільш ефективний процес. Показник ефективності – параметр 

розділення Ер характеризується відношенням показників ознаки розділення Р і 

контрастності К. При багатограничному розділенні (розділення за декількома 
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граничними вмістами) руди на два продукти, показник ознаки розділення розраховують 

за формулою: 

])1[(
1

0



п

і

iiР  ,                                                (4.52) 

де п – число фракцій; 0

і – відносний вміст цінного компонента в і-тій фракції, 

частки одиниці; γі – вихід і-тої фракції, частки одиниці. 

При рівності показників ознаки розділення Р і контрастності К показник 

ефективності ознаки розділення руди Ер = 1.   

За показником ефективності ознаки розділення руди розділяються на такі групи: з 

високою ефективністю (Ер > 0,9), з доброю ефективністю (Ер = 0, 81 ÷ 0,9), з 

задовільною ефективністю (Ер = 0, 71 ÷ 0,8), з низькою ефективністю (Ер = 0, 61 ÷ 0,7), з 

незадовільною ефективністю (Ер ≤ 0, 6). 

При дослідженні збагачуваності корисних копалин перевіряють декілька методів і 

вибирають той, для якого ефективність ознаки розділення максимальна. 

Принципова схема обробки технологічних проб (рис. 4.47) передбачає грохочення 

матеріалу на рекомендовані вище класи і додроблення класу +300 мм.  

 

Рис. 4.47 – Принципова схема радіометричної сепарації. 

Нижня границя крупності залежно від цінності корисної копалини і чутливості 

змінюється в межах від 25 до 2 мм (табл. 4.10). 

Для проведення досліджень сепаратори настроюють за допомогою еталонів, що 

відповідають заданим граничним вмістам збагачуваних компонентів. За результатами 

досліджень визначають показники сепарації, а також ефективність роботи сепаратора по 

виділенню відходів: 

тфЕ  / ,                                                             (4.53) 

де γф – фактичній вихід відходів при сепарації, %; γт – теоретично можливій вихід 

відходів за заданим граничним вмістом, що визначається по кривих збагачуваності. 

 

Таблиця 4.10 – Крупність матеріалів при різних методах 

радіометричної сепарації 

   Метод радіометричної сепарації Крупність збагачуваного матеріалу, мм 

Рентгенорадіометричний  

Рентгенолюмінесцентний  

Радіорезонансний  

Фотометричний 

Авторадіометричний  

Нейтронно-абсорбційний  

20 – 200  

2 – 150  

10 – 150  

3 – 150  

15 – 300  

25 – 200  
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Ефективність радіометричного розділення повністю залежить від обраної ознаки 

розділення, а відповідно й методу радіометричної сепарації. 

Рентгенорадіометричний метод. На ефективність розділення найбільш суттєво 

впливає наявність елементів-завад з характеристичним випромінюванням, близьким за 

енергетикою до випромінювання цінних компонентів. Несприятливим фактором для 

цього методу є низька енергія характеристичного випромінювання (< 5 кеВ) елементу, 

що аналізується. Ефективність ознаки розділення у цьому випадку значно знижується 

від поглинання випромінювання повітрям, наявності на поверхні грудок вологи та 

шламів. Кращі умови розділення досягаються застосуванням джерела з енергією 

випромінювання, що приблизно у 1,5 рази перевищує енергію відповідної межі 

поглинання елемента, який вилучається. Як фактор розділення при 

рентгенорадіометричному методі використовують спектральне відношення: 

sx NN / ,                                                              (4.54) 

де Nx i Ns – зареєстровані у відповідних енергетичних інтервалах значення 

швидкості імпульсів, що характеризують відповідно інтенсивність флуоресцентного 

рентгенівського випромінювання досліджуваного компонента і розсіяного від 

аналізованого середовища гамма-випромінювання джерела, с
-1

. 

Ознаку розділення оцінюють за допомогою рентгенорадіометричної апаратури, яка 

включає вузол опромінення і реєстрації у оптимальній геометрії вимірювань, пристрою 

подачі грудок у зону вимірювань, рентгенорадіометричний аналізатор (рис. 4.48). 

 
 

Грудки руди вводять у камеру вимірювання за допомогою планки, що 

переміщується по направляючих пазах. У зоні опромінення реалізується геометрія 

прямої видимості у широкому тілесному куті, що дозволяє реєструвати 

характеристичне випромінювання з усіх боків грудки, яка опромінюється. Камера 

вимірювання зроблена у вигляді «хатинки», яка екранована свинцевим склом. Ознаку 

розділення оцінюють за результатами вимірювання грудок з двох сторін. 

Рентгенолюмінесцентний метод. Підготовка корисної копалини до досліджень 

цим методом передбачає визначення спектрів рентгенолюмінесценції усіх основних 

мінералів досліджуваного матеріалу, вибір «вікна» (робочої ділянки спектру 

рентгенолюмінесценції) і умов реєстрації корисного світлового випромінювання.    

Режим розділення вибирають на основі аналізу двох спектрів – нормованих і 

еталонних. Нормовані спектри (максимум інтенсивності основної смуги 

рентгенолюмінесценції мінералу приймають за одиницю) використовують для якісної 

оцінки люмінесцентних характеристик мінералів. Еталонні криві, виконані у 

порівняних одиницях з прив’язкою до інтенсивності еталону – стандартного 

люмінофора ЛГ-29 (MgWO4) – у максимумі смуги 480 нм, забезпечують не тільки 

якісну, але й кількісну порівняльну оцінку спектрів рентгенолюмінесценції корисних 

мінералів і мінералів-завад, дозволяють оцінити інтенсивність їхнього світіння та 

визначити ті ділянки спектру, у яких вони більш за все розрізняються.  

Ознаку розділення (зареєстрована напруга, що характеризує інтенсивність 

рентгенолюмінесценції досліджуваного мінералу) вимірюють за допомогою 
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рентгенолюмінесцентної апаратури, яка включає блок збудження з рентгенівської 

трубки 5БХВ-6; блок реєстрації випромінювання (фотопомножувач з обоймою 

інтерференційних світлофільтрів; цифровий вольтметр Щ-1312); високовольтне 

джерело живлення, стійку автоматичного управління та пристрій подачі грудок у зону 

опромінювання. 

Радіорезонансний метод оснований на різному електричному опорі мінералів при 

їхній взаємодії з електромагнітними полями радіохвиль. Найбільшою 

електропровідністю володіють графіт, сульфідні і манґанові мінерали. Для руд, що 

являють собою гетерогенні системи, електропровідність залежить не тільки від 

мінерального складу, але й від текстурно-структурних особливостей. Для деяких руд 

зниження ефективності радіорезонансної сепарації обумовлено наявністю мінералів з 

високою магнітною сприйнятливістю (напр., магнетит в сульфідних мідно-нікелевих 

рудах). 

Апаратура для оцінки ознаки розділення складається з вимірювача добротності 

(куметр Е4-7) і двох змінних датчиків індуктивного типу на частоти 1,76 МГц (для руд 

з високою електропровідністю) і 13,56 МГц (для руд з низькою електропровідністю або 

руд, що містять мінерали з високою магнітною сприйнятливостю). 

Фотометричний метод. Для з’ясування можливості фотометричної сепарації 

корисної копалини необхідна інформація про співвідношення відбивної здатності її 

основних мінералів, які відрізняються вмістом корисного компонента. Порівняння 

інтенсивності спектрів відбивної здатності різних мінеральних складових корисної 

копалини дозволяє провести якісну оцінку даної ознаки розділення і підібрати 

спектральні параметри («вікно») для настройки оптичної системи сепаратора. До числа 

змінних параметрів належать ділянки спектру, що відповідають максимальній 

нерівноцінності руди за ознакою розділення. Ці ділянки виділяються світлофільтрами. 

Надійне розділення мінералів фотометричною сепарацією можливе при різниці їхньої 

відбивної здатності не менше ніж на 5 – 10 % (за 100 % приймається відбивна здатність 

еталона MnO).  

Для кількісної оцінки ознаки розділення використовують реєстраційні 

двопроменеві спектрофотометри з фотометричною кулею СФ-18 і «Specord» M-40. 

Авторадіометричний метод. Як ознака розділення використовується 

інтенсивність (число імпульсів у 1 с) гамма-випромінювання. Ознаку розділення 

оцінюють на апаратурі СК-80, що виконує функції контрастомера і сепаратора (рис. 

4.49). 

За один цикл роботи установка видає інформацію про інтенсивність гамма-

випромінювання даної грудки руди, його масу, характеристику продукту (концентрат, 

відходи). У цілому по пробі визначають вихід продуктів, середню інтенсивність 

концентрату і відходів. Інформація, що видається перфоратором, вводиться в ЕОМ для 

розрахунку кривих контрастності, збагачуваності і ефективності ознаки розділення за 

спеціальними програмами. Установка СК-80 дозволяє виконувати дослідження в 

діапазоні крупності 15-150 мм при зміні вмісту радіоактивних елементів від 0,001 до 5 

%. 

Нейтронно-абсорбційний метод заснований на різній здатності мінералів 

послабляти потік повільних і теплових нейтронів. Ступінь послаблення первинного 

потоку нейтронів залежить від перерізу поглинання нейтронів ядрами хімічних 

елементів. Для повільних нейтронів переріз поглинання убуває обернено пропорційно 

до їхньої швидкості. Переріз поглинання теплових нейтронів ряду елементів (бор, 

ртуть, літій, рідкісні землі) на декілька порядків вище, чим кремнію, алюмінію, кальцію 

та інших породних мінералів, а також оксиґену (кисню), що дозволяє застосовувати цей 

метод для розділення борних, борат-магнетитових, літієвих та інших руд 
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.  

При опромінюванні руди нейтронами послаблення їхнього потоку тим сильніше, 

чим вище вміст компоненту, що має підвищений переріз поглинання нейтронів. 

Ознакою розділення є густина потоку нейтронів, що пройшли крізь грудки збагачуваної 

руди. Оскільки у нейтронно-абсорбційному методі використовується ядерна взаємодія, 

значення ознаки розділення залежить не від виду мінералів, що входять до складу 

збагачуваних руд, а від вмісту хімічних елементів, які послаблюють випромінювання. 

Ефективність розділення знижують розходження в масі розділюваних грудок (з 

підвищеним перерізом поглинання нейтронів), низький вміст компоненту, який 

виділяють, чутливість і дозвільна здатність використаних приладів.        

 

 

 

 Контрольні запитання  

 
1. Сформулюйте поняття збагачуваності корисної копалини. 
2. Яке призначення  досліджень корисних копалин на збагачуваність? 
3. Сформулюйте основні задачі досліджень корисних копалин на збагачуваність. 
4. Назвіть стадії технологічних досліджень на збагачуваність. 
5. Опишіть методику дослідження дробимості корисних копалин. 
6. Опишіть методику дослідження подрібнюваності корисних копалин. 
7. Опишіть методику дослідження ґранулометричного складу корисних копалин. 
8. Опишіть методику дослідження фракційного складу корисних копалин. 
9. Опишіть методику дослідження промивності корисних копалин. 
10. Опишіть методику дослідження процесу збагачення у важких суспензіях. 
11. Опишіть методику дослідження процесу збагачення відсадкою. 
12. Опишіть методику дослідження процесу збагачення на концентраційних 

столах 
13. Опишіть методику дослідження процесу збагачення на гвинтових 

сепараторах. 
14. Опишіть методику виконання магнітного аналізу корисних копалин. 
15. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин 

магнітною сепарацією. 
16. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин  

електричною сепарацією. 
17. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин пінною 

флотацією. 
18. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин пінною 

сепарацією. 
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19. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин 
колонною флотацією. 

20. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин 
селективною флокуляцією. 

21. Опишіть методику дослідження процесу збагачення корисних копалин 
радіометричною сепарацією. 

 

 

 

5   ДОСЛІДЖЕННЯ  ДОПОМІЖНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Мета розділу: охарактеризувати цілі, задачі і зміст досліджень допоміжних 

процесів при збагаченні корисних копалин. 

 

 

5.1  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ЗГУЩЕННЯ 

 

Згущення – процес виділення твердої фази з пульпи, що відбувається у результаті 

осадження в ній твердих частинок під дією сили ваги або відцентрових сил. Мета 

процесу згущення – отримання згущеного кінцевого продукту, а також чистого зливу.  

На процес згущення впливають мінеральний і ґранулометричний склад матеріалу, 

форма частинок, вміст твердого у пульпі, густина твердої та рідкої фаз, в’язкість 

рідини, температура пульпи, рН середовища, наявність у пульпі реагентів. 

Основні характеристики процесу згущення: швидкість прояснення, вихід 

проясненої частини, концентрація твердих частинок у зливі, ступінь ущільнення осаду, 

питома площа згущення, висота зони ущільнення, реагентний режим згущення.  

Параметри згущення у лабораторних умовах звичайно отримують в результаті 

проведення дослідів у циліндрах місткістю 0,5 та 1 л (рис 5.1). 

 

 
 Для досліджень беруть свіжу, одержану у процесі обробки корисної копалини, 

пульпу. Продукт, що піддавався попередньо сушці, використовувати для приготування 

пульпи не рекомендується.  

Перед початком досліджень визначають густину твердої фази пульпи δ, а також 

масу твердої та рідкої фази у вихідній суспензії. Масу твердої та рідкої фази у вихідній 

суспензії визначають послідовним зважуванням порожнього мірного літрового 

циліндра і циліндра з вихідною пульпою. 

Маса твердого у пульпі: 

 

)/()( 12   WттМ т , кг.                         (5.1)  

 

Маса води у пульпі:    
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тжж МттWМ  12 , кг ,                             (5.2) 

 

де т1 – маса порожнього мірного літрового циліндра, кг; т2 – маса мірного 

літрового циліндра з вихідною пульпою, кг; δ – густина твердої фази пульпи, кг/м
3
; Δ – 

густина рідкої фази пульпи, кг/м
3
. 

Дослідження проводять при різних значеннях розрідженості (звичайно від 3 до 8). 

Приготовлені порції пульпи заливають у циліндри, на яких наклеєні смужки 

міліметрового паперу зі шкалою, при цьому нуль шкали повинен збігатися з рівнем 

пульпи.  

Вміст циліндрів старанно перемішують або багаторазовим перевертанням, або за 

допомогою перфорованого диска, закріпленого на довгому стержні. Після 

перемішування циліндри установлюють на рівну поверхню і починають відлік часу 

осадження. На рис. 5.1 а показаний циліндр з налитою і перемішаною вихідною 

пульпою підготовленою до досліджень. Через деякий час проявляється помітна границя 

між шаром проясненої води (зона І) і твердою фазою, що осаджується (рис. 5.1 б). При 

цьому відбувається розшарування пульпи та з'являються зони: зона ІІ – вільного 

осадження; зона ІІІ – стисненого осадження; зона IV – зона ущільнення осаду. На 

шкалі циліндра відзначають границю між зонами І і ІІ. Поступово зони І і IV будуть 

збільшуватись, а зони ІІ і ІІІ зменшуватись (рис. 5.2 в і г). З початку експерименту 

частинки осаджуються відносно швидко. Інтервали часу переміщення границі розділу 

між позначками складають хвилини, потім осадження сповільнюється і тривалість цих 

інтервалів складає години. Через деякий час від початку досліду зони ІІ і ІІІ зникають і 

зони І та IV зми-каються (рис. 5.1 д). Цей момент називають критичним: швидкість 

осадження твердої фази різко знижується. Спостереження припиняють, якщо 

положення границі не зміниться протягом 2 – 3 год. (рис. 5.1 е), а у останній раз 

положення границі розділу визначають через 24 год. після початку досліду. 

Результати спостережень оформлюють у вигляді таблиці, за даними якої будують 

графік (рис. 5.2), де на осі абсцис відкладають час осадження t (год.), а на осі ординат – 

висоту проясненого шару Н (мм).  

 

 
 

Максимальне значення ординати Н повинно відповідати висоті стовпа пульпи у 

циліндрі. Отримані експериментальні дані наносять на графік і через характерні точки 

проводять прямі, які відповідають трьом зонам процесу осадження. Швидкість 

осадження твердої фази у зоні вільного падіння характеризується прямою АВ, у зоні 

стиснення або ущільнення осаду – прямою ВС. Пряма СD, що дуже слабко нахилена до 

осі абсцис характеризує стан згущеного продукту. Точка В, що находиться на перетині 

Рис. 5.2 – Графічне зображення процесу згущення пульпи у циліндрі 
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прямих АВ і ВС, називається критичною: вона відповідає переходу від зони вільного 

падіння частинок до зони стиснення. У цей момент визначають об’єм пульпи Wк (за 

градуювальною шкалою циліндра), а також tкр і hкр (по графіку). Критичну 

розрідженість приймають рівною кінцевій (Rкр = Rк) і визначають за формулою: 

 

)/()(   ттккр WWWR ,                      (5.3) 

 

де Wm – об’єм твердої фази, м
3
; Wк – кінцевий об’єм пульпи, м

3
. 

Швидкість осадження твердої фази розраховують за формулою: 

кркр thV / .                                                    (5.4) 

Якщо необхідно одержати більш ущільнений осад (Rк < Rкр), то у розрахунку 

використовують тривалість осадження tі і висоту шару проясненої води hі . Тоді середня 

швидкість осадження твердої фази: 

 

ііср thV / .                                                    (5.5) 

 

Для визначення питомої поверхні згущення дослід проводять на розрідженій 

пульпі при R = 8 ÷10, але з концентрацією твердого не менше 100 кг/м
3
 пульпи. 

Результати досліду відображають графіком (рис. 5.3), де на осі абсцис відкладають 

тривалість згущення t (год.), а на осі ординат – початкову висоту пульпи у циліндрі Н0 

(м). 

 
Рис. 5.3 – Графік для визначення тривалості згущення 

 

При концентрації твердого у вихідній пульпі со (т/м
3
) задаються концентрацією сх 

, при якій протікатиме згущення, та зі співвідношення: 

 

ххНсНс 00                                                            (5.6) 

 

розраховують значення Нх і одержану величину відкладають на осі ординат. З точки Нх 

проводять дотичну до кривої осадження твердої фази. Потім задаються концентрацією 

твердого у згущеному продукті ск , за формулою (5.6) розраховують Нк і відкладають на 

осі ординат. Через точку Нк проводять пряму, паралельну осі абсцис до перетину з 

дотичною і кривою осадження. З точки перетину опускають перпендикуляр на вісь 

абсцис і знаходять час tк , не-обхідний для згущення продукту від сх до ск . Питому 

площу згущення S (м
2
·год/т) визначають за формулою: 
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)/( 00НсtS к .                                                     (5.7) 

 

Розрахована на основі лабораторних експериментів питома площа згущення дещо 

занижена, тому розрахункову питому площу згущення звичайно збільшують на 20 – 30 

% .  

Далі на основі отриманих експериментальних даних розраховують параметри 

згущувача. 

Гідродинамічний розрахунок діаметра радіального згущувача виконують залежно 

від продуктивності згущувача по зливу Qc (м
3
/с), що не містить твердих частинок, і 

швидкості їхнього осадження V (м/с): 

 

)/(4 VQD c  , м.                                           (5.8) 

 

Визначення висоти згущувача Н виконують з урахуванням того, що при згущенні 

відбувається розшарування пульпи на зони: проясненої рідини, вільного осадження, 

ущільнення осаду і розвантаження з висотами відповідно Н1, Н2, Н3 і Н4. Тобто загальна 

висота згущувача: 

 

4321 ННННН   , м.                             (5.9) 

 

Висоту зон прояснення Н1 і вільного осадження Н2 звичайно приймають рівною 

0,5 – 0,6 м. Висоту зони ущільнення Н3 розраховують з умов мінімального часу 

перебування пульпи у зоні при зміні розрідженості від R1 до R2. Звідси середня 

розрідженість у зоні буде:  

 

  2/)( 21 RRRcp  .                                          (5.10)  

 

Об’єм пульпи W у зоні ущільнення осаду, який припадає на 1 т твердого: 

   

 //1 cpRW  , м
3
/т,                                  (5.11) 

 

де δ – густина твердої фази, м
3
/т; Δ – густина рідкої фази, м

3
/т. 

Висоту зони ущільнення визначають за формулою: 

 

)24/()//1(23 SRtH cp   , м,                 (5.12) 

 

де S – питома площа згущення, м
2
·год/т; t2 – тривалість згущення від R1 до R2, год. 

Висота зони розвантаження розраховується за формулою: 

 

tgDH 2/4  ,                                              (5.13) 

 

де α – кут конусності днища згущувача, який приймається рівним 12
о
 (звичайно 

Н4 = 0,3 ÷ 0,4 м). 

Якщо процес згущення інтенсифікувати за допомогою різних добавок, то для 

кожної витрати флокулянта або коагулянта визначають усі вказані вище параметри.  

Остаточні результати дослідження оформлюють у вигляді таблиці, де вказують: 

найменування об’єкта досліджень, розрідженість вихідного та згущеного продуктів, 
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найменування і витрату флокулянта (г/т корисної копалини), висоту зони ущільнення 

(мм), розрахунковий час згущення (хв.), питому площу згущення (м
2
·год/т). 

Побудовані кінетичні криві прояснення, які відповідають умовам їхньої обробки, 

дозволяють порівнювати ефективність добавок і визначати їхню оптимальну витрату. 

  

 

5.2  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ФІЛЬТРУВАННЯ 

 

Фільтрованість – параметр, що характеризує здатність матеріалу до зневоднення 

фільтруванням через пористі перегородки.  

Фільтрованість характеризується вологістю осаду та питомою продуктивністю 

фільтрування. При дослідженні фільтрованості також  можуть бути визначені значення 

вакууму, вміст твердого у фільтраті, час набору та підсушки осаду, температуру 

пульпи, доцільність добавки реагентів, правильність вибору фільтротканини. 

Показники фільтрування визначають на основі дослідів на лабораторній 

фільтрувальній установці (рис. 5.4). Установка складається з ванни 1 з мішалкою 2, 

фільтрувальної лійки 3 з затискачем для фільтротканини, мірного циліндра 5, ресивера 

11, манометра 8, вакуум-насоса 10, кранів 7, 9, 12, трійника 6 та ґумових трубок 4. 

 
Дослідження починають з перемішування наважок матеріалу з водою до заданого 

вмісту твердого у пульпі (звичайно 50 – 60 %). Об’єм пульпи повинен бути достатнім 

для заповнення ванни установки. Підготовлену пульпу поміщають у ванну і для 

запобігання її розшарування включають мішалку. Перемішування повинно бути не 

дуже інтенсивним, щоб не змивати з тканини осад. Досліди проводять у такій 

послідовності: при відкритому крані 9 і закритих 6, 7 і 12 включають вакуум-насос. 

Коли розрідження досягне заданого значення, у пульпу опускають лійку, що покрита 

фільтротканиною, відкривають кран 7 і включають секундомір. Протягом досліду 

розрідження підтримують постійним. Якщо значення вакууму зростає, відкривають 

кран 12 і впускають у ресивер атмосферне повітря. Протягом визначеного часу на 

фільтрувальну поверхню (50 – 100 см
2
) набирають осад і одночасно фіксують у 

прийняті проміжки часу об’єм фільтрату у мірному циліндрі.  

При фільтруванні тонкозернистого матеріалу у початку досліду об’єм фільтрату 

визначають через 5 – 10 с, а потім через 15 – 20 с. Після набору осаду протягом 1 – 3 хв. 

при вакуумі 6 – 8 кПа лійку виймають з пульпи і для підсушки осаду через нього 
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просмоктують повітря протягом 3 – 6 хв. По закінченні підсушки осаду крани 7 і 9 

закривають, вимірюють товщину осаду і відкривають кран трійника 6 для віддувки 

осаду у приймальну ємність. Отриманий осад зважують у вологому і висушеному виді, 

в також визначають об’єм фільтрату. 

Для отримання достовірних результатів досліди повторюють 3 – 4 рази.  

З використанням експериментальних даних будують графік фільтрування (рис. 

5.5), що відображає залежність t/W = f(W), де t – час фільтрування, W – об’єм фільтрату. 

У результаті побудови отримують пряму, нахилену до осі абсцис під деяким кутом φ, 

що відсікає на осі ординат відрізок b.  

 

 
 

Експериментальні дані використовують для визначення питомого опору осаду і 

фільтротканини: 

– питомий опір осаду: 

 

   )/(2 2 kpFro  , м
-2

                                (5.14) 

 

– опір фільтротканини:  

 

/pFbrm  , м
-1

                                         (5.15) 

 

де р – значення вакууму, Па; F – площа фільтрування, м
2
; k – експериментальний 

коефіцієнт ( tgk  ), с/м
6
; μ – динамічний коефіцієнт в’язкості, Па·с; b – відрізок, що 

визначається з графіка фільтрування, с/м
3
; χ – питомий об’єм осаду ( фo WW / ); 

oW – об’єм осаду, м
3
; фW – об’єм фільтрату, м

3
.  

Проводять серію дослідів при різних значеннях вакууму та за одержаними даними 

будують залежність питомого опору осаду від різності тиску. За експериментальними 

даними розраховують питому продуктивність фільтрувальної установки по сухому 

осаду: 

 

)/(06,0 Ftтq с , т/м
2
·год,                                (5.16) 

 

де тс – маса сухого осаду (після сушки), кг; F – площа фільтрування, м
2
; t – 

тривалість одного циклу фільтрування (час набору і підсушки осаду), хв. 

Вологість осаду визначається за формулою: 

 

мcм
r

t mmmW /)(100   , %,                         (5.17) 

 

де тм – маса вологого осаду (до сушки), кг. 
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Швидкість фільтрування визначається за об’ємом рідини, що пройшла через 

одиницю поверхні фільтру в одиницю часу.  

Лабораторні експерименти з метою знаходження питомих опорів осаду на 

фільтрувальній тканині, визначення продуктивності фільтру, дослідження впливу 

режимних параметрів на продуктивність фільтру і вологість осаду, підбору 

фільтрувальної тканини, визначення оптимальної густини вихідної пульпи, здійснюють 

на лабораторному дисковому вакуум-фільтрі Д-0,25-058к (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6 – Лабораторний дисковий вакуум-фільтр Д-025-058к. 

1- ванна; 2 – привод фільтра; 3 – сектор диска; 4-мішалка; 5 – привод мішалки;  

6 – шкребок; 7 – ЛАТР’и  і регулювання приводів; 8 – рама. 

 

Установка складається з ванни 1 з мішалкою 4, диска з секторами 3, приводів 

диску і мішалки, компресора і вакуум-насоса (на рис. не показані). Число обертів диску 

і мішалки регулюється за допомогою ЛАТР’ів. 

Дослідження починають з підготовки потрібного об’єму пульпи заданого складу. 

Об’єм пульпи повинен бути достатнім для заповнення ванни установки. Підготовлена 

пульпа завантажується у ванну установки і включається привод мішалки, а після 

перемішування пульпи – привод диску, вакуум-насос і компресор. Осад (кек) з диску 

знімається шкребком 6. 

За результатами серії дослідів оцінюють технологічні показники фільтрування. 

При визначенні фільтрованості пульпи режим фільтрування на лабораторному 

фільтрі повинен відповідати режиму роботи проми-слового фільтра. Час набору, 

підсушки і віддувки осаду, значення вакууму, тип фільтрувальної тканини, напрям руху 

фільтрату відносно сили ваги, густина пульпи і вміст у ній твердого на лабораторному 

фільтрі повинні бути такими ж, як і на промисловому.  

Однак, у промислових умовах процес фільтрування ускладнюється рядом 

обставин: розшаруванням матеріалу у ванні, неповним розвантажуванням осаду, 

зниженням вакууму через порив фільтротканини та ін. Тому промислові показники 

завжди нижче лабораторних.  

 

5.3 ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ВИЛУГОВУВАННЯ 

 

Вилуговування – процес переводу цінних компонентів корисної копалини або 

продуктів її збагачення у розчин. Розрізняють такі види вилуговування: просте, хімічне 

і бактеріологічне. 

При простому вилуговуванні цінний компонент вилучається у розчин у складі 

сполуки, що присутня у вихідному матеріалі (напр., водне розчинення хлоридів лужних 
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металів – NaCl, KCl, MgCl2). Простому вилуговуванню на фабриках звичайно 

передують підготовчі операції переведення цінного компонента у розчинну форму: 

випалювання, плавлення, спікання та ін. Просте вилуговування поділяється на підземне 

і чанове. 

Хімічне вилуговування полягає у вилученні цінних компонентів з корисних 

копалин у вигляді розчинених солей за допомогою кислих, лужних або нейтральних 

розчинів. Хімічне вилуговування буває підземним і чановим. Вилуговування на 

фабриках (чанове) здійснюється з попередньою підготовкою або без неї. При хімічному 

вилуговуванні відбувається також часткове розчинення домішок (напр., арсену, стибію 

та ін.), що утруднює технологію вилучення цінних компонентів з отриманих розчинів. 

Вилучення металів у розчин може бути практично повним – 98-99 %. Зниження 

розчинення супутніх компонентів досягають застосуванням селективних розчинників. 

Для вилуговування мінералів використовують кислоти, луги, солі та розчинені у воді 

гази (табл. 5.1). 

6 

Таблиця 5.1 – Розчинники деяких мінералів    

 

Розчинник Мінерал 

H2O + O2; HNO3; H2SO4; царська 

горілка  
Самородні метали 

Кислоти; луги; царська горілка 

гіпохлорид натрію; FeCl3  
Сульфіди  

Кислоти; HF; NH4OH; (NH4)2CO3; 

ціанисті солі; Na2CO3 з 

окислювачем; NaOH; KOH; 

Na2CO3 

Оксиди і гідроксиди; кварц та інші різновиди 

кремнезему; тантало-ніобати; баделеїт; куприт; 

тенорит; арґентит; уранініт; титанати  

Кислоти; луги Силікати; алюмосилікати 

Розбавлені кислоти; H2O 
Борати лужних та лужноземельних металів; су-

льфат лужних металів Ca, Mg, Fe, Ni, Zn, Cu 

H2SO4; луги; H2O Хлориди лужних металів і Mg; флуорид Na  

Розчинники вибирають на основі аналізу даних щодо можливості протікання 

реакцій між розчинником і мінералами, а також на основі результатів досліджень по 

вивченню впливу крупності подрібнених мінеральних частинок, концентрації 

реагентів, температури, тривалості вилуговування на показники вилучення цінного 

компоненту. Важливу роль при виборі розчинника відіграє його вартість, яка складає 

основну статтю витрат у гідрометалургійному переділі.   

Швидкість вилуговування є однією з основних характеристик процесу: 

 

jSddG / ,                                                   (5.18) 

 

де G – кількість речовини, що вилуговується, у твердій фазі, моль; τ – тривалість 

вилуговування, с; j – питома швидкість вилуговування, моль/(см
2
·с); S – поверхня 

взаємодії, см
2
.  

Ефективність вилуговування оцінюють за показниками вилучення цінних 

компонентів у розчин або твердий залишок на основі результатів елементного та 

фазового аналізу, контролю зміни маси твердої фази.  

Вилуговування здійснюють двома методами: перемішуванням (механічне, 

пневмомеханічне або комбіноване) і перколяцією (просмоктування, фільтрування). 

Механічне і пневмомеханічне перемішування розчинника з подрібненим матеріалом 

крупністю не більше 0,3 – 0,4 мм проводять в реакторах або чанах (чанове 

вилуговування). Цей метод найбільше розповсюджений у гідрометалургії. 
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Процес чанового вилуговування досліджують у склянках місткістю до 2 л при 

механічному перемішуванні та з електричним обігрівом. Наважку досліджуваного 

продукту масою 5 – 100 г, подрібнену до заданої крупності, насипають у склянку і 

заливають розчинником для вилуговування. Витрата реагенту визначається залежно від 

стехіометрії хімічної реакції, надлишок розраховують з використанням константи 

рівноваги та інших термодинамічних величин. Час вилуговування відраховують з 

моменту досягнення заданої температури. Після витримки при відповідній температурі 

та тривалості твердий осад відфільтровують, промивають і сушать. Тверді осади і 

розчини аналізують на необхідний комплекс компонентів. 

Перколяція, на відміну від чанового вилуговування, застосовується для 

розчинення великогрудкового і грубозернистого матеріалу. Перколяція – найдешевший 

метод вилуговування, тому що виключає витрати на подрібнення руди і перемішування 

пульпи. Розмір грудок руди може складати від 3 до 300 мм. Необхідна вимога 

перколяції – застосування пористого матеріалу, який забезпечує проникнення 

розчинника по тріщинах і мікроскопічних порах до компонента, що вилуговується. Для 

поліпшення фільтрованості матеріалу його перед вилуговуванням знешламлюють. 

Ефективність вилучення металу у розчин залежить від швидкості просмоктування 

розчину, яка визначається експериментально. Якщо швидкість перколяції менше 2 

см/год, вилуговування даного матеріалу вважається неефективним. Оптимальна 

швидкість перколяції, що забезпечує максимальне вилучення металу, повинна бути 

більше 5 – 7 см/год.   

Бактеріальне вилуговування – процес вилучення металів з руд, гірських порід, 

концентратів та розчинів з використанням мікроорганізмів (T. ferrooxidans i L. 

ferrooxidans) або продуктів їхньої життєдіяльності. Бактеріальне вилуговування 

поділяється на купчасте, підземне і чанове.  

Дослідження та розробку технології купчастого і підземного бактеріального 

вилуговування здійснюють у декілька етапів. Методика їхнього проведення має багато 

спільного і відрізняється тільки метою та масштабом досліджень.  

На першому (пошуковому) етапі метою є з'ясування принципової можливості 

бактеріального вилуговування. На цьому етапі вивчаються хімічний, фазовий і 

мінералогічний склад руди, її фізичні властивості (густина, твердість, пористість, 

ґранулометричний склад), кислотомісткість, режим зрошення, встановлюються основні 

параметри процесу, їхній вплив на кінетику та повноту вилуговування.  

Дослідження проводять у перколяторах (рис. 5.7) діаметром 100 – 150 мм і 

висотою 400 – 700 мм, виготовлених з органічного скла або вініпласту. У перколяторі 

передбачені система обігріву і пристрій для вимірювання температури.   
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Вихідну пробу руди (5 – 15 кг), що класифікована по крупності на 5 – 6 класів, 

завантажують у перколятори у відповідності з виходами цих класів. При дослідженнях 

визначають інтенсивність вилуговування металу залежно від кислотності середовища, 

концентрації мікроорганізмів у розчині, температури хімічного складу руди і розчину, 

питомої витрати розчину для вилуговування і режиму зрошення.  

Режим вилуговування оптимізують на етапі укрупнених лабораторних досліджень 

з використанням математичних методів планування експерименту та обробки 

отриманих даних. Ці експерименти проводять у перколяторах або перколяційних 

колонах. 

Для напівпромислових досліджень використовують пробу масою 5-15 т при 

максимальній крупності 400 мм. Вилуговування проби здійснюють у перколяційних 

колонах (рис. 5.8) діаметром до 1,2 м і висотою 6-7 м або у невеликих кучах, 

покладених на спеціально підготовлених площадках.       

 
На цьому етапі моделюють весь технологічний цикл, що включає операції 

вилуговування, вилучення металу з розчину і використання циркуляційних розчинів. 

При цьому уточнюють оптимальний режим вилуговування, особливо вплив крупності 

вихідної руди і кислотності, уточнюють кількість мікроорганізмів та їхню активність, 

розроблюють рекомендації по інтенсифікації процесу вилуговування за рахунок 

активізації мікробіологічних процесів. 

Етап дослідно-промислових досліджень здійснюється звичайно безпосередньо на 

родовищі і маса руди для вилуговування може складати до 1 – 2 млн. т. При цих 

дослідженнях остаточно доробляють технологію з одержанням готової продукції, 

напр., цементної міді при вилуговуванні мідної руди (рис. 5.9).  

Технологію чанового бактеріального вилуговування також досліджують у 

декілька етапів: пошукові лабораторні дослідження, укрупненні лабораторні та 

напівпромислові. При цьому режим вилуговування може бути періодичним або 

проточним. 

При вилуговуванні у періодичному режимі свіжу пульпу не подають і продукти 

вилуговування не відводять. Вилуговування проводять звичайно у колбах Ерленмеєра, 

ділильних лійках, ферментерах, пачуках (чанах з пневмоперемішуванням) місткістю 

250 –1500 мл. Колби встановлюють на термостатовану качалку з частотою качань не 

менше 250 хв
-1

 для доброго перемішування пульпи. У ділильних лійках і пачуках 

аерацію і перемішування пульпи здійснюють аероліфтами. Вилуговування у 

періодичному режимі починають при вмісті твердого у пульпі 5 – 10 % . Після стабі-
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лізації основних параметрів процесу (рН, Еh, вміст Fe
+2

 i Fe
+3

, вміст металу, що 

вилуговується) переходять на більш густу пульпу (15 – 20 % твердого). Відношення 

посіяної адаптованої культури мікроорганізмів до об’єму пульпи повинно бути не 

менше 1 : 3. У періодичному режимі звичайно проводять пошукові дослідження, при 

яких визначають принципову можливість бактеріального вилуговування продукту та 

адаптації бактерій до умов вилуговування.    

  

 
Рис. 5.9 – Схема купчастого вилуговування мідної руди. 

1 – відвал; 2 – дренажна канава; 3 – ставок-відстійник; 4 – цементатор;  

5 – згущувач; 6 – насос; 7 – циркулюючі розчини; 8 – площадка для сушки  

цементної міді; 9 – цементна мідь. 

 

При вилуговуванні у проточному режимі у процес постійно подають свіжу воду, а 

також з нього безперервно відводять продукти вилуговування. Для проведення 

досліджень процесу бактеріального вилуговування у безперервному (поточному) 

режимі використовують укрупнені лабораторні установки багатостадійного 

вилуговування (рис. 5.10). Установка складається з 5 – 10 послідовно з’єднаних пачуків 

місткістю 2,5 л кожний. Регульована подача пульпи здійснюється аероліфтами з чану 

для підготовки пульпи у перший пачук. По пачуках пульпа переміщується самопливом, 

а перемішується та аерується аероліфтами.      
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Під час експерименту відбирають проби для визначення вмісту металу у 

твердої і рідкої фазах, визначають вихід твердої фази та вилучення металу, що 

вилуговується, у кожному апараті і у каскаді у цілому.  

Середовище для вилуговування складається з 1 л води, 1 мл концентрованої 

сірчаної кислоти, 3 г (NH4)2SO4 i 0,5 г K2HPO4. При вмісті твердого у пульпі 16,7 % (Т : 

Ж = 1 : 5) до 375 мл середовища додають 75 г подрібненого сульфідного продукту і 125 

мл адаптованої культури. Пульпу завантажують у підготовчий чан  (1 – 2 л), звідки 

вона з заданою швидкістю розчинення, що залежить від часу вилуговування, подається 

до каскаду. Для контролю і регулювання процесу в кожному пачуку відбирають проби, 

за результатами хімічного аналізу яких визначають основні технологічні параметри 

процесу. 

 

5.4 ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  СУЛЬФАТИЗАЦІЇ 

 

Сульфатизація – процес глибокого розкриття багатьох видів сировини 

(концентратів, промпродуктів) у хімічній промисловості і металургії кольорових, 

рідкісних і благородних металів. 

Розкриття сульфатизацією дуже ефективне для багатьох видів мінеральної 

сировини, в тому числі й бідної, тому що забезпечує селективність розкладення ряду 

рідкісноземельних мінералів у складі сировини, при переробці пилу, згонів свинцево-

цинкових і мідно-цинкових концентратів і кеків цинкового виробництва; електролітних 

шламів мідного і мідно-нікелевого виробництва та ін. Застосування сірчанокислотної 

технології забезпечує велику повноту і комплексність використання сировини. Як 

реагент для розкриття використовують концентровану та розчинену сірчану кислоту.  

Сірчана кислота – активний розчинник ряду мінералів і руд. Сірчана кислота 

вступає в реакцію з рудними мінералами і створює добре розчинні у воді або інших 

розчинниках прості, змішані та комплексні сульфати більшості металів. Процес 

протікає у широкому інтервалі температур і концентрацій. Завдяки високій температурі 

кипіння сірчаної кислоти (337
о
С) легко вибрати умови, що забезпечують високу 

швидкість різних процесів. Швидкість розкладення сірчаною кислотою визначається 

кількістю реагуючих речовин і температурою. Середня швидкість розкладення 

залежить від маси проби, тривалості обробки, властивостей даної системи, на яку 

впливають речовинний склад сировини, що переробляється, і концентрація реагентів, 

що застосовуються для розкладу. В ряді випадків процес розкладу можна прискорити 

окисненням або відновленням продуктів реакції. 

Дослідження технологічних проб із застосуванням сульфатизації проводять на 

основі даних елементного і мінерального складів сировини, ґранулометричної 

характеристики, фізико-хімічних властивостей мінералів і особливостей поведінки 

рудних і породних мінералів у складі сировини. Базова схема передбачає підготовку 

сировини до досліджень (усереднення матеріалу, відбір проб для вивчення речовинного 

і хімічного складу, подрібнення до заданої крупності), сульфатизацію, розведення 

сірчанокислої пульпи, вилуговування, фільтрування і промивку нерозчинного осаду 

(кека).  

Ефективність процесу сульфатизації характеризується ступенем розкладу рудних 

мінералів і визначається кількістю компонентів, що вилучаються, які перейшли або 

безпосередньо у рідку фазу, або у вилуговуючий розчин з спеку. Ступінь розкладу 

мінералу з переведенням компонента, що вилучається, у розчинну форму:      

 

    0/100 СС  , %,                                                (5.19) 

 

де С, С0 –вміст компоненту відповідно у залишку від розкладення і у вихідному 

продукті, %; γ – вихід залишку від розкладення (кеку), % . 
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Дослідження починають з відбору проби, яку методом квартування ділять на 4 – 8 

наважок для вивчення розкриття. Маса і число наважок залежить від призначених 

досліджень і маси вихідної проби. Для проведення лабораторних досліджень необхідні 

електропіч з реактором для сульфатизації, реактор для вилуговування з механічним 

перемішуванням пульпи і електрообігрівом, пристрій для відділення твердого від 

рідкого, сушильна шафа. 

Реактором для сульфатизації служить кварцова пробірка з внутрішнім діаметром 

20 – 25 мм і висотою 250 – 300 мм, що забезпечує конденсацію газоподібних продуктів 

в ході експерименту. Кварцові пробірки поміщають в електропіч на вкладці з шамоту 

товщиною 5 – 7 мм. Вилуговування здійснюють у склянках з термостійкого скла або 

поліетилену. Система для фільтрування складається з лійки Бюхнера, яка з’єднана з 

вакуумним насосом. Як фільтротканина використовується хлорвінілова тканина, а при 

помірних концентраціях сірчаної кислоти у розчині (300 – 350 г/л) – паперові фільтри. 

Основні параметри, які необхідно встановити в процесі опробування: мінімальна 

крупність (мкм) матеріалу, що потрібна для проведення процесу в оптимальному 

режимі; температура (С
о
) процесу; тривалість (год.) процесу; концентрація (%) сірчаної 

кислоти, що використовують для розкладення; вміст (%) твердого у пульпі; витрата 

(кг/кг сировини) сірчаної кислоти; вихід (%) кеку  і його вологість (%). 

Дослідження закінчуються складанням таблиць, у яких повинні бути вказані 

ступінь (%) розкладення і вилуговування; розподіл (%) компонентів, що вилучаються, 

по операціям переділу; склад (г/л) фільтратів за вмістом як основних, так і супутніх 

компонентів; вихід (%) і склад (%) кеків з рекомендаціями по їхній утилізації. Повинні 

бути вказані об’єм і густина фільтратів, що надходять на подальший переділ, а також 

склад газової фази. 

Відтворюваність оцінюється за результатами 4 – 8 паралельних дослідів, 

проведених у ідентичних умовах. Показники розкриття, одержані в результаті 

досліджень, порівнюють з даними сучасних промислових підприємств по переробці 

аналогічної сировини. 

Вірогідність даних, отриманих в результаті досліджень, оцінюють на основі 

технологічного і товарного балансу. Нев'язка балансу не повинна перевищувати 2 % .        

 

5.5  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ОСАДЖЕННЯ 

 

Осадження – процес виділення одного або декількох компонентів з розчинів від 

вилуговування руд або продуктів збагачення у вигляді чистих металів або їхніх сполук. 

У промисловій практиці для цього використовують кристалізацію, осадження у вигляді 

важкорозчинних сполук, електроосадження, осадження металами (цементація) і газами, 

йонну флотацію та ін. Вибір методу залежить від характеру вихідної сировини, якості 

кінцевого продукту, складу одержаних при вилуговуванні розчинів, концентрації і 

вартості реагентів, наявності дешевої електроенергії, безпеки обслуговуючого 

персоналу.  

 

Кристалізація – процес виділення у тверду фазу розчиненої речовини з 

насиченого розчину, що досягається або охолодженням розчину, або випарюванням 

частини розчиннику. Кристалізацію охолодженням застосовують у тих випадках, якщо 

розчинність речовини у рідині швидко знижується при зниженні температури. Якщо у 

розчині міститься декілька різних речовин, які розрізняються розчинністю при різних 

температурах, вони можуть бути розділені дробовою кристалізацією. При деякій 

визначеній температурі розчин буде насиченим у відношенні однієї речовини і 

ненасиченим у відношенні іншої. У цьому випадку при охолодженні перша речовина 

випаде у осад, у той же час друга буде ще повністю знаходитися у розчині. Цей 

принцип використовується  також при очищенні кристалічних речовин кристалізацією. 
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Процес кристалізації притікає у дві стадії: створення зародка (центра кристалізації) і 

ріст кристалу. Процес кристалізації визначається швидкістю охолодження, 

інтенсивністю перемішування, чистотою і концентрацією розчину, що перероблюється. 

Крупні кристали отримують при повільному охолодженні, дрібні – при швидкому. У 

більшості випадків кристалізація протікає повільно і концентрація маточного розчину у 

кінці процесу відповідає стану насичення розчину при кінцевій температурі 

кристалізації. 

У лабораторних умовах розчин, що належить переробці кристалізацією, 

нагрівають до температури кипіння, випаровують і намагаються одержати 

концентрований або насичений розчин. Випаровування здійснюють у фарфорових, 

скляних або емальованих ємностях різних розмірів залежно від об’єму робочого 

розчину. Швидкість випаровування залежить від температури, тиску та дзеркала 

випаровування і збільшується при перемішуванні розчину. Випаровування можна 

здійснювати при атмосферному тиску або у закритому апараті з повною рекуперацією 

або уловленням розчинника, що випаровується. Такі апарати допускають застосування 

вакууму. Розчин залежно від температури кипіння нагрівають на водяній або іншій бані 

або на вогні.  

Для розрахунку об’єму, до якого потрібно випарити рідину, застосовують такі 

формули:  

– маса солі у розчині: 

 

00001,0 CWM c  , кг;                                      (5.20)  

 

– маса розчину після випаровування:  

 

000101 /100 CWCCM  , кг;                              (5.21)  

 

– об’єм розчину після випаровування:  

 

11000011 //  CCWMW  , м
3
;                         (5.22)  

 

– об’єм рідини, яку потрібно випарити:  

 

102 WWW  , м
3
,                                              (5.23) 

 

де М0 і М1 – маса солі у розчині і розчину після випаровування, відповідно, кг; W0 

, W1 i W2 - об’єм вихідного розчину, розчину після випаровування і рідини, яку потрібно 

випарити, відповідно, м
3
; ρ0 , ρ1 – густина вихідного розчину і розчину після 

випаровування, кг/м
3
; С0 , С1 – концентрація вихідного розчину і розчину після 

випаровування, %.  

Отриманий при випаровуванні розчин, що находиться у кристалізаторі або іншій 

ємності, поміщають у холодну воду, лід, сніг, суміш снігу з повареною сіллю або 

зріджений газ (залежно від потрібної для охолодження температури). Якщо розчин 

містить які-небудь механічні домішки, його відфільтровують. Кристали, що випали при 

кристалізації речовини, відділюють від маточного розчину фільтруванням під 

вакуумом, старанно віджимають на лійці та промивають невеликою кількістю 

холодного розчинника. Маточний розчин випарюють до половини і знову виділяють 

нову порцію речовини. Відфільтровані кристали сушать між двома листами 

фільтрувального паперу на повітрі або у ексикаторі. Повноту кристалізації оцінюють за 

вилученням кристалів заданого складу:   
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00 /)(100 МММ м ,                             (5.24)  

 

де М0 і Мм – маса речовини у об’ємі розчину, що надходить на кристалізацію, і 

маса речовини у об’ємі маточного розчину від кристалізації, відповідно, кг. 

При лабораторному дослідженні процесу кристалізації встановлюють такі 

параметри: температурний інтервал процесу кристалізації; розчинність компонента, що 

кристалізується, температура кипіння насиченого розчину, густина розчину, 

необхідний ступінь випаровування; склад вихідного розчину і вміст у ньому речовини, 

що підлягає  кристалізації; склад маточного розчину і вміст у ньому основної речовини; 

число стадій кристалізації; необхідність коректування вихідного розчину для більш 

повної кристалізації; швидкість кристалізації; склад твердої фази; коефіцієнт розподілу 

компонентів (основного і домішок) між розчином і твердою фазою.        

Коефіцієнт розподілу визначають за формулою: 

 

  yxuyzxK p )(/)(   ,                                  (5.25) 

 

де y, z – кількість основного компоненту відповідно у твердій фазі і вихідному 

розчині; x, u – кількість домішки відповідно у твердій фазі і вихідному розчині. 

При Кр < 1 домішки концентруються у рідкій фазі, при Кр > 1 – у твердій фазі.  

На основі отриманих результатів складають таблиці та графічні залежності, які 

порівнюють з показниками кристалізації компонента з близьких за складом та 

властивостями розчинів, що перероблюються у промислових масштабах. 

Йонне осадження – процес осадження металів у вигляді важкорозчинних сполук 

(карбонатів, фосфатів, гідрооксидів, хлоридів, ціанідів сульфідів та ін.). При осадженні 

з розчину важкорозчинних сполук черговість виділення їх у осад визначається зміною 

ізобарного потенціалу процесу. У першу чергу в осад переходять ті метали, створення 

важкорозчинних сполук яких супроводжується зменшенням ізобарного потенціалу. 

Внаслідок місцевих пересичень можливе виділення в осад разом з менш розчинними й 

більш розчинних сполук. Однак стійкими при контакті з розчином є тільки осади тих 

сполук, що знаходяться у рівновазі з ним. Нерівноважні сполуки, що виділилися, 

взаємодіють з розчином, змінюють свій склад або переходять у розчин до тих пір, поки 

система не врівноважиться. 

Для досягнення потрібного ступеня розділення, осадження ведуть у строго 

визначених умовах з урахуванням таких обставин: 

– осад утворюється тільки у визначеному інтервалі рН, поза цим інтервалом 

більшість осадів знов переходить у розчин;  

– при високій температурі більшість осадів або має підвищену розчинність, або 

розкладається; 

– наявність у розчині йонів, що утворюють з даним металом комплексну сполуку, 

перешкоджає осадженню даного металу; 

– у деяких випадках для осадження потрібен окиснювач або відновник. 

При розділенні за методом осадження можливі два принципово різних випадки.  

Перший випадок здійснюється тоді, коли задача зводиться до осадження одного з 

металів з метою очищення від нього розчину. При осадженні у вигляді самостійних 

фаз, у випадку очищення розчину металу М2 від домішки металу М1, мінімальна 

концентрація а1 металу М1 в очищеному розчині буде:  

 

2211 / DаDа  ,                                                  (5.26) 
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де D1 і D2 – добуток розчинності сполук металів М1 і М2; а2 – концентрація металу 

М2  у розчині.  

Другий випадок реалізується тоді, коли задача зводиться до виділення чистого 

осаду одного з металів – М1 і залишенні в металі домішки М2  у розчині. Максимальне 

відділення металу від домішок у цьому випадку визначається тим же рівнянням. До 

концентрації а1 осаджуваного металу у розчині домішки в осад не випадають. Після 

досягнення концентрації а1 у розчині починається осадження домішок. 

При осадженні металів з розчинів у вигляді важкорозчинних сполук контролюють 

такі параметри: рН розчину; температуру і тривалість осадження; склад вихідного і 

маточного розчинів; склад твердої фази; концентрацію реагенту, що використовується 

при осадженні; валентність аніона і його концентрацію; парціальний тиск сірководню у 

випадку осадження важкорозчинних сульфідів газоподібним Н2S. 

Апаратура, що застосовується для проведення цього процесу, залежить від 

властивостей речовини і розчинників. У лабораторних умовах цю операцію проводять у 

склянках або інших ємностях з термоскла або поліетилену (залежно від середовища, у 

якому проводиться осадження). Перемішування – механічне. Для нагрівання 

використовують електроплитки. Контроль і підтримування на заданому рівні 

температури при осадженні забезпечують контактними реле і термопарами. При 

осадженні газами використовують герметичну апаратуру.  

По закінченні осадження фільтруванням під невеликим розрідженням на лійці 

Бюхнера відділяють осад від фільтрату. Осад на фільтрі промивають водою і сушать до 

постійної маси на повітрі або у сушильній шафі при температурі 100 ± 5
о
С. Осад і 

маточний розчин аналізують на вміст металів, що осаджують. 

 

Цементація – процес виділення металів з розчинів, який оснований на 

електрохімічній реакції між металом-цементатором і йоном металу, що витісняється. 

Цей процес застосовують у гідрометалургії кольорових та рідкісних металів у таких 

випадках: 

– очищення розчину, що містить основний метал від домішок; 

– осадження основного металу з розчинів, переважно розріджених, коли 

недоцільно застосовувати електроліз через низький вміст елементу у розчині, а також 

при наявності різних домішок, що заважають. 

Для виділення металу з розчину цементацією необхідно, щоб метал (цементатор), 

що витискує, мав більший електронегативний потенціал, ніж метал, що витискується, 

тобто φ1 > φ2 (φ1 і φ2 – електричний потенціал відповідно металу-цементатора і металу, 

що витискується з розчину).  

У кожному конкретному випадку експериментально визначають можливість 

застосування процесу цементації і оптимальні умови його протікання. Кінетика 

процесу цементації для багатьох випадків може бути описана рівнянням першого 

порядку: 

 




ba
W

nkS
CC 

3,2
lglg

5,0

01 ,                              (5.27) 

 

де С0 і С1 – концентрація металу, що виділяється на початку і у кінці цементації, 

г/м
3
; k – константа швидкості реакції, м·с

0,5
; S – площа поверхні цементатора, м

2
; τ – 

тривалість процесу, с; n – частота обертання мішалки, с
-1

; W – об’єм розчину, м
3
; a і b – 

коефіцієнти. 

Якщо за даними досліду відкласти по осі ординат логарифми концентрацій 

металу у розчині, а по осі абсцис інтервали часу, то на графіку відповідно з 

закономірністю першого порядку вийде пряма лінія, тангенс кута нахилу якої дозволяє 
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визначити усереднене значення постійної b. При інших відомих параметрах можна 

розрахувати константу швидкості реакції: 

 

1

0
5,0

lg
3,2

C

C

nS

W
k


  .                                             (5.28) 

 

Для кожного конкретного випадку вибирають метал-цементатор у вигляді 

порошку, стружки або пластини. Найчастіше для цементації використовують стружки 

низьковуглецевих сталей (Ст1 – Ст4); порошки алюмінію, цинку, нікелю; пластини 

алюмінію, цинку. Перед початком процесу метал-цементатор необхідно активувати 

обробкою у розчині кислоти протягом 0,5 – 1 хв. Вибір кислоти залежить від складу 

розчину, у якому проводиться цементація. 

Цементацію проводять в лабораторному скляному герметичному реакторі 

місткістю 0,5 – 2 л. Необхідний об’єм розчину, що заливається у реактор, розраховують 

таким чином, щоб рідина, яка відбирається для аналізу, суттєво не змінювала спільний 

об’єм досліджуваного розчину. Середовище у реакторі перемішується механічною 

мішалкою або повітрям від мікрокомпресора. Нагрівають реактор на електроплитці. 

Установка повинна бути обладнана контактним термометром, бюреткою з розчином 

лугу або кислоти, електродами для вимірювання рН розчину.  

Для проведення досліджень в реактор заливають розчин та встановлюють задані 

значення рН і температури. У розчин завантажують попередньо активований метал-

цементатор і починають перемішувати. Через визначені проміжки часу з розчину 

відбирають проби для аналізу. У розчині експрес-аналізом визначають залишковий 

вміст металів, що виділяються, і кількість метала-цементатора, що розчинився. 

Цементат, що виділився, відділяють від метала-цементатора на ситі, фільтрують, 

промивають, сушать і аналізують. Отримані результати дозволяють визначити 

оптимальні умови процесу цементації: вибрати метал-цементатор, його витрати, 

температуру, значення рН, швидкість перемішування, тривалість процесу. 

 

Електроліз являє собою сукупність хімічних реакцій розкладу речовин під дією 

постійного електричного струму. 

Електроліз з зовнішнім джерелом струму базується на загальних законах 

електрохімії (закони Фарадея і Леблана, переносу йонів, електрохімічної і дифузної 

кінетики електродних процесів). Електролізна ванна являє собою електрохімічну 

чарунку, що містить електроліт – провідник другого роду, і два метала (електроди) – 

провідники першого роду. При протіканні постійного струму через чарунку на 

границях розділення між електродами і електролітом відбуваються хімічні 

перетворення, до яких застосовне рівняння хімічної кінетики: 

 

)](exp[ RTukaV i  ,                                          (5.29) 

 

де V – швидкість реакції, г·с
-1

; k – константа швидкості, с
-1

; ai = a1, a2, … , an – 

концентрація розчинених речовин, г; u – енергія активації, Дж·моль
-1

; R – газова 

постійна, Дж·К
-1

·моль; T – абсолютна температура, К.  

Основний параметр, що визначає економіку процесу – витрата електроенергії на 

одиницю маси продукції. Коефіцієнт використання струму (вихід q по струму) 

кількісно характеризує процес електролізу: 

 

)/(2680 EImq  ,                                             (5.30) 
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де m – маса речовини, що виділилася, кг; I – сила струму, А; τ – тривалість 

проходження струму, год.; E – хімічний еквівалент даної речовини, кг·А
-1

·год.
-1

. 

Вихід по струму для різних металів залежно від умов електролізу коливається у 

широких межах і складає 45 – 95 %. Кінцевою продукцією електрометалургії є 

катодний осад. 

В лабораторних умовах процес електролізу можна здійснювати у склянці або 

іншої ємності, в яку заливають електроліт (розчин солі з заданою концентрацією) і 

поміщають анод і катод. Електричний струм проникає у електролітичну чарунку через 

анод. Для запобігання вторинних процесів біля електродів електроліз ведуть в 

електролітичних чарунках з діафрагмою. Як анод застосовують чистий свинець або 

свинцево-срібний сплав, що містить 1 % срібла, як катод застосовують алюміній. Перед 

зануренням у електроліт катод зважують. По завершенні електролізу з заданим 

умовами експерименту параметрами катод з виділеним на ньому металом виймають з 

електролітичної чарунки, промивають, сушать, відділяють метал від катода, зважують і 

аналізують. Маса осадженого металу може бути також визначена за різницею маси 

катоду до і після електролізу. 

У процесі експерименту оцінюють такі параметри: склад і температуру 

електроліту, катодну щільність струму, відстань між електродами, склад 

відпрацьованого електроліту, масу катодного осаду, вихід по струму, напругу. На 

основі отриманих даних будують криві залежності витрати енергії на осадження металу 

від кислотності електроліту, щільності струму та інших параметрів і вибирають 

оптимальний режим проведення електролізу. 

 

Осадження газами (Н2, СО, SO3) при визначених умовах забезпечує осадження 

металів. Осадження металів здійснюється при високих температурі і тиску. Цей процес 

дозволяє економічним способом отримати порошкоподібні метали високої чистоти. 

Особливості, що необхідно враховувати при взаємодії газів з водними розчинами 

солей при високих температурі і тиску: 

– при підвищенні температурі до 120 – 150
о
С розчинність більшості солей у воді 

зростає, а при подальшому підвищенні температури розчинність знижується; 

– розчинність солей у воді залежить від присутності інших солей; 

– розчинність газів у воді зменшується з підвищенням температури приблизно до 

100
о
С, але при подальшому підвищенні – помітно зростає;   

– у присутності солей розчинність газів звичайно знижується; 

– при високій температурі легко протікають процеси гідролізу. 

 

Йонна флотація – ефективний метод вилучення флотацією йонів металів з 

розчину після вводу у розчин катіонних або аніонних поверхнево-активних речовин 

(збирачів). Збирачі реагують з йонами металу і створюють з ними нерозчинні сполуки, 

що піднімаються з бульбашками повітря на поверхню у вигляді піни. Потім піна 

руйнується  і утворюється нерозчинний осад.  

Йонною флотацією можна розділити різні метали при ретельному контролі рН 

середовища. Селекція залежить від розходження значень рН осадження металів і 

вихідної концентрації металів у розчині.  

 

5.6  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  СОРБЦІЇ 

 

Сорбція – процес поглинання газів, парів та розчинених речовин твердими тілами 

або рідинами (сорбентами). Сорбційні процеси являють собою гетерогенні хімічні 

реакції подвійного обміну (катіонного і аніонного), які зворотно протікають у системах 

розчин – сорбент (газ – сорбент) та у еквівалентних співвідношеннях на активних 

групах сорбенту. Як сорбенти використовують органічні і неорганічні полімерні 
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сполуки (зерна, волокна, плівки) хімічно і фізично стійкі, нерозчинні у воді та інших 

розчинниках. Найбільш ефективні синтетичні органічні сорбенти (йоніти, йонообмінні 

смоли), які здатні до катіонного (катіоніти) і аніонного (аніоніти) обміну. Галузь 

застосування йонітів у технології переробки рудної сировини поширюється у зв’язку з 

вимогами комплексного її використання.  

Реакції обміну схематично можуть бути представлені у вигляді: 

 

ARBBRA  ,                                                 (5.31) 

 

де R – матриця (каркас) смоли з фіксованими на ній функціональними групами, 

що містять протийони, які врівноважують заряд матриці і здатні до обміну з йонами 

того ж заряду із розчину зі збереженням нейтральності фази йоніту; А і В – відповідні 

йони.   

Реакції обміну описуються законом діючих мас і значеннями констант рівноваги 

цих реакцій. Обмінна ємність і ефективність процесу залежать як від властивостей 

сорбенту (число і характер обмінних груп і їхня доступність для обміну), так і від 

властивостей йонів (заряд, гідратація та ін.), що поглинаються, і технологічних 

параметрів процесу (температура, швидкість потоку, тривалість контакту, 

співвідношення об’ємів сорбенту і розчину і т.д.). 

Дослідження починають з вибору ефективного сорбенту, для чого проводять дві 

серії дослідів у статичних умовах (при перемішуванні) при однакових навісках смол, 

об’ємах розчину, температурі і тривалості контакту. 

У першій серії вивчають різні типи смол (6 – 12 проб), що відібрані з урахуванням 

можливих форм находження цільових елементів у розчині і їхньої концентрації. 

Завантаження складає: 1 г сорбенту на 50 –100 мл розчину; тривалість контакту – 3 год. 

По закінченні заданого часу розчин зливають з сорбенту і аналізують розчин або 

сорбент. 

Другу серію проводять на 2 – 3 пробах смол, на яких отримані більші ступені 

вилучення. Досліди проводять з більшим у порівнянні з первинним в 3,5 рази об’ємом 

розчину при аналогічних інших умовах. 

За результатами аналізів розраховують: 

– ступінь вилучення: 

 

00 /)(100 ССС р , %;                                       (5.32) 

 

– статичну обмінну ємність: 

 

mWCCE p /)( 0  , мг/г;                                      (5.33) 

 

– коефіцієнт розподілу: 

 

WCC

WC
K

p

cp
p

)( 0 
 ;                                                (5.34) 

 

– коефіцієнт селективності: 

 

pApBAB
AB KKEED //  ,                            (5.35) 
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де С0, Ср – концентрація компонента, що вилучається, відповідно вихідна і 

рівноважна; т – маса сорбенту, г; W, Wc – об’єм відповідно розчину і сорбенту, мл. 

Йоніт селективний по відношенню до йону В при D
B/A 

>  1; при D
B/A

 = 1 йоніт 

неселективний і розділити елементи на стадії сорбції неможливо. При доцільності 

одночасного вилучення обох елементів (йонів) їхнього роздільного вилучення можна 

досягнути на стадії десорбції з використанням відмінності їхньої взаємодії з 

елюіруючим розчином. 

При використанні показників наростання ємності Е (мг/г) за даними другої серії 

дослідів будують ізотерми сорбції, які відбивають залежність ємності від остаточної 

концентрації елемента у розчині Ср (мг/л). Вигляд ізотерм сорбції дозволяє приблизно 

графічним методом розрахувати необхідне число ступенів сорбції для досягнення 

заданої повноти вилучення цільового елементу.   

Для розробки технології сорбції проводять попередні досліди у динамічних 

умовах на двох сорбентах, які показали кращі показники ємності і селективності. 

Досліди проводять у колонках (бюретках) місткістю 50 – 100 мл з однаковим об’ємним 

завантаженням сорбенту і однаковою швидкістю протікання розчину. Розчин 

пропускають знизу угору щоб уникнути утворення повітряних прошарків. Розчин, що 

пройшов крізь шар сорбенту, збирають у послідовні порції фільтрату спочатку частіше 

для встановлення «проскакування» елементу, що вилучається, а потім через більші 

інтервали часу до вирівнювання концентрації витікаючого розчину з вихідної або 

близької до неї концентрації (97 – 98 %), коли обмінна ємність сорбенту вичерпана. 

При цьому маса елементу, що поглинений, характеризує повну динамічну робочу 

ємність. За вихідними кривими сорбції розраховують динамічну обмінну ємність (ẽ) і 

повну динамічну ємність (Ẽ):  
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де т – маса сорбенту, г; Св – концентрація елементу на виході з колони, мг/мл 

(г/л); С0 – вихідна концентрація елементу, мг/мл (г/л); Wp – робочий (сумарний) об’єм 

розчину, мл (л); Wпр – об’єм розчину до «проскакування», мл (л). 

По закінченні сорбції сорбент промивають дистильованою або злегка 

підкисленою (рН = 2,5) водою для витиснення вихідного розчину, що заповнює 

проміжки між зернами сорбенту. Об’єм промивної води складає 3 – 5 об’ємів сорбенту. 

Після зйому коштовних компонентів сорбент реґенерують і повторно використовують.  

  

5.7  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ЕКСТРАКЦІЇ 

 

Екстракція – процес розділення суміші речовин на складові частини за 

допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково. Процес 

екстракційного вилучення та розподілу основних і супутніх металів (компонентів 

комплексних руд) є завершальним етапом при технологічній оцінці мінеральної 

сировини, також вивчення екстракції необхідно при проектуванні промислових 

об’єктів. При переробці важкозбагачуваних руд кольорових та рідкісних металів (Cu, 

Ni, Ta, Co, Mo, Re, Th, Hf і ін.) з низьким вмістом цінних металів процес екстракції є 
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найбільш ефективним у порівнянні з іншими гідрометалургійними процесами для 

вилучення і концентрації корисних компонентів. 

У процесі екстракції речовина (метал), що вилучається, вибірково переходять з 

водної фази в органічну, а в результаті наступної реестракції, – з органічної фази у 

водний розчин чим досягається концентрування і очищення металу від домішок. 

Органічна фаза звичайно містить органічну речовину, яка утворює з металом, що 

вилучається, сполуку, здатну переходити в органічну фазу, і розріджувач – органічну 

рідину, яка є розчинником екстрагента (гас, бензол, толуол та ін.). Як екстрагенти 

використовують органічні кислоти, ефіри, спирти, кетони, аміни і ін., а як 

реекстрагенти – водні розчини кислот, солей і луг. В результаті реекстракції звичайно 

досягається і регенерація екстрагента.  

Для розробки екстракційного процесу вилучення металів з водного розчину і 

розділення металів необхідно перш за все знати склад розчину, його рН і температуру. 

В ході початкових досліджень визначається кращий екстрагент і умови екстракції для 

даної системи. З метою швидкого визначення придатності екстрагентів для вилучення 

якого-небудь металу або вибору найкращого з серії екстрагентів застосовують 

методику вибору. Висновки з експериментів роблять на основі порівняння 

властивостей екстрагентів. 

У дослідах використовують розчини екстрагентів концентрацією 0,1 М або 5 % 

(за об’ємом). Досліди проводять при співвідношенні фаз 1 : 1 та тривалості контакту 5 

хв. Після розділення фаз аналізують водний і органічний розчини та розраховують 

розподіл металів. Якщо який-небудь з випробуваних екстрагентів є перспективним, 

проводять більш детальне та точне його дослідження. Аналогічно досліджують 

поведінку йонів металів при реекстракції з насиченої органічної фази. Після вибору 

найбільш активного екстрагенту визначають технологічні параметри процесу 

екстракції: специфічність обраного екстрагенту до металу, що вилучається; 

характеристики насичення органічного розчину і реекстракції металу; залежність 

ступеня екстракції від рН; вимоги до типу розчинників і модифікатора; кінетику 

екстракції і реекстракції; концентрацію екстрагента та потрібне співвідношення фаз. 

Дані про розподіл одержують при зміні співвідношення водної і органічної фаз, 

звичайно воно змінюється від 1 : 10 до 10 : 1. Водну фазу (10 мл), що містить метал, 

поміщають в закриті конічні колби або ділильні лійки і струшують або перемішують на 

магнітних мішалках до досягнення рівноваги (звичайно 3 – 5 хв). Після розшарування 

фаз органічний і водний розчини розділяють у ділильних лійках і аналізують на вміст 

досліджуваного металу. Перед аналізом з водного розчину необхідно старанно 

видалити весь захоплений екстрагент, а з органічного розчину – всю водну фазу. Цю 

процедуру повторюють при різних співвідношеннях фаз. При всіх дослідах значення 

рН повинні бути однакові.  

По закінченні дослідів розраховують кількісні характеристики процесу екстракції.  

Коефіцієнт розподілу: 

 

   вор ССК  ,                                                       (5.38)  

 

де Со і Св – рівноважні концентрації металу відповідно у органічній і водній 

фазах, мг/л (г/л, мг-екв/л).  

У практичних умовах звичайно дотримуються Кр ≥ 0,3 ÷ 0,5, тому що у 

протилежному випадку об’єм органічної фази збільшується настільки, що застосування 

екстракції може виявитися невигідним. 

Селективність екстрагента по відношенню до цільового металу для даної пари 

металів визначається коефіцієнтом розділення: 
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211212 вoвopp CCCCKKD  ,                    (5.39) 

 

де індекси 1 і 2 належать відповідно до показників першого і другого металів, що 

розділяються. 

На практиці застосовують системи з коефіцієнтом D > 2.  

Ступінь вилучення металу в органічну фазу:  

 

вихзалвих ССС /)(100  ,                             (5.40)  

 

де Свих – концентрація елемента у вихідному розчині, мг/л (г/л); Сзал – залишкова 

концентрація компонента, що вилучається, у розчині, мг/л (г/л).  

За результатами проведених дослідів по розподілу будують ізотерму екстракції – 

залежність концентрації металу в органічній фазі від співвідношення фаз (рис. 5.11 а).   

 

Ізотерми екстракції потрібні для визначення ступенів екстракції для повного 

вилучення елемента з розчину. Ізотерма проходить через початок координат, її 

рівняння Со = КрСв . При  Кр = const ізотерма – пряма лінія, якщо Кр залежить від 

концентрації речовини у водній фазі, ізотерма криволінійна (крива 0А). Робочу лінію 

будують від точки Св.кін (задана кінцева концентрація речовина у водній фазі) до точки 

В, абсциса якої Св.вих (вихідний вміст речовини у водній фазі), а ордината залежить від 

співвідношення об’ємів потоків (нахил визначається відношенням Wв /Wо).  

Дія одного ступеня описується лінією ВВ'С. Після побудови ламаної лінії 

ВВ'СС'DD'Св.кін визначають необхідне число теоретичних ступенів (у даному випадку 

три). При цьому припускають, що на кожному екстракційному ступені процес досягає 

рівноважного стану, після чого фази розділюються. 

Дані, потрібні для побудови ізотерми реекстракції (рис. 5.11 б), отримують таким 

же чином, як і для ізотерм екстракції. 

З урахуванням того, що на кожному ступені рівновага не установлюється до 

кінця, збільшують число ступенів екстракції або реекстракції у порівнянні з 

розрахованим на 20 % . 

При підборі найбільш придатного розчинника з урахуванням властивостей 

екстрагентів визначають швидкість коалесценції фаз. Для цього готують розчини 

екстрагента з кожним з вибраних для досліджень розчинником при однаковій 

концентрації екстрагента. Органічний і водний розчини визначеного об’єму поміщають 

у градуйований циліндр, закривають корком і струшують протягом 5 хв. По закінченні 

цього терміну циліндр встановлюють вертикально і визначають час первинного і 



126 

вторинного розділення фаз. При створенні третьої фази в органічний розчин (суміш 

екстрагента і розчинника) звичайно додають модифікатор або підвищують робочу 

температуру. Умови насичення екстрагента і залежність ступеня екстракції від рН 

можуть бути визначені в дослідах зі струшуванням розчинів відповідного складу. 

Кінетику екстракції і реекстракції та час досягнення рівноваги визначають за 

результатами дослідів зі струшуванням водного і органічного розчинів. Тривалість 

контакту варіюють від 0,5 до 15 хв. і будують графік залежності коефіцієнта розподілу 

від часу контакту фаз. Це дає можливість оцінити достатність швидкості екстракції для 

використання екстракційної системи в крупних екстракційних апаратах.  

Результати лабораторних досліджень оформлюють у вигляді таблиці, яка 

складається з граф: цінні компоненти, що вилучаються; екстрагент або суміш 

екстрагентів, що рекомендуються; розчинник; модифікатор; відношення органічної і 

водної фаз; значення коефіцієнтів розподілу, селективність і вилучення; режими 

екстракції, промивки, реґенерації екстрагента.  

На основі цих даних визначають параметри процесу екстракції, необхідні для 

переходу до дослідів в укрупнених або напівпромислових масштабах.  

 

5.8  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ВІДНОВЛЮВАНОСТІ 

 

Відновлюваність – умовна характеристика швидкості і особливостей 

мінеральних перетворень при відновленні вищих оксидів у нижчі в результаті 

термохімічної обробки рудної сировини. Цілеспрямоване дослідження відновлюваності 

зводиться звичайно до оптимізації взаємозв’язаної сукупності термодинамічних і 

кінетичних факторів, що обумовлюють необхідну швидкість процесу відновлення і 

максимальні показники якості кінцевого продукту та вилучення заліза.  

Розрізняють відносну і абсолютну характеристику відновлюваності руди. Якщо 

метою дослідження відновлюваності руди є встановлення порівняльної характеристики 

руд різних типів при різних змінних умовах, то мають на увазі відносну характеристику 

відновлюваності. При необхідності знайти абсолютну характеристику відновлюваності, 

тобто визначити, до якого ступеня буде відновлена дана руда у реальних промислових 

умовах з використанням відомих способів термохімічної обробки (у пересипному, 

продувному або зваженому шарі), відновлення проводять реальним газом (суміші Н2, 

СО, СН4, СО2, Н2О, N2), природним твердим паливом (буре вугілля, кам’яне вугілля, 

антрацит), штучним твердим і рідким паливом (деревне вугілля, буровугільний 

напівкокс, мазут та ін.).  

Методика дослідження відносної і абсолютної характеристик відновлюваності 

залізних руд у лабораторній обертовій печі з пересипним шаром і з використанням 

будь-якого палива і руди широкого діапазону крупності спрямована на вивчення 

процесу в умовах максимально наближених до реальних.  

Схема лабораторної обертової печі показана на рис. 5.12. Рекомендоване 

відношення діаметра кожуха до довжини барабана печі складає 0,5, при цьому 

мінімальний діаметр повинен бути 0,6-0,7 м. Швидкість обертання барабана 

підтримують у межах 0,15-0,18 м/с. Торцевий пальник дозволяє спалювати будь-який 

газ (доменний, коксовий, природний та ін.) в режимі повного і неповного горіння і 

створює передумови для нагріву матеріалу і підтримування заданого відновлювального 

потенціалу. При спалюванні рідкого палива замість газового пальника використовують 

форсунку. 
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Спочатку робочу порожнину нагрівають протягом 4 – 5 год. до температури 750 

– 800
о
С. При досягненні заданої температури при зупиненому барабані спеціальним 

завантажником через отвір з боку пальника вводять рівномірно по всій довжині 

барабану 20 – 25 кг руди (або шихти). Вмикають привод обертання печі і проводять 

термохімічну обробку матеріалу, при цьому задані режими нагріву і відновлення 

підтримують зміною коефіцієнту витрати повітря і витрати твердого або газоподібного 

відновника, що вводяться усередину шару.  

При дослідженні відновлюваності у трьох точках термопарами вимірюють 

температуру, вивчають склад надшарової атмосфери та відбирають проби випаленого 

матеріалу масою 200 – 300 г кожна. При відновленні до Fe3O4  руду охолоджують 

водою, а при відновленні до Fe металвмісний матеріал охолоджують у герметичній 

розвантажувальній камері, куди подають нейтральний або природний газ з низькою 

масовою частиною окиснювачів (СО2 + Н2О ≤ 1 – 2 %). Відібрані проби піддають 

хімічному, фазовому, мінералогічному, термічному і рентгенотермічному аналізам, а 

також визначають питому магнітну сприйнятливість. 

Для одержання кінцевих результатів, що обумовлюють оптимальні 

показники швидкості відновлення, якості концентратів і вилучення заліза, при 

дослідженнях розраховують ступінь відновлення: 

 

),,( Ctfr  , %,                                                    (5.41)  

 

де t – температура відновлення, 
о
С; τ – час відновлення, хв; С – об’ємна 

концентрація відновлювальних компонентів газу, %.      

  У більшості випадків з метою скорочення числа дослідів крупність руди (5 – 25 

мм) і твердого палива (в 1,5 – 2 рази менше крупності руди) приймають постійними. 

Для отримання графічних залежностей виду )(fr   проводять серію дослідів 

в інтервалі температур 600 – 900
о
С при відновленні руди до Fe3O4 і в інтервалі 950 – 

1150 і 1250 – 1350
о
С при відновленні руди до Fe металевого у твердофазному стані і з 

отриманням криці відповідно через кожні 50
о
С.  

 Одночасно з дослідженням ступеня відновлення на тих же пробах за допомогою 

магнітного аналізу вивчають зміну масової частки корисного компоненту β у 

концентраті і вилучення ε і будують графічні залежності виду )(rf  і )(rf .              
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5.9  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ  ВИПАЛЮВАННЯ 

 

Випалювання (випалення) – процес термічної обробки матеріалів з метою 

направленої зміни їх фізичних властивостей і хімічного складу. Застосовується для 

підготовки руд і концентратів до збагачення, вилуговування та плавки. Випалення 

мінеральної сировини застосовують для розкладання карбонатів, що містяться в ній, 

видалення вологи, сірки, арсену та інших летких елементів. Доцільність випалення 

визначається речовинним складом сировини (вміст летких елементів), її термічним 

аналізом, а також вимогами до випаленого матеріалу для його подальшого 

використання. 

Випалення проводять тоді, коли основні корисні компоненти термічно стійкі і не 

розкладаються при нагріванні, а леткі шкідливі домішки (карбонати, волога, сірка, 

арсен та ін.) внаслідок розкладення переходять в газоподібну фазу, що призводить до 

скорочення маси випаленого матеріалу та деякого його збагачення (очищення від 

летких шкідливих домішок). Випалювання при визначеній температурі застосовують 

також у тому випадку, коли термічна обробка приводить до структурних змін корисних 

мінералів, що характеризується зміною фізичних властивостей (напр., магнітної 

сприйнятливості) або перетворенням їх у таку форму, яка піддається обробці 

реагентами. 

Вибором умов випалення – температури, тривалості нагріву, газового 

середовища (окисне або відновне) – досягають поставленої мети: термічне розкладення 

(дисоціація) карбонатів, переведення у газову фазу летких сполук (сірка, арсен та ін.), 

окиснення або відновлення мінералів заліза і т.п. 

Результати досліджень випалення для конкретного матеріалу оцінюють залежно 

від мети – втратою маси, хімічним та фазовим складом або рекомендаціями для 

подальших технологічних операцій (напр., магнітна сепарація, вилуговування та ін.) та 

їхніми результатами. У залежності від температури випалення для досліджень 

використовують електричні муфельні або тигельні печі з ніхромовою обмоткою (до 

1000
о
С) або зі стержневими нагрівальними елементами (до 1350

о
С). Температуру 

вимірюють платино-платино-родієвою (ПП) або хромель-алюмелевою (ХА) 

термопарою, що підключена до електронного гальванометра з автоматичним 

регулюванням температури і достатньою точністю відліку. 

Для поміщення у піч навіски матеріалу, що випалюється, використовують 

фарфорові або алундові тиглі різних розмірів у залежності від маси досліджуваної 

проби, а також подальшого плану досліджень з застосуванням випаленого матеріалу. 

Наважки матеріалу відбирають та подрібнюють за стандартною схемою, крупність 

подрібнення залежить від призначення випалювання, масштабу досліджень та маси 

проби. У лабораторних умовах залежно від розміру застосованих тиглів наважки 

досліджуваного матеріалу складають 1 – 200 г. У муфель або піч одночасно поміщають 

серію тиглів (3 – 5 шт.) з однією пробою, що необхідно для одержання середнього 

результату. Тиглі з випаленим матеріалом після витримки у печі при визначеній 

температурі поміщають у ексикатор і після охолодження зважують, а їхній вміст 

аналізують.  

У табл. 5.2 наведені зразки видів випалення для різної сировини. 

Вибір температури випалення визначається його призначенням, речовинним складом 

досліджуваного матеріалу, а також термічним або термогравіметричним аналізом 

мінералів, що входять до складу матеріалу. 

Температура випалення для видалення вологи (сушка) визначається леткістю води 

(100
о
С), а також дегідратацією кристалізаційної води, що міститься у мінералах та 

породах (400 – 900
о
С). 
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При нагріванні до визначеної температури (400 – 1000
о
С) відбувається термічна 

дисоціація карбонатів кальцію, магнію, заліза, манґану, при якій вони розкладаються на 

оксид металу та вуглекислий газ, що видаляється з випаленого матеріалу. 

 

Таблиця 5.2 – Застосування випалення при збагаченні руд.  

 

Призначення 

випалення 

Температур

а, 
о
С 

Руди, продукти 

збагачення 

Природа 

термічних 

ефектів 

Результати 

Видалення 

вологи (сушка) 

1

00-400 

Усі види 

сировини  
Дегідратація 

Зменшення маси, 

зміна густини 

Декрепітація  
1

100 

Сподуменові 

продукти 

Поліморфне 

перетворення 

Руйнування породи 

Розкладення 

карбонатів 

4

00-1000 

Карбонатні, 

рідкісноме-

талічні, 

фосфатні, 

манґанові руди 

та ін. 

Дисоціація 
Зменшення маси, 

видалення СО2  

Видалення 

летких сполук:  

- сульфіди 

 

 

- сірка 

 

- арсен 

 

 

 

4

15-1080 

 

 

7

00-900 

 

5

00-600 

Полісульфідні 

руди і продукти 

Сірчані мідні 

руди 

Олов’яні руди і 

про-дукти, що 

містять арсен 

 

 

Дисоціація 

 

 

Дисоціація 

 

Дисоціація 

 

 

Розділення летких і 

нелетких сульфідів 

Відгін S для 

одержання H2SO4 

Видалення 

токсичного арсену 

Відновлення 

(магнетизуюче 

випалення) 

9

50-1000 

Гематитові, 

лімонітові, буро 

залізнякові, гід-

рогетитові руди 

і продукти 

Відновлення 

(зміна 

валентності) 

Перетворення 

слабкомагнітних 

сполук на 

сильномагнітні  

 

Температура випалення для видалення летких сполук залежить від температури 

дисоціації летких компонентів матеріалу та призначення випалення (очищення від 

шкідливих компонентів, відділення від нелетких складових та ін.). Особливе місце у 

збагаченні з попереднім випалом займають руди, що містять леткі компоненти, які при 

випалі переходять у газову фазу. У цьому випадку ступінь збагачення визначається 

хімічним складом руди та вмістом летких компонентів. Крім того, леткість металічних 

сульфідів може бути використана для відділення їх від нелетких сульфідів і навіть один 

від одного. Так одна й та сама швидкість леткості сульфідів [1000 г/(с·см
2
)] досягається 

при різній температурі: для HgS при 415
о
С, для As2S3 при 440

о
С, для Sb2S3 при 670

о
С, 

для SnS при 780
о
С, для PbS при 840

о
С, для ZnS при 1080

о
С.  

Випалювання руд для видалення арсену (500 – 600
о
С) є необхідною 

операцією при фьюмінговій переробці олов’яних руд.  

При переробці сірчистих мідних руд попереднє випалення (700 – 900
о
С) 

застосовується для видалення надлишку сірки, яка уловлюється у вигляді газу, 

придатного для виготовлення сірчаної кислоти.  
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Відновне магнетизуюче випалення бідних залізних руд (950 – 1000
о
С) 

використовується для переведення немагнітних і слабкомагнітних оксидів заліза у 

сильномагнітний штучний магнетит. Якість магнетизуючого випалення оцінюють за 

вмістом магнетиту, ступенем відновлення випаленої руди і показникам розділення у 

магнітному аналізаторі. Ступінь відновлення r (%) по втратах кисню в процесі 

відновлення розраховують за формулою: 

спFe

МетFeFer


 100)33,0( 2 



 , %,                       (5.42) 

де 2Fe
 , 

МетFe , 
спFe - відповідно вміст заліза двовалентного, 

металічного і спільного у випаленій руді, %. 

Розглянуті варіанти випалення у промислових умовах здійснюються в шахтних 

печах або печах киплячого шару. Заданої температури досягають спалюванням мазуту, 

при необхідності у шихту добавляють розрахункову кількість коксу або вугілля. 

Контроль мінерального і фазового складу вихідного і збагаченого продуктів 

дозволяють виявити ступінь збагачення руди після попереднього випалювання. 

5.10  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСІВ  ГРУДКУВАННЯ    РУДНИХ  МАТЕРІАЛІВ 

 

Руди і концентрати, отримані в результаті видобутку та збагачення, у більшості 

випадків непридатні для безпосередньої виплавки металів з різних причин: низької 

газопроникності, великого вмісту летких речовин і сірки, видалення яких вимагає 

великих витрат тепла. Тому руди і концентрати, що плануються до використання, 

спершу досліджують на здатність грудкуватися двома найбільш поширеними у 

промисловості способами – агломерацією і обкатуванням. Якщо ці матеріали мають 

мінімальну кількість шкідливих домішок (сірка, арсен, фосфор та ін.) та достатній вміст 

основного компоненту, то їх досліджують на грудкування брикетуванням або 

металізацією.  

Крупність руди або концентрату – перша властивість, від якої залежить вибір 

способу грудкування. На агломерацію направляють матеріали крупністю до 6 – 8 мм, 

на обкатування – крупністю менше 1 мм. Для брикетування може бути використана 

шихта, яка задовольняє вимогам як агломерації, так і обкатування. Металізовані 

продукти одержують шляхом відновлення з матеріалів після грудкування. На вибір 

способу грудкування також впливають відстань між постачальником та споживачем 

грудкованого продукту, вид палива і склад шихти. 

Виробництво агломерату звичайно розташовують поблизу металургійних заводів, 

а виробництво обкотишів (котунів) – біля збагачувальних фабрик. Розташування 

виробництва обкотишів біля збагачувальних фабрик дозволяє усунути також труднощі, 

пов’язані з перевезенням вологих тонкоподрібнених концентратів у зимовий період.  

В порівнянні з виробництвом обкотишів виробництво агломерату обумовлює 

більшу запиленість робочих приміщень і навколишнього середовища (у атмосферу 

викидається 30 – 40 кг оксиду вуглецю на тонну готового агломерату). Тому при 

отриманні проби руди або концентрату приступають до проведення досліджень по 

грудкуванню з метою визначення основних технологічних параметрів та металургійних 

властивостей готового продукту. 

 

 

 



131 

5.10.1 Дослідження процесу агломерації 

Агломерація рудної сировини полягає у тому, що через шар шихти, який 

складається з рудної частини, ретуру (дрібного некондиційного агломерату), флюсу 

(вапняку, доломіту), різних добавок (окалини, шламів та ін.) і твердого палива, 

попередньо запаленого, просмоктується повітря. Агломерація застосовується для 

грудкування залізорудного матеріалу крупністю менше 6 – 8 мм, максимальний розмір 

твердого палива і флюсу – 3 мм. 

Дослідження по агломерації проводять для визначення оптимальних параметрів 

шихти (лужність, вміст палива і вологи), процесу спікання (висота шару, питома 

продуктивність) і металургійних властивостей готового продукту (міцність, відновність 

та ін.). Агломерація тонкоподрібнених концентратів та рудного дріб’язку у вигляді 

наважок досліджуваної шихти (10 – 70 кг) здійснюється в агломераційних чашах 

періодичної дії (рис. 5.13).   

 

Для попереднього розрахунку складу шихти необхідно визначити її 

хімічний склад: 

- у залізорудній частині – залізо, закис заліза, кремнезем, глинозем, оксиди 

кальцію, магнію, сірки, фосфору, манґану, титану, калію і натрію, втрати при 

прожарюванні, що представлені леткими речовинами СО2, Н2О;  

- у паливі – леткі речовини, вуглець, сірка, зола;  

- у золі палива – ті ж самі речовини, що й у залізорудній частині; 

- у флюсах – кремнезем, глинозем, оксиди кальцію і магнію, втрати при 

прожарюванні. 

Потреби у матеріалах, флюсах та паливі планують на основі розрахунку 

необхідного числа дослідів і витрати шихти на один дослід. 

Підготовка компонентів шихти та її приготування полягають у дробленні у 

валковій дробарці (для запобігання переподрібнення), змішуванні, зволоженні 

тонкорозпиленою водою і грудкуванні протягом 5 – 6 хв. у лабораторному 

барабанному грануляторі (обкотувачі). Від приготованої шихти методом 
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скорочення відбирають пробу масою 3 – 4 кг для визначення вологості, 

хімічного та ґранулометричного складу. 

Спікання змішаної та грудкованої шихти здійснюється на спеціальній 

установці (рис. 5.13), що включає агломераційну чашу діаметром 450 – 500 мм. 

Діаметр чаші у верхньому перерізі на 15 – 25 мм більше, ніж у нижньому, що 

знижує пристінний ефект на спікання та полегшує розвантаження готового 

агломерату. Колосникова решітка агломераційної чаші повинна мати отвори або 

щілини розміром не більше 5 – 6 мм і живий переріз 6 – 8 %. На колосникову 

решітку укладається шар постелі – готовий агломерат крупністю 10 – 20 мм і 

товщиною 25 – 30 мм. На шар постелі засипають шихту і протягом 0,7 – 1 хв. 

запалюють за допомогою пересувного горна. Температура запалювання складає 

1150 – 1250
о
С. Після запалювання процес спікання забезпечується 

просмоктуванням горнових газів через шар шихти при постійному розрідженні 8 

– 12 кПа. Через кожну хвилину під колосниковою решіткою вимірюють 

розрідження і температуру відхідних газів. Температуру горнових газів і шихти по 

висоті шару фіксують контрольно-вимірювальними приладами.  

Після закінчення досліду агломераційну чашу перекидають та виван-

тажують пиріг агломерату на лист, де він охолоджується до кімнатної 

температури. З охолодженого агломерату відбирають крупні шматки (+10 мм) і 

скидають з висоти 2 м на металічну плиту три рази, після чого виконують розсів. 

Придатним вважають агломерат крупністю +8 мм, поверненням (ретуром) – 

крупністю –8 мм. Для оцінки правильності вибору витрат палива, режиму 

спікання і обробки одержаного продукту вихід придатного агломерату 

зіставляють з розрахунковим балансовим виходом. Для найбільш характерних 

дослідів визначають хімічний склад агломерату.   

Результати дослідів спікання оцінюють величиною питомої 

продуктивності установки по агломерату та якістю агломерату. Питому 

продуктивність установки визначають за формулою: 

 

cq 4106  , т/год·м
2
,                                 (5.43) 

 

де β – вихід спіку з 1 м
3
 завантаженого у агломераційну чашу матеріалу, 

т/м
3
; с – середня вертикальна швидкість спікання, мм/хв; γ – розрахунковий або 

фактичний вихід придатного агломерату зі спіку, %. 

Оптимальним вважають дослід, в якому отримані найбільш високі 

технологічні показники та найкраща якість агломерату.  

 

5.10.2 Дослідження процесу обкочування 

 

Обкочування – процес грудкування зволожених тонкоподрібнених 

матеріалів, оснований на їх здатності при перекочуванні утворювати гранули 

сферичної форми (обкотиші або котуни, окатиші) без застосування 

безпосереднього тиску. Для зміцнення зволожені окатиші піддають сушінню, 

випаленню та іншим видам обробки. 

Процес одержання випалених обкотишів складається з трьох основних стадій: 

підготовки компонентів шихти до обкатування, одержання вологих обкотишів і їх 

зміцнюючого випалення. Вихідними матеріалами, що надходять для обкатування, 

можуть бути концентрат, дрібна руда, вапняк, зв’язуючі домішки, вода, тверде, рідке і 

газоподібне паливо. 

Крупність шихти вирішальним чином впливає на властивості обкотишів. 

Звичайно для грудкування використовують концентрати, що містять 85 –95 % класу – 
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0,05 мм і добавки – бентоніт та вапняк, що висушені та подрібнені до 90 % класу – 0,05 

мм. 

Сировину досліджують з метою визначення оптимальних показників шихти 

(лужність, вміст зміцнюючої добавки, вологість), параметрів процесів грудкування та 

випалення (температура у зонах, питома продуктивність, витрати палива), а також 

металургійних властивостей готового продукту. Потребу у матеріалах і розрахунок 

шихти у дослідженнях по грудкуванню виконують аналогічно дослідженням по 

агломерації. Для розрахунку та складання шихти у вихідних матеріалах хімічним 

аналізом визначають ті ж речовини, що й при дослідженнях по агломерації – масову ча-

стину відновних та кислих оксидів, шкідливих домішок і летких речовин. 

Висушені тонкоподрібнені добавки з’єднують із залізорудним концентратом у 

природному стані (повітряносухим або зневодненим до сипкого стану) та старанно 

перемішують. Наважку масою 3 кг завантажують у барабанний обкотувач. Для 

отримання однорідних котунів застосовують метод змінного зволоження та 

накатування. Вологу, при якій одержують найміцніші котуни, приймають 

оптимальною. Сирі обкотиші піддають таким випробовуванням: 

– визначення виходу обкотишів діаметром 8 – 16 мм, для чого виконують їх 

розсів; 

– визначення міцності на удар (пластичність), для чого 10 обкотишів скидають 

по одному на ґумову стрічку з висоти 500 мм; 

– визначення міцності на роздавлювання, для чого 10 обкотишів по одному 

руйнують стиском до появи тріщин; 

– визначення пористості, для чого 5 обкотишів висушують та за різницею маси 

до і після сушки оцінюють величину пористості. 

За виходом придатних обкотишів (8 – 16 мм) і терміном грудкування 

визначають питому продуктивність (q) і здатність шихти до грудкування (G): 

          

                )/(2 гргрSmq  , т/(год·м
2
) ,                                  (5.44) 

)/(4 2
гргрVmG  , т/(год·м) ,                                   (5.45) 

 

де m – маса обкатаної шихти, т; γ – вихід придатних обкотишів діаметром 8 – 16 

мм, част. од.; τгр – час грудкування, год.; Sгр – площа поверхні грудкування, м
2
; Vгр – 

окружна швидкість обкотувача, м/год. 

Для шихти G = 0,25 – 0,30 т/(год·м) бажано застосування барабанних 

обкотувачів, а з G > 0,35 т/(год·м) – чашевих.  

Дослідження на термозміцнення сирих обкотишів виконують у два етапи. 

Спочатку визначають температуру розтріскування окремих сирих обкотишів та 

температуру випалення, що забезпечує їхню максимальну міцність на стиск. Для цього 

в електропіч з вертикальним робочим простором, що забезпечує температуру до 

1350
о
С, у дротовій корзинці опускають навіску обкотишів масою 60 –70 г. 

Максимальна температура, при якій хоча б один обкотиш руйнується вибухоподібно, 

називають «температурою шоку». За її значенням судять про вплив зміцнюючих 

добавок і термостійкість обкотишів. Оптимальну температуру випалення та припустимі 

її коливання визначають за залежністю міцності на стиск від температури випалення в 

окисній атмосфері протягом 10 хв. Остаточні дослідження по термозміцненню 

обкотишів виконують у чаші для випалювання, що аналогічна агломераційній (рис. 

5.13). Випалені обкотиші випробовують для визначення межі міцності при стиску (за 

допомогою преса), а також хімічним аналізом визначають вміст загального заліза і 

закису заліза (у випадку одержання окисних залізорудних обкотишів), після чого 

розраховують ступінь окиснення магнетитового концентрату за формулою: 
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де Fe0 і FeO0  – вміст загального заліза і закису заліза у вихідному матеріалі, % ; 

Fe і FeO – те ж саме у окисненому матеріалі, %.  

У випадку отримання металізованих обкотишів ступінь металізації 

розраховують за формулою: 

 

cnMemFe FeFe )/()(100  ,                                     (5.47) 

 

де FeMem i Fecn – вміст металічного і спільного заліза у відновлених обкотишах, 

%.  

Контрольні досліди по термозміцненню проводять при оптимальному режимі і 

заповненні усього об’єму чаші сирими обкотишами. 

 

5.10.3 Дослідження процесу брикетування 

 

Брикетування – процес термомеханічної переробки дрібних корисних копалин, 

концентратів і відходів виробництва з метою одержання з них брикетів – грудок 

геометрично правильної однакової форми і постійних розмірів. 

Основні види сировини для брикетування: дрібне вугілля і антрацити та їх 

концентрати, дрібні залізні руди і концентрати, сировина для виробництва феросплавів, 

різні відходи чорної металургії (окалина, стружка, металургійний пил, шлаки, шлами і 

ін.), руди і концентрати кольорової металургії. 

Залежно від властивостей вихідної сировини брикетування може здійснюватись 

без зв’язуючих речовин (молоде буре вугілля, торф, залізні руди і металургійні відходи) 

при тиску 100 – 250 МПа і зі зв’язуючими (кам’яне вугілля, антрацитовий штиб, рудний 

дріб’язок) при тиску 20 – 80 МПа. 

При брикетуванні без зв’язуючих речовин відбувається поступове заповнення 

пустот між частинками, потім ущільнюються і деформуються самі частинки і між ними 

виникають сили молекулярного зчеплення, а також Н-зв’язки. Підвищення тиску і 

тривалості перебування матеріалу під тиском приводить до зниження пружних 

деформацій і переходу їх в пластичні, внаслідок чого структура брикету зміцнюється. 

Фізико-хімічні параметри процесу брикетування зі зв’язуючими речовинами 

залежать від способу брикетування, властивостей вихідної сировини, використаних 

зв’язуючих, умов ущільнення брикетів, а також від швидкості полімеризації зв’язуючих 

і утворення різних цементуючих речовин в структурі брикетів, пластифікуючих 

добавок тощо.  

В практиці брикетування використовують рідкі і тверді зв’язуючі речовини: 

лігносульфонати (Na, K, Ca), сульфітні луги, рідке скло, кам’яновугільну смолу, бітум, 

вапно, різні комбіновані зв’язуючі – суміш кам’яновугільної смоли і гудрону, вапняку і 

рідкого скла і ін. 

Дослідження по брикетуванню сировини проводять з метою вивчення 

ефективності зв’язуючих добавок, розробки технології і режимів зміцнення 

брикетованого матеріалу. Перший етап досліджень полягає у підготовці проби, яка 

складається з основного матеріалу і при необхідності зв’язуючого (напр., 

нафтозв’язуючого при брикетуванні кам’яного вугілля) або добавок (напр., бентоніту 

при брикетуванні залізорудних продуктів). Підготовлена шихта підігрівається і 

поміщається у прес-форму брикетного преса. Залежно від властивостей шихти у 

брикетному пресі встановлюється необхідний для одержання брикету тиск. 
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Лабораторні дослідження по брикетуванню кам’яновугільних продуктів проводять при 

тиску 10 – 30 МПа, залізорудних продуктів – 30 – 70 МПа. Процес брикетування, напр. 

у важільному пресі, здійснюється у такому порядку (рис. 5.14): живильник завантажує 

підготовлену шихту у прес-форму. У цей період штемпелі знаходяться у крайніх 

положеннях (поз. І). 

Після цього живильник відходить від завантажувального отвору (поз. ІІ), 

штемпелі починають рухатись назустріч один одному (поз. ІІІ) і одночасно у 

живильник подається нова порція шихти. Процес пресування закінчується, обидва 

штемпелі рухаються вгору, готовий брикет виштовхується з прес-форми і видаляється 

при русі живильника (поз. ІV). При відході живильника від отвору прес-форми (поз. V) 

починається наступний цикл роботи брикетного преса. Одержані готові брикети 

досліджують на механічну міцність, термічну стійкість, водостійкість.  

Визначення термічної стійкості брикетів здійснюється з використанням 

муфельної печі в інтервалі температур 100 – 800
о
С. Крок зміни температур дорівнює 

100
о
С. При кожній температурі у вказаному інтервалі брикети витримують по 15 хв. 

Після витягування брикетів з печі їх охолоджують, зважують та по зменшенню маси 

визначають термічну стійкість. Потім виконують дослідження механічної міцності за 

методикою, що аналогічна методиці вивчення механічної міцності обкотишів. 

 

 

При розробці технології брикетування визначають: оптимальну крупність і 

вологість шихти; достатній питомий тиск, що забезпечує необхідну міцність брикетів; 

оптимальне зв’язуюче та його витрати; режим ущільнення брикетів (металізація, 

автоклавування і т.п.); товарні властивості готової продукції.   

  

 Контрольні запитання 

 

1. Опишіть методику дослідження процесу згущення. 

2. Опишіть методику дослідження процесу фільтрування. 

3. Опишіть методику дослідження процесу вилуговування. 

4. Опишіть методику дослідження процесу сульфатизації. 

5. Опишіть методику дослідження процесу осадження. 

6. Опишіть методику дослідження процесу сорбції. 

7. Опишіть методику дослідження процесу екстракції. 

8. Опишіть методику дослідження процесу відновлюваності. 
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9. Опишіть методику дослідження процесу випалювання. 

10. Опишіть методику дослідження процесу агломерації. 

11. Опишіть методику дослідження процесу обкатування. 

12. Опишіть методику дослідження процесу брикетування. 

 

6   ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  СХЕМ 

 

Мета розділу: окреслити цілі, задачі і вміст досліджень технологічних схем 

збагачення корисних копалин.  

 

6.1  СТАДІЇ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження технологічних схем збагачення мінеральної сировини, виконані у 

лабораторних умовах, перевіряють з метою підтвердження їхньої відтворюваності та 

одержаних показників збагачення в умовах безперервного і замкненого процесу, що 

моделює промислове підприємство або максимально до нього наближується.  

До стадії лабораторних віднесені перервні дослідження, що проводять на 

окремих апаратах і наважках масою не більше 10 кг з отриманням показників, які 

забезпечують можливість розрахунку якісно-кількісної схеми, відбору проб 

концентрату і відходів, достатніх для подальших лабораторних досліджень. За 

результатами лабораторних досліджень складають технологічну схему для укрупнених 

лабораторних досліджень.  

Залежно від поставлених задач перевірки лабораторних показників подальші 

дослідження виконують в укрупненому, напівпромисловому або дослідно-

промисловому масштабі.   

Укрупнені лабораторні дослідження проводять у безперервному режимі по 

повній схемі збагачення, складеній з лабораторного обладнання (продуктивність такої 

схеми звичайно не перевищує 100 кг/год). В результаті укрупнених досліджень 

складають товарний баланс продуктів збагачення та напрацьовують необхідну масу 

концентрату для подальших досліджень, крім того відбирають пробу відходів з метою 

визначення можливості їхнього подальшого використання. На основі результатів 

укрупнених лабораторних досліджень складають технологічний регламент.  

Укрупнені дослідження проводять на стадії попередньої розвідки родовищ. Їхні 

результати використовують для обґрунтування доцільності проведення детальної 

розвідки родовищ та складання для нього тимчасових кондицій, а також для підготовки 

до наступних напівпромислових досліджень. 

Напівпромислові дослідження є контрольними, оскільки з їхньою допомогою 

перевіряється технологія переробки мінеральної сировини, що розроблена в результаті 

укрупнених лабораторних досліджень. Дослідження проводять, як правило, у 

безперервному режимі з повним відтворенням рекомендацій технологічної схеми з 

урахуванням обороту води та очищення стічних вод. Напівпромислові дослідження 

закінчують визначенням не менше, ніж добового балансу продуктів та 

напрацьовуванням концентратів у кількостях, необхідних для подальших робіт 

передбачених схемою (напр., грудкування, гідро- або пірометалургійних процесів), а 

також відходів, достатніх для виробництва дослідних партій будівельної або іншої 

продукції.  

Результат напівпромислових досліджень – технологічний регламент, який 

використовується для складення ТЕО проекту кондицій родовища, яке розвідується, 

підрахування і затвердження запасів родовищ. Дані напівпромислових досліджень 

також необхідні при розробці проектів промислових гірничо-збагачувальних 

підприємств. 
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Промислові дослідження застосовують для відпрацьовування та перевірки 

технології нетрадиційних видів мінеральної сировини, а також з метою 

відпрацьовування нового технологічного обладнання і уточнення вихідних даних для 

проектування промислових підприємств для переробки мінеральної сировини. 

Продуктивність установок складає звичайно 50 – 150 т/год. Часто для промислових 

досліджень використовують секції діючих збагачувальних фабрик. При промислових 

дослідженнях напрацьовують крупні партії концентрату (до 100 тис. т) для наступного 

грудкування та металургійного переділу. 

Програма досліджень включає такі розділи: мета, задачі і строки проведення 

дослідницьких робіт; етапи робіт (наладка і регулювання обладнання, 

відпрацьовування вузлів і варіантів схем, наладка рекомендованих схем); контрольні 

дослідження (балансові і товарні опробування, актування показників переробки 

сировини); узагальнення одержаних результатів та складання звіту. На основі програми 

досліджень складають кошторис витрат, необхідних для виконання усього обсягу 

дослідницьких робіт.    

Тривалість досліджень визначається для кожної проби програмою досліджень 

залежно від типу мінеральної сировини, маси проби, складності і варіантів 

досліджуваних проб, необхідної маси кінцевих продуктів. 

Отримані результати – вихідні дані для розробки проекту нової збагачувальної 

фабрики або для реконструкції діючої.  

 

6.2  ПІДГОТОВЧІ  ПРОЦЕСИ 

 

6.2.1  Дроблення і грохочення 

 

На дослідних установках звичайно є готові схеми, що включають дві стадії 

дроблення корисної копалини і одну або дві операції попереднього і перевірного 

грохочення. 

Дроблення і грохочення, як самостійні операції, у напівпромислових умовах 

досліджують рідко, тому що отримані результати у більшості випадків неможливо 

використати при проектуванні промислових підприємств великої продуктивності через 

велику крупність вихідного матеріалу (600 – 1200 мм) і отримання більш крупного 

дробленого продукту на діючих збагачувальних фабриках (до 30 мм). При необхідності 

різні варіанти схем дроблення і грохочення вивчають на спеціально змонтованих 

установках, що складаються з бункера, живильника, щокової або конусної дробарок і 

віброгрохотів. 

Дослідження у відділеннях дроблення зводиться до дослідного визначення 

продуктивності і тривалості роботи цих відділень з метою забезпечення бункерів 

відділення подрібнення добовим запасом дробленої руди. Також при дослідженнях 

установлюються і усуваються причини нерівномірного живлення дробарок рудою, 

установлюються оптимальні розміри отворів сит грохотів і розвантажувальних щілин 

дробарок. 

При дослідженнях крупність дробленого продукту залежить від схеми подальшої 

переробки корисної копалини:  

- при використанні у схемі попереднього збагачення крупногрудкової руди 

крупність дроблення складає 25 (5) – 250 (150) мм; 

- при використанні у схемі подрібнення дробленого продукту крупність 

дроблення складає 3 – 5 мм для укрупнених досліджень і 10 – 15 мм для 

напівпромислових. При підвищенні крупності дробленого продукту, а також у випадку 

переробки міцних руд з високим вмістом кварцу, продуктивність млинів знижується. 
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6.2.2  Подрібнення і класифікація  

 

Процесам подрібнення і класифікації у технологічних дослідженнях відводиться 

суттєва роль, так як вони значною мірою впливають на ефективність подальших 

збагачувальних операцій. Для досягнення потрібного ступеня подрібнення руди 

визначають такі оптимальні параметри роботи подрібнювального та класифікаційного 

обладнання: продуктивність млина першої стадії (стержневого або кульового) по 

дробленій руді; густину зливів млинів і класифікаторів; величину циркулюючого 

навантаження. 

Продуктивність млинів визначається залежно від крупності і міцності руди, 

дробильного завантаження і його ґранулометричної характеристики, густини пульпи у 

млині, циркулюючого навантаження і крупності подрібненого матеріалу. У процесі 

досліджень необхідно експериментально установити питому продуктивність млинів на 

1 м
3
 корисного об’єму. 

Частота обертання млина, дробильне завантаження і його ґранулометрична 

характеристика приймаються за паспортними даними млина. 

Густина пульпи у млинах є одним з основних факторів регулювання їхньої 

продуктивності і крупності подрібнення руди. Для досягнення максимальної 

продуктивності млинів необхідно підтримувати в них густину пульпи при подрібненні 

відносно крупної руди (13 – 15 мм і більше) 65 – 75 %, а при дрібнішому матеріалі (4 – 

6 мм) – 50 – 70 %. Більш точне регулювання густини пульпи у млинах здійснюється 

зміною витрати води. 

На роботу млина суттєво впливає циркулююче навантаження, яке розраховують 

за результатами ситових аналізів або концентрацією твердої фази в продуктах 

подрібнення або класифікації: 

 

)/()(100 baacC  , %,                                         (6.1)  

 

)/()(100 2113 RRRRC  , %,                                (6.2) 

 

де a, b, c – відповідно вміст класу визначеної крупності (напр., – 0,074 мм) у зливі 

млина, пісках і зливі класифікатора, %; R1, R2, R3 – відповідно розрідженість зливу 

млина, пісків і зливу класифікатора, м
3
/т.  

Залежність між продуктивністю млина, густиною злива і циркулюючим 

навантаженням приймають звичайно у межах 100 – 400 %. 

Регулювання роботи млинів і класифікаторів на дослідних установках виконують 

при одночасній роботі гравітаційного або флотаційного відділення з метою визначення 

оптимального взаємозв’язку показників збагачення з характером вкраплення корисних 

компонентів  і технологічними характеристиками збагачувального обладнання.    

Практика роботи збагачувальних фабрик показує, що для отримання високих 

технологічних показників при флотаційному збагаченні тонковкраплених руд 

необхідно подрібнення їх до 90 – 95 % класу – 0,074 мм, а іноді до 90 – 95 % класу – 

0,04 мм. Така крупність досягається дво- або тристадійним подрібненням: у стержневих 

або у кульових млинах на першій стадії, у кульових – на другій стадії. 

Основним фактором регулювання процесу класифікації є зміна густини зливу 

класифікатора, від якої залежить крупність подрібнення. При розведенні пульпи, яка 

надходить у класифікатор, крупність зливу класифікатора знижується, однак при 

зниженні вмісту твердого у живленні менше 10 % швидкість потоків у класифікаторі 

збільшується, що викликає укрупнення зливу. При високому вмісті у подрібненому 

продукті шламів, особливо глинистих, пульпа стає в’язкою, і класифікацію доцільно 

вести при низьких густинах. Навпаки, класифікація знешламленої пульпи проводиться 
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при більш високій густині, так як при зниженні в’язкості пульпи різко збільшується 

швидкість осадження частинок, що прискорює осадження твердого і приводить до 

перевантаження класифікатора.  

При класифікації подрібненого матеріалу в гідроциклонах крупність і густину 

зливу регулюють зміною густини їхнього живлення та діаметрами самих 

гідроциклонів, а також діаметрами зливних патрубків і піскових насадок. Важлива 

умова ефективної роботи гідроциклона – наявність постійного підпору пульпи (0,6 – 

1 м) у зумпфі насоса, що забезпечує стабільний гідродинамічний режим роботи. Грубу 

класифікацію крупноподрібненого матеріалу необхідно проводити в гідроциклонах 

великих діаметрів і з великими діаметрами зливних патрубків, при високій густині 

пульпи (25 – 40 % твердого) і низькому тиску на вході у гідроциклон (30 – 80 кПа).  

Висока густина пісків сприяє виносу у злив гідроциклону більш крупних частинок. 

Тонка класифікація досягається у гідроциклонах невеликих діаметрів і з невеликими 

діаметрами зливних патрубків, при низькій густині пульпи (15 – 20 % твердого) і 

високому тиску на вході у гідроциклон (150 – 250 кПа).  Низька густина пісків 

практично виключає винос крупних частинок у злив гідроциклона. Отримання дуже 

тонких зливів досягається також підвищеним тиском на вході у гідроциклон, що іноді 

здійснюється установкою двох послідовно працюючих піскових насосів.         

 

6.2.3  Промивка 

 

Процес дезінтеграції і промивки корисних копалин здійснюється шляхом 

диспергування і видалення глинистого матеріалу за допомогою води і механічних 

впливів. Ефективність промивки корисних копалин залежить головним чином від їх 

крупності та міцності в незруйнованій частині, вмісту глини у вихідному матеріалі та її 

пластичності, тривалості попереднього замочування матеріалу та числа прийомів 

промивки, питомої витрати промивної води та її температури, реагентних добавок.  

При дослідженнях технологічних схем для дезінтеграції і промивки глинистих 

руд можуть бути використані жолоби, плоскі і барабанні грохоти, спіральні 

класифікатори, бутари, скрубер-бутари та інші промивні машини. Роботу промивних 

машин регулюють шляхом збільшення інтенсивності механічного і фізико-хімічного 

впливу на промивний матеріал за рахунок таких факторів: частоти обертання робочих 

органів апаратів; додаткових пристроїв для дезінтеграції і перемішування; попе-

реднього замочування або підсушки руди; витрати, тиску і температури промивної 

води; регулювання сольового складу води добавкою у воду кальцинованої соди, 

рідкого скла або інших реагентів. Усі ці фактори сприяють підвищенню ефективності 

розмиву глини і скорочують тривалість процесу. Для зниження втрат корисних 

компонентів зі шламами промивки, що містять дисперговану у воді глину і дрібні рудні 

частинки, рекомендується включати у схему контрольні операції класифікації і 

згущення в спіральних класифікаторах, гідроциклонах або згущувачах. 

          

6.3  ЗБАГАЧУВАЛЬНІ  ПРОЦЕСИ 

 

6.3.1 Гравітаційні процеси 

 

Збагачення у важких суспензіях 

У важких суспензіях збагачують вугілля з виділенням кінцевих продуктів; 

поліметалічні, шеєлітові, флюоритові, баритові і бурозалізнякові руди перед наступною 

переробкою гравітаційними, магнітними або флотаційними методами, а також з метою 

розділення руд на технологічні сорти. Крупність досліджуваних матеріалів – 5 – 150 

мм. Укрупнені дослідження проводять з пробами масою 2 – 20 т, а напівпромислові – з 

пробами масою 1000 – 2000 т. 
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Регулювання процесу нескладне та полягає, у основному, у зміні двох параметрів 

– густини і в’язкості суспензії. Важлива умова досягнення високої ефективності 

збагачення у важких суспензіях – збереження властивостей суспензії, яка в ході 

процесу засмічується шламами та дрібними зернами корисної копалини. При 

збагаченні також враховуються вміст в корисній копалині основних цінних 

компонентів і шкідливих домішок, ґранулометричний склад матеріалу, контрастність 

властивостей компонентів, густина і пористість окремих грудок. 

Оцінка збагачуваності корисних копалин у важких суспензіях включає два етапи: 

по-перше, попереднє вивчення властивостей корисної копалини, що впливають на 

процес розділення і, по-друге, безперервна переробка корисної копалини в укрупнених 

апаратах для розділення у важких суспензіях. 

Етап попередніх досліджень виконується на осередненій пробі у лабораторних 

умовах. При цьому визначають густину грудок корисної копалини, їхню пористість і 

контрастність властивостей.  

При укрупнених дослідженнях, по-перше, розраховують масу сухого 

обважнювача і об’єм води для приготування суспензії потрібної густини. Як 

обважнювачі найчастіше використовують магнетит і феросиліцій або їхні суміші. 

Крупність частинок обважнювача повинна бути менше 0,1 мм. 

Густина суспензій визначається густиною обважнювача і його об'ємним вмістом 

у суспензії: 

оос с)(         (6.3) 

де Δс , Δ , δо – густина суспензії, води і обважнювача, кг/м
3
; со – об'ємна 

концентрація обважнювача в суспензії, частки од. 

 

Необхідна маса т обважнювача для приготування важкої суспензії заданої 

густини визначається за формулою: 
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   де  Wс – об’єм суспензії, м
3 

; 1000 – густина води, кг/м
3
. 

Об’єм води W, необхідний для приготування суспензії об’ємом Wс і густиною Δс 

визначають за різницею: 

  

ос mWW  , м
3
.                                                (6.5) 

 

В’язкість суспензії залежить від концентрації і дисперсності обважнювача. При 

наявності глини у суспензії її в’язкість збільшується, що негативно впливає на процес 

збагачення. В’язкість суспензій регулюється доданням крупного обважнювача (+0,074 

мм), якщо вона завелика, і дрібного (–0,074 мм), якщо вона замала.  

Важливою умовою отримання якісної суспензії є достатній вміст тонких фракцій 

в обважнювачі, які забезпечують стабільність суспензії. Для підвищення стабільності 

суспензії в неї додають бентонітову глину, рідке скло, сульфітний луг та інші 

стабілізатори.  

Дослідження процесу збагачення у важких суспензіях здійснюють на різних 

сепараційних установках, що дозволяють розділяти матеріали крупністю від 10 до 150 

мм, а також у гідроциклонних установках для матеріалів крупністю до 0,5 мм. 
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Відділення суспензії і відділення обважнювача від продуктів збагачення 

здійснюють на віброгрохотах, реґенерацію магнітного обважнювача – в 

електромагнітних сепараторах.       

 

Відсадка   

  Відсадка займає одне з провідних місць у технології збагачення корисних 

копалин. Вона з успіхом застосовується для крупно- і середньовкраплених рудних і 

нерудних корисних копалин, у яких корисні мінерали відрізняються від супутніх 

породних за густиною і представлені зернами крупністю не менше 0,2 – 0,5 мм. 

Відсадкою збагачують розсипні золотоносні, платинові, алмазні, титано-цирконієві 

руди, деякі корінні руди кольорових і рідкісних металів, залізні і манґанові руди, але 

особливо широко відсадка використовується при збагаченні кам'яного вугілля і 

антрациту. Густина поділюваних мінералів – від 1200 до 19000 кг/м
3
. Крупність руд, 

збагачуваних відсадкою, складає від 0,2 до 60 мм, вугілля – від 0,5 до 150 мм, 

антрацитів – від 0,5 до 250 мм. Відсадка крупних класів корисних копалин виконується 

з природною постіллю, при відсадженні тонкозернистих матеріалів розвантаження 

важких продуктів здійснюється через штучну постіль.  

При розвантаженні продуктів через штучну постіль забезпечується більш висока 

ступінь розділення. Для створення штучної постелі застосовують буровий дріб, 

магнетитову і гематитову руду, феросиліцій, важкі фракції концентратів. Форма зерен 

постелі може бути будь-якою, але краще неправильною. Густина постелі повинна бути 

проміжною між густинами концентрату і відходів. Мінімальний розмір зерен постелі 

визначається прийнятим розміром отворів решета машини, а максимальний – звичайно 

у три рази більше максимальної грудки збагачуваної руди. Зі збільшенням товщини 

постелі вихід підрешітних продуктів зменшується, а їхня якість підвищується і 

навпаки. 

Найчастіше при дослідженнях процесу відсадження використовують 

відсаджувальні машини з рухомим конічним днищем. При дослідженнях відсадки 

крупних класів (+10 мм) також застосовують повітряно-пульсаційні відсаджувальні 

машини. До складу напівпромислової відсаджувальної установки входять також 

грохоти підготовчої класифікації і обладнання для зневоднення продуктів відсадки. 

Регулювання процесу відсадки починається після заповнення робочих камер 

збагачувального обладнання матеріалом та надходження легкого продукту на 

зневоднення. Параметри регулювання: об’єм повітря, що подається у пульсатори, 

витрати підрешітної і транспортної води, навантаження по вихідному матеріалу, 

частота і амплітуда пульсацій, висота зливного порогу і кут нахилу решета. 

При регулюванні витрати повітря слід враховувати, що його збільшення 

приводить до зростання амплітуди пульсацій, швидкості висхідного і низхідного 

потоків, і навпаки. Зменшення витрат підрешітної води послабляє інтенсивність 

висхідного потоку і посилює всмоктувальну дію низхідного потоку. Постіль повинна 

розпушуватись повністю до моменту досягнення висхідним потоком максимальної 

швидкості і ущільнюватись від нижніх до верхніх шарів при всмоктуванні. У випадку 

недостатнього розпушення усієї постелі спочатку додають повітря, а потім воду. 

Режим пульсацій води вибирається залежно від складу матеріалу і його крупності. 

Частота пульсацій визначається висотою постелі, її фракційним складом, відносною 

тривалістю періодів циклу пульсацій і тиском стисненого повітря. Збільшення 

тривалості впуску повітря приводить до відповідного збільшення амплітуди пульсацій; 

збільшення тривалості випуску повітря – до збільшення тривалості низхідного потоку, 

що необхідно при відсадці широко-класифікованого матеріалу. При зменшенні розміру 

частинок відсаджуваного матеріалу частоту пульсацій збільшують, а амплітуду – 

збільшують, і навпаки.   
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Висоту зливного порога відсаджувальної машини регулюють при недостатньому 

або дуже великому шарі легкої фракції в постелі останньої камери, а кут нахилу решета 

– у випадку великої висоти шару проміжних і важких фракцій в постелі кожної камери.  

Якщо при оптимальних параметрах відсаджувальна машина недовантажена або 

перевантажена можуть бути одержані бідні концентрати, а також можливі значні 

втрати цінних компонентів з відходами.   

Результати відсадки оцінюють за якістю концентратів і вилученню до них цінних 

компонентів. Експрес-контроль процесу розділення здійснюють за допомогою 

розшарування продуктів у важких рідинах.  

Ефективність відсадки тим вища, чим більша крупність збагачуваного матеріалу і 

чим більше розходження в густині мінералів, які розділяють. 

 

Концентрація на столах  

Концентрація на столах використовується для збагачення руд і перечищення 

концентратів відсаджувальних машин при крупності матеріалу 0,2 – 3 (6) мм і різниці у 

густині мінералів, що розділяються, не менше 1500 – 2000 кг/м
3
. 

Процес розділення мінеральних частинок на концентраційних столах регулюється 

крупністю і способом підготовки збагачуваній руди; параметрами конструктивних 

вузлів столів (форма і розміри деки; форма, розміри і розташування рифлів; кінематика 

руху деки), технологічними режимами роботи (частота коливань і хід деки; кути 

подовжнього і поперечного нахилу деки, розрідженість живлення, витрати змивної 

води, питома продуктивність стола). Найвищі технологічні показники у порівняні з 

іншими гравітаційними апаратами концентраційні столи забезпечують в інтервалі 

крупності 0,4 – 2 мм. 

Ефективність збагачення на концентраційних столах знижується при малій 

різниці в густині розділюваних мінералів та тонкому вкрапленні цінних компонентів. 

Практика показує, що розсипні руди збагачуються на столах ефективніше, ніж корінні. 

Попередня підготовка матеріалів сприяє підвищенню продуктивності 

концентраційних столів і поліпшенню їхніх технологічних показників. Попередня 

підготовка матеріалів здійснюється у гідравлічних класифікаторах і рідше на грохотах, 

а знешламлення – в гідроциклонах, спіральних класифікаторах, конусах або 

згущувачах.  

Висота і розташування рифлів визначаються крупністю і густиною мінеральних 

зерен, кутом нахилу деки, швидкістю змивної води і продуктивністю стола. Зв’язок між 

цими факторами встановлюється експериментально. При концентрації крупного 

матеріалу (+1 мм) висота нижніх рифлів приймається рівною 18 – 25 мм, матеріалу 

крупністю 0,2 – 0,5 мм – 12 – 15 мм, шламів – 10 мм. При збагаченні крупнозернистого 

матеріалу співвідношення між шириною жолобків і висотою рифлів приймають 1,5 – 2, 

а при збагаченні тонкого матеріалу – 5 – 6. Кут зрізу рифлів складає 30 – 45
о
, при цьому 

він тим більше, чим тонше збагачуваний матеріал. 

При збагаченні крупного матеріалу рекомендується збільшена довжина ходу деки 

і зменшена частота коливань, що забезпечує збільшення підйомної сили висхідного 

струменя потоку. При збагаченні дрібного матеріалу, навпаки, зменшують довжину 

ходу деки і збільшують частоту коливань. 
Оптимальні кути подовжнього і поперечного нахилу деки вибирають залежно від 

крупності збагачуваного матеріалу: чим крупніше матеріал, тим більше кут. Тому при 
збагаченні дрібнозернистих матеріалів кут поперечного нахилу складає 1,5 – 2,5º, при 
збагаченні грубозернистих – 4 – 8º, а для особливо крупних і важких мінералів він 
може бути збільшений до 10º.  

Кут поперечного нахилу деки і витрати змивної води взаємопов’язані і є 
основними регулюючими параметрами при експлуатації концентраційних столів.  

 Кут подовжнього нахилу деки невеликий за величиною – від – 0,003º до + 0,4º 

(знак «–» означає опускання розвантажувального кінця деки, знак «+» – його підйом). 
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Подовжній нахил деки за ходом руху матеріалу при переробці тонкозернистих і 

шламистих продуктів збільшує транспортуючу здатність, а нахил деки в протилежному 

напрямку при переробці крупнозернистих продуктів, навпаки, зменшує транспортуючу 

здатність. 

Оптимальне розрідження живлення стола складає 3 – 4 м
3
/т; надмірне 

розрідження приводить до зниження вилучення важких мінералів у концентрат, а 

недостатнє – погіршує розшарування мінералів. 

На етапі напівпромислових досліджень найчастіше використовують для основних 

операцій концентраційні столи СКМ-1, для перечисних – СК-1. 

 

Ґвинтова сепарація 

Ґвинтова сепарація застосовується у схемах збагачення дрібнозернистих пісків, 

що містять ільменіт, циркон, рутил, а також у схемах збагачення корінних руд 

рідкісних і благородних металів, залізних руд, фосфоритів, хромітів, кам’яного вугілля 

і алмазів.  

 Галузь застосування того або іншого типу ґвинтового апарата визначається 

крупністю цінних мінералів. При крупності цінних мінералів 0,1 – 3 мм застосовують 

ґвинтові сепаратори. Для матеріалу 0,05 – 0,2 мм використовують ґвинтові шлюзи. При 

вмісті в руді більше 20 % глини і шламів перед сепарацією її необхідно 

знешламлювати. Густина живлення ґвинтових сепараторів повинна бути  у межах 20 – 

40 %, ґвинтових шлюзів – 10 – 30 %. Підвищення густини живлення приводить до 

погіршення рухливості потоку, а зменшення – до зниження технологічних показників 

процесу.  

Оптимальні параметри ґвинтових апаратів – профіль жолоба, кут нахилу 

ґвинтової лінії у зоні віяла концентрату 42
о
, число витків 4, число заходів 1 – 2. 

Мінімальну висоту пульпи, ширину жолоба і навантаження по пульпі розраховують за 

відомими формулами і уточнюють експериментально. 

 

6.3.2  Магнітна сепарація  

 

Магнітна сепарація – основний процес збагачення в технологічних схемах 

переробки руд чорних металів.  

Магнітні сепаратори залежно від напруженості магнітного поля підрозділяються 

на: 

– сепаратори зі слабким магнітним полем (Н = 80 – 120 кА/м) призначені для 

збагачення сильномагнітних руд (магнетитових) і реґенерації феромагнітних суспензій 

(магнетитових, феросиліцієвих). Створення магнітного поля у цих сепараторах 

здійснюється відкритими магнітними системами. Неоднорідність поля досягається 

чергуванням декількох полюсів різнойменної полярності; 

–  сепаратори з сильним магнітним полем (Н = 600 – 1600 кА/м) призначені для 

вилучення з руд слабкомагнітних мінералів (лімоніту, сидериту, манґаніту, піролюзиту 

та ін.). Для створення сильних магнітних полів у сепараторах використовують замкнені 

магнітні системи. 

В залежності від середовища, що використовується для збагачення, сепаратори 

обох груп ділять на сухі і мокрі.  

Матеріал перед збагачення у магнітних сепараторах проходить ряд підготовчих 

операцій: дроблення, подрібнення, класифікацію, знешламлення (або знепилення), 

намагнічування (або розмагнічування), сушку, випалювання. Слабкомагнітні руди 

збагачують при крупності до 6 мм в сепараторах мокрого збагачення, сильномагнітні 

руди – при крупності до 50 мм в сепараторах сухого і мокрого збагачення. При цьому 

попередня класифікація збагачуваного матеріалу на класи +6 мм і –6 мм підвищує 

ефективність магнітної сепарації. 
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Сухе магнітне збагачення сильномагнітних руд на напівпромислових установках 

досліджується рідко. При цьому у першу чергу перевіряють вплив напруженості 

магнітного поля і частоти обертання барабану на технологічні показники. При сухому 

магнітному збагаченні негативно впливає сила взаємного зчеплення частинок, яка 

збільшується з підвищенням вологості руди, що особливо помітно при зменшенні її 

крупності. Тому перед сухим магнітним збагаченням передбачають операцію 

знепилення або попередньої промивки у скрубер-бутарі. 

Технологічні дослідження по регулюванню магнітних сепараторів для мокрого 

збагачення сильномагнітних руд проводять з метою оптимізації продуктивності 

сепараторів, густини живлення, а також кута нахилу магнітній системи. 

Надмірне розрідження пульпи викликає зниження продуктивності сепаратора, а 

підвищена густина – захват немагнітних частинок у концентрат і втрати магнітних 

зерен з відходами. Оптимальний вміст твердого у живленні сепараторів залежно від 

крупності руди наведено у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 – Рекомендований вміст твердого у живленні сепаратора 

Крупність руди, мм 0,5 – 6  0,2 – 0,5  0 – 0,2 

Вміст твердого, %  35 – 50  25 – 30  20 – 25  

 

Для одержання пульпи необхідної густини застосовують магнітне знешламлення 

у конусах або гідросепараторах. Для руйнування флокул, що створюються при цьому, 

магнітні продукти перед класифікацією розмагнічують. 

Регульовані параметри електромагнітних сепараторів з сильними полями такі: 

напруженість магнітного поля у робочому зазорі, частота обертання робочого органа 

(барабана, валків, ротора), робочий зазор, розміри розвантажувальних щілин в 

полюсних наконечниках, розрідженість пульпи, витрати води, продуктивність 

сепаратора. 

Перед збагаченням в електромагнітному сепараторі з вихідного матеріалу 

попередньо повинні бути видалені сильномагнітні мінерали і металічний скрап (в 

сепараторі з слабким полем). Напруженість магнітного поля вибирається з умов 

отримання з вихідної руди найбільш чистої магнітної фракції при мінімальних втратах 

корисних магнітних компонентів. Частота обертання робочого органа сепаратора 

залежить від вмісту магнітних матеріалів в руді, необхідної продуктивності сепаратора 

по пульпі та необхідної якості продуктів сепарації.  

Значну роль в процесі сепарації відіграє водний режим. При роботі сепаратора в 

режимі затоплення робочої зони, водний режим регулюється зливним порогом. Для 

одержання чистішого магнітного або немагнітного продукту в концентратне відділення 

або в ванну для немагнітного продукту додатково подають промивну воду. Швидкість 

розвантаження продуктів сепарації і об’єм води, що подається у магнітні сепаратори, 

регулюється розмірами розвантажувальних насадок. 

 

6.3.3  Електрична сепарація  

 

Електрична сепарація застосовується, головним чином, для доводки 

некондиційних концентратів, що містять електропровідні мінерали. 

Для напівпромислових досліджень для доводки чорнових концентратів рідкісних, 

кольорових і чорних металів застосовують коронно-електростатичний сепаратор СЕС-

100 продуктивністю 1 – 5 т/год при крупності вихідного матеріалу 0,074 – 1,5 мм. 

Підготовка матеріалу до сепарації полягає у класифікації по крупності на ситах з 

отворами 0,1 і 1,2 мм, підсушуванні та знепиленні. Матеріал крупністю менше 0,02 мм 

електричній сепарації не піддають. 
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Основні фактори, що впливають на електричну сепарацію: контактний опір між 

частинкою і заземленим електродом; напруженість електричного поля; поверхнева 

обробка матеріалу; провідність, склад, форма і крупність частинок; температура, 

вологість, гігроскопічність повітря.  

Контактний опір можна змінювати хімічною обробкою поверхні частинок і 

осаджувального електрода. В межах критичної зони різниця в провідності частинок не 

впливає на показники розділення і кут відриву частинок від барабану залежить від 

їхньої густини. При невеликій різниці провідності сепарація в цій зоні стає 

малоефективною, якщо частина суміші з великим контактним опором має більш високу 

густину, ніж частина суміші з меншим опором, і навпаки.  

При сепарації матеріалу, що характеризується невеликою різницею в провідності 

складових мінералів, необхідна більш вузька шкала класифікації. Ефективність 

електричної сепарації залежить від провідності частинок, і у першу чергу – від 

фізичного стану поверхні мінералів. 

Температура, вологість і гігроскопічність повітря впливають на провідність 

частинок і можуть змінювати показники сепарації. Тому кондиціонування повітря 

поліпшує умови процесу електричної сепарації і підвищує її селективність.  

Напруженість електричного поля коронного розряду підбирається в процесі 

технологічних досліджень, вона повинна бути оптимальною для кожного конкретного 

матеріалу. При підвищенні напруги електричного поля вихід непровідної фракції 

збільшується, при цьому чим крупніше матеріал, тим вища повинна бути напруга на 

електродах сепаратора. Однак, при високому вмісті в збагачуваному матеріалі 

провідних частинок напругу між електродами необхідно знизити, щоб запобігти 

пробою. Підвищити різницю в електричних властивостях поверхонь розділюваних 

мінералів можна хімічною обробкою матеріалу реагентами-активаторами.  

Робота електричного сепаратора регулюється напругою, частотою обертання 

барабану, положенням коронуючого, заземленого і відхиляючого електродів, місцем 

завантаження матеріалу в електродний простір. Нормальна робота сепаратора залежить 

від постійності складу живлення і його безперервної подачі в апарат.  

 

6.3.4  Флотація 

 

Пінна флотація – універсальний процес збагачення, що застосовується для 

багатьох корисних копалин. 

Основні фактори, що впливають на ефективність розділення мінералів процесом 

флотації: мінеральний склад цінних і породних компонентів, крупність і 

ґранулометричний склад живлення флотації, температура пульпи, схема флотації. Такі 

фактори як тривалість флотації, густина пульпи, ступінь аерації, конструкція машини, 

впливають не тільки на ефективність, але і на продуктивність машини по вихідному 

матеріалу. 

Регулювання флотаційного процесу здійснюють за картами технологічного 

режиму і опробування з урахуванням рекомендацій, отриманих в результаті досліджень 

у лабораторному та укрупненому масштабі. На основі даних, що отримують в ході 

експерименту, в технологічний режим, а інколи і в схему збагачення, вносять зміни і 

доповнення з метою оптимізації флотаційного процесу. Зміни в схемі і технологічному 

режимі виконують до моменту отримання стабільних результатів. 

У зв’язку з визначеними коливаннями показників флотаційного процесу на 

практиці важко помітити різницю в результатах флотації від зміни режиму подрібнення 

руди. Для отримання правильних висновків необхідно в рекомендованому режимі 

подрібнення пропрацювати декілька робочих змін та порівняти результати ситових і 

дисперсійних аналізів подрібненої руди і продуктів флотації з одержаними 

показниками збагачення. 
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Основну і контрольну флотацію проводять у густих пульпах з вмістом твердого 

25 – 40 %, перечисні операції – в більш розбавлених пульпах з вмістом твердого 10 – 15 

% . Різниця у вмісті твердого в перших і останніх камерах флотаційної машини може 

складати 15 – 20 % .  

Реагентний режим флотації визначається заданими умовами, що одержані при 

лабораторних дослідженнях, концентрацією реагентів в пульпі, порядком їхнього 

завантаження у процес і тривалістю контакту реагентів з пульпою. В ході досліджень 

реагентний режим уточнюють спостерігаючи за протіканням процесу флотації, за 

результатами експрес-аналізів і оцінки продуктів збагачення під мікроскопом. 

Звичайно реагенти подають у процес в такому порядку: регулятори середовища – у 

млин; депресори або активатори – у млин або класифікатор; збирачі – у контактні чани 

або флотомашини; спінювачі – у флотомашини. Витрати реагентів, що подаються в 

окремі точки процесу, визначаються картою технологічного режиму і коректуються 

дослідним шляхом по змінах або добах роботи установки. 

Тривалість флотації по операціях уточнюється в ході досліджень. Збільшення її 

понад оптимальне приводить до отримання бідних, засмічених породними мінералами 

концентратів, при недостатній тривалості процесу збільшуються втрати цінних 

компонентів з відходами. Для оптимізації режиму флотації відбирають проби відходів і 

флотують їх в лабораторних флотомашинах спочатку без реагентів, а потім з їх добав-

ками. У першому випадку виявляють втрати металів у відходах з вільними зернами 

мінералів, у другому – через недостатню концентрацію реагентів. Ці досліди ведуть з 

перечищенням пінних продуктів одержаних при дофлотації відходів. Якщо 

встановлено, що дофлотація мінералів з відходів дає можливість отримувати тільки 

промпродукти, то збільшення фронту флотації недоцільне. Це свідчить про недостатнє 

розкриття флотованого матеріалу.  

Швидкість потоку пульпи через камери флотаційної машини для одержання 

високих показників збагачення повинна бути достатньо високою: в машини основної і 

контрольної операцій пульпа повинна подаватися зі швидкістю до 1 – 2 об’ємів камери 

на хвилину. 

Зі збільшенням аерації зменшується тривалість флотації, але надмірне збільшення 

аерації може привести до посилення коалесценції повітряних бульбашок, збільшення 

швидкості і нерівномірності їхнього спливання і збільшення тим самим ймовірності 

відриву від них мінеральних частинок. При цьому погіршуються показники збагачення 

і знижується продуктивність флотомашин, тому що частина їхнього об’єму 

заповнюється не пульпою, а повітрям. 

Підвищення температури пульпи часто інтенсифікує процес флотації, особливо 

при використанні жирнокислотних збирачів. Але слід остерігатися погіршення 

селективності флотації при надмірному перегріві пульпи і враховувати техніко-

економічні показники при підігріві великих об’ємів пульпи у промислових умовах. 

Вибір оптимальних значень рН пульпи у більшості випадків дозволяє суттєво 

підвищити селективність флотації, поліпшити збірну дію реагентів і підвищити 

вилучення цінних компонентів. 

У ході напівпромислових досліджень в деяких флотомашинах режим роботи 

характеризується надмірно високою турбулентністю потоків. Для усунення цього 

явища встановлюють різні пристрої: заспокійливу решітку, задній пульповідбійник, 

передній заспокоювач.  

Крім того, в схемах досліджень потрібно передбачати можливість згущення, 

додаткового подрібнення і обробки промпродуктів флотації в окремому циклі, оскільки 

ці операції перевірити в ході лабораторних досліджень на малих наважках досить 

складно.  
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Пінна сепарація застосовується для крупнозернистого матеріалу (до 3 мм). В ході 

регулювання пінної сепарації особливу увагу приділяють створенню оптимальних умов  

попередньої обробки пульпи флотаційними реагентами, дотриманню гідродинамічного 

режиму подачі пульпи на пінний шар, забезпеченню достатньої аерації пульпи і 

диспергування повітряної фази. 

Ефективність пінної сепарації значною мірою визначається умовами 

гідрофобізації мінеральних частинок. Обробку матеріалу збирачем необхідно 

проводити після його попереднього знешламлення по класу 0,04 – 0,07 мм та згущення 

до вмісту твердого 65 – 75 %, у цих умовах досягається ефективніше контактування 

пульпи з реагентами.  

Матеріал подають на поверхню попередньо аерованого пінного шару спокійним 

горизонтальним потоком, що рівномірно розподілений по усій ширині машини. 

Кращим способом аерації пульпи і диспергування повітряних бульбашок є 

продавлювання стисненого повітря крізь еластичну пористу перегородку, наприклад, 

крізь ґумові перфоровані трубки, які мають здатність самоочищення при їхній 

закупорці мінеральними частинками. Ґумові перфоровані трубки успішно застосо-

вуються для диспергування повітряних бульбашок і забезпечують отримання рівномір-

них бульбашок розміром 0,2 – 1 мм. Оптимальні розміри ґумових трубок: внутрішній 

діаметр 8 – 10 мм, товщина стінки 3 – 4 мм, гранична довжина 2 м, число отворів з 

урахуванням механічної міцності і максимальної аеруючої здатності 40 – 60 на 1 см
2
.  

Пінну сепарацію рекомендується застосовувати при збагаченні крупнозернистих 

матеріалів (напр., руд розсипних родовищ), у схемах з міжцикловою флотацією, при 

обробці дуже розбавлених або дуже густих пульп, для отримання грубих концентратів 

(напр., з алмазовмісних кімберлітів, з руд, що містять самородне золото).  

 

6.3.5  Радіометрична сепарація 

 

Радіометричну сепарацію проводять звичайно на матеріалі крупністю 25 – 150 мм 

(іноді 25 – 250 мм). Ефективність радіометричної сепарації залежить від вмісту в руді 

цінних компонентів (основних і супутніх), шкідливих домішок, контрастності руди і 

відповідності між розділовою ознакою і вмістом цінних компонентів. 

Регулювання роботи радіометричних сепараторів зводиться, головним чином, до 

настройки їх по еталонних пробах і зміні основних параметрів процесу сепарації з 

метою підвищення технологічних показників: продуктивності по вихідному живленню, 

інтенсивності випромінювання, крупності матеріалу і т.п.  

        

 

6.4 ДОПОМІЖНІ  ПРОЦЕСИ 

 

6.4.1 Згущення і знешламлення 

 

Згущення і знешламлення подрібненої корисної копалини та продуктів її 

збагачення є складовою частиною більшості технологічних схем. Ці операції 

включають в окремі вузли схем збагачення з метою підвищення густини пульпи або 

продуктів її переробки перед гравітацією, флотацією, магнітною сепарацією і іншими 

процесами збагачення; концентратів збагачення перед їхнім подальшим фільтруванням, 

доводкою збагачувальними або гідрометалургійними методами. Згущення і 

знешламлення включають ряд допоміжних операцій, таких як, видалення 

тонкодисперсних (менше 10 – 20 мкм) шламів з подрібненої руди і продуктів її 

переробки; відмивку пульпи від надлишку флотаційних реагентів, кислот, лугів, солей; 

прояснення рідкої фази кінцевих продуктів. Операції згущення і знешламлення пульпи, 

як правило, сполучають у одному апараті і проводять в спіральних класифікаторах з 
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діаметром спіралі 500 – 750 мм, гідрокласифікаторах довжиною 1,2 – 2,5 м, 

гідроциклонах діаметром 50 – 75 мм і кутом конусності 20
о
, згущувачах діаметром 0,8 – 

3 м, конусах діаметром 0,6 – 1,8 м. 

На процес згущення впливає концентрація пульпи, солі та реагенти, що містяться 

у ній; мінеральний і ґранулометричний склад твердої фази; форма мінеральних 

частинок; густина твердої і рідкої фаз; в’язкість і температура пульпи, рН середовища 

та ін. Суттєво впливають також конструктивні особливості згущувальних апаратів і 

відцентрова сила у гідроциклонах. Вибір типу і розміру апарату для згущення пульпи і 

визначення його продуктивності здійснюють по швидкості осадження розрахункового 

класу крупності твердої фази, одержаного в ході лабораторних досліджень 

згущуваності пульпи. При необхідності швидкість осадження уточнюють на фабричній 

пульпі. Важливою умовою ефективної роботи згущувачів є забезпечення при їхньому 

монтажі строгої горизонтальності дзеркала пульпи для рівномірного всебічного 

переливу проясненого зливу. Густину згущеного продукту у цих апаратах регулюють 

зміною розміру піскових насадок. Встановлено, що кислі пульпи згущуються добре з 

одержанням достатньо густих згущених продуктів і прояснених (інколи чистих) зливів 

з малими втратами в них тонкодисперсних цінних компонентів. Значно гірше 

згущуються нейтральні і особливо лужні пульпи. Для інтенсифікації процесу згущення 

застосовують (якщо це негативно не впливає на ефективність наступних технологічних 

операцій) неорганічні коагулянти (вапно, сірчана кислота, хлористий кальцій, залізний 

купорос та ін.) і флокулянти (поліакриламід, сепаран та ін.). При цьому слід 

враховувати, що інтенсивне і тривале перемішування пульпи приводить до руйнування 

флокул. 

 Найбільш повно шлами можна відокремити дією відцентрової сили у 

гідроциклонах. При цьому ефективність знешламлення матеріалу підвищується 

збільшенням тиску пульпи на вході у гідроциклон, зниженням густини живлення, 

застосуванням розгалуженої схеми гідроциклонування з багатьма перечищеннями 

піскової фракції і контрольними операціями отриманих зливів. Крім того гідроциклони 

можуть бути використані для відмивки пульпи від надлишку реагентів, кислот, лугів і 

т.п. Для здійснення операцій знешламлення та відмивки пульпи в напівпромислових 

установках використовують стандартні гідроциклони з кутом конусності 20
о
. 

 

6.4.2  Зневоднення концентратів  

 

Для зневоднення крупнозернистих гравітаційних концентратів використовують 

процеси дренування і центрифугування.   

Тонкозернисті флотаційні або магнітні концентрати зневоднюють згущенням, 

фільтруванням і сушкою. 

Умови фільтрування згущених концентратів спочатку досліджують у 

лабораторних умовах, де можна з меншими витратами вивчити вплив різних факторів 

на показники фільтрування. Результати лабораторних досліджень використовують для 

вибору напівпромислових фільтрів, визначення режиму їхньої роботи і типу 

фільтротканин. Основні фактори, що визначають роботу фільтрів і результати 

фільтрування: крупність матеріалу, густина пульпи, метод перемішування пульпи у 

ванні, ступінь розрідження, вид і якість фільтротканини, добавка реагентів у пульпу, 

температура пульпи. 

При зменшенні крупності матеріалу і збільшенні вмісту в ньому шламу 

продуктивність фільтру і пористість осаду (кеку) знижуються та одночасно 

підвищується вологість кеку. Ефективність фільтрування може бути підвищена за 

рахунок попереднього згущення пульпи, збільшення частоти обертання робочих 

органів (барабана, дисків) фільтра, підігріву пульпи. Необхідне для забезпечення 

нормального режиму фільтрування розрідження залежить від пористості осаду, якості 
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фільтротканини і складає 60 – 80 кПа. Як фільтротканини використовують бавовняні і  

вовняні тканини, металеві сітки, синтетичні матеріали. 

Вологість осадів різного складу і крупності при фільтруванні складає 10 – 25 %. 

Добавка у пульпу деяких поверхнево-активних речовин (напр., поліоксиетилену) 

дозволяє знизити вологість кеку на 3 – 4 %. Питому продуктивність фільтрів 

визначають експериментально в ході досліджень. 

Сушка концентрату є останньою стадією зневоднення концентратів. Оскільки 

концентрати отримані на дослідних установках в більшості випадків направляються на 

металургійні, коксохімічні та інші заводи, які територіально віддалені від 

збагачувальних фабрик, вони за вмістом вологи повинні відповідати вимогам 

транспортування і технології подальшої переробки. Залежно від цих вимог вологість 

концентратів повинна складати 2 – 8 %. 

Для сушки концентратів на напівпромислових установках використовують подові 

печі, барабанні сушарки і сушарки киплячого шару. 

 

6.4.3  Розчинення і дозування реагентів 

 

При технологічних дослідженнях правильному приготуванню робочих розчинів 

флотаційних реагентів і точному їхньому дозуванню приділяється серйозна увага. В 

ході підготовчих робіт перевірять наявність усіх потрібних реагентів необхідної якості 

на весь період досліджень; проводять опробування реагентів з метою встановлення 

відповідності їх вимогам стандартів; вивчають інструкції по приготуванню реагентів і 

готують розчини реагентів потрібної концентрації. Подачу реагентів на дозувальну 

площадку і у процес бажано здійснювати самопливом. Точне дозування у процес малих 

кількостей флотаційних реагентів здійснюють за допомогою голчастих живильників та 

дискових живильників зі змінними склянками перемінної місткості. При дослідженнях 

постійно контролюють концентрацію і активність робочих розчинів реагентів, їхні 

витрати по точках технологічного процесу. 

  

6.4.4  Хіміко-металургійні процеси 

 

Хімічні (гідро- і пірометалургійні) методи при первинній переробці руд 

використовують як основні (алюмінієве, золоторудне виробництво та деякі інші), 

допоміжні (для кондиціонування концентратів) і у комбінованих схемах переробки руд 

– в поєднанні з механічними методами переробки. 

Найважливіші показники для оцінки матеріалу, призначеного для хіміко-

металургійного переділу: вміст корисних компонентів, хімічний і мінералогічний 

склад, характер мінеральних асоціацій, розподіл компонентів по мінералах. 

Схеми переробки продуктів простого мінерального складу розробляють у 

лабораторних і укрупнено-лабораторних умовах. У цьому випадку технологічні 

властивості продуктів збагачення і можливість їхньої переробки оцінюють за 

аналогами з відомими однотипними родовищами, а схеми і режими для технологічних 

досліджень приймають також по аналогії з продуктами близького складу і з 

урахуванням особливостей параметрів якості досліджуваних концентратів. 

Концентрати зі складним речовинним складом і важкими умовами їхньої 

переробки оброблюють в дослідно-промислових умовах. Рекомендована технологічна 

схема хіміко-металургійної переробки при цьому повинна передбачати комплексне 

використання сировини і відходів, а також реґенерацію реагентів і проведення процесів 

у замкненому безстічному режимі з повним очищенням газовиділень.  

Напівпромислові дослідження хіміко-металургійного переділу продуктів 

збагачення виконують на пробах, отриманих у період балансового опробування схеми 

збагачення. Попередньо виконують дослідження:  
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– лабораторні – по вивченню речовинного і ґранулометричного складу і хіміко-

металургійної переробки напрацьованих продуктів збагачення для порівняння 

отриманих даних з результатами лабораторних робот, які були проведені раніше; 

– укрупнені – по доробці окремих операцій, вузлів або всієї схеми у цілому на 

достатньо великій масі матеріалу з метою перевірки можливості проведення 

технологічного процесу у замкненому циклі з використанням оборотних маточних 

розчинів. 

На основі лабораторних результатів і даних попередніх досліджень для 

проведення напівпромислових випробувань хіміко-металургійного переділу складають 

технологічний регламент, у якому приводять режими і параметри обробки руди і 

продуктів збагачення (температура, тривалість, густина, тиск та ін.) по всіх операціях 

схеми, а також карту опробування технологічного процесу з позначенням точок відбору 

проб, типу і числа необхідних аналізів. 

Мінімально необхідну масу проби визначають конкретно для кожного об’єкта 

залежно від рекомендованої для досліджень технології. Вона повинна бути достатньою 

для проведення балансового опробування повного циклу випробувань у безперервному 

режимі усієї технологічної схеми з отриманням декількох дослідних партій готової 

товарної продукції. 

При невеликому виході в процесі збагачення продуктів, що належать до хіміко-

металургійного переділу, як виняток допускається проведення досліджень у 

періодичному режимі. Частіше за все у цьому режимі досліджують пірометалургійні 

операції.  

В принциповій схемі хіміко-металургійної переробки вказують параметри 

процесу, реагентного режиму, показників переділу. Схема повинна також містити дані 

про хімічний склад вихідної сировини і промпродуктів, склад розчинів і послідовність 

окремих процесів. Додатково до цього представляють рекомендації по апаратурному 

оформленню схеми, карту опробування, вимоги до якості товарних продуктів хіміко-

металургійної переробки, орієнтовану оцінку вартості досліджень.    

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть стадії  досліджень технологічних схем збагачення корисних копалин.  

2. Охарактеризуйте цілі, задачі і зміст досліджень підготовчих процесів.  

3. Охарактеризуйте цілі, задачі і зміст досліджень збагачeвальних процесів. 

4. Охарактеризуйте цілі, задачі і зміст досліджень допоміжних процесів. 
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7.   СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Мета розділу: показати можливості статистичних методів обробки 

експериментальних даних при дослідженнях технологічних процесів. 

 

7.1  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

 

Складність технологічного процесу збагачення корисних копалин, недостатній 

рівень розвитку теорії і необхідність урахування великої кількості факторів не 

дозволяють на сьогодні систематизувати різноманітну інформацію про збагачуваність 

різних типів корисних копалин і запропонувати спосіб апріорної оцінки збагачуваності 

на основі мінералого-петрографічного опису. Як правило, існує декілька прийнятних 

режимів збагачення, між якими важко вибрати оптимальний. 

Необхідність постановки великої кількості експериментів, численні методики 

дослідження, погана відтворюваність експериментів і суттєвий вплив на їхні результати 

безлічі параметрів, що в реальному процесі не реєструються, вносить елемент 

випадковості у результати оцінки збагачуваності корисної копалини. Досвід і 

кваліфікація дослідника, набір використаних апаратури і реагентів, термін та умови 

досліджень і навіть пора року можуть вплинути на оцінку збагачуваності і вибір 

технологічної схеми переробки корисної копалини. 

Головними задачами при дослідженні корисних копалин на збагачуваність є: 

– дослідження властивостей сировини, 

– розробка схеми збагачення з урахуванням комплексного використання 

сировини, 

– відпрацьовування технологічної режимної карти процесів, 

– удосконалення технологічної схеми на діючій фабриці, 

– випробування розроблених режимів на діючій фабриці, 

– випробування нових реагентів, 

– з'ясування механізмів дії і впливу основних факторів на результати збагачення 

і роботу машин, 

– одержання вихідних даних для техніко-економічного обґрунтування 

будівництва нової фабрики (цеху) або модернізації діючої для збагачення 

досліджуваної сировини. 

З усіх методів оцінки збагачуваності, що застосовуються у теоретичних, 

технологічних і проектних дослідженнях, експеримент вважається найбільш достовірним 

і розповсюдженим. Але навіть прямий лабораторний метод визначення збагачуваності 

дає можливість встановити тільки якісну оцінку впливу різних параметрів на 

технологічні показники, тому що досліди у збагаченні, як правило, мають погану 

відтворюваність. Аналогічні труднощі виникають у дослідженнях на напівпромислових 

установках і фабриках. Тут також немає стандартної методики порівняння різних 

режимів і оцінки надійності отриманих результатів, а суб’єктивні фактори і оцінки, хоча 

й меншою мірою, відіграють суттєву роль. Крім того, на результати досліджень суттєво 

впливають різні неконтрольовані впливи і причини, що важко піддаються урахуванню 

(напр., знос обладнання, дрібні аварії, ненадійність усереднення проб, точність хімічних 

аналізів і т.д.). 

Таким чином, створення кількісних залежностей і математичних моделей 

суттєво утруднене при детерміністському підході до процесу і визначає необхідність 

використання методів математичної статистики як при дослідженнях на збагачуваність, 

так і при створенні систем автоматичного управління на діючих збагачувальних 

фабриках. Впровадження експериментально-статистичних методів у практику 

досліджень дає можливість об’єктивно оцінювати якість дослідницької роботи (якість 

постановки, проведення і кінцевих результатів експерименту). 
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Послідовність статистичного дослідження збагачуваності корисної копалини 

може бути сформульована наступним чином:  

– постановка мети дослідження, вибір параметрів оптимізації процесу, аналіз 

їхнього взаємозв’язку і областей застосування тих або інших параметрів;  

– вибір методики експериментів, аналіз відтворювання й оцінка кількості 

паралельних вимірів для одержання результатів з необхідною вірогідністю; 

– виділення факторів, що впливають на досліджуваний процес; 

– складання плану експериментів, його реалізація й одержання статистичної 

моделі процесу і раціональних режимів його ведення; 

– одержання кінетичної або динамічної моделі процесу (при необхідності). 

 

7.2   СТАТИСТИЧНА  ОЦІНКА  ІМОВІРНОСТІ  ДОСЛІДЖЕНЬ  

      

7.2.1 Оцінка помилок вимірювань 

 

Відтворюваність лабораторних дослідів має велике значення при дослідженнях 

на збагачуваність, а також при теоретичному вивченні процесів збагачення. У 

відповідності до теорії помилок розрізняють: 

– грубі помилки (промахи) – результати, що різко відрізняються від інших 

вимірювань і є наслідком порушення умов досліду, зокрема вимірювання;  

– систематичні помилки, що пов’язані з дефектом приладу або недосконалістю 

методу; їхня величина однакова при усіх вимірюваннях. Природа деяких 

систематичних помилок відома і їх величину можна визначити і компенсувати за 

рахунок введення спеціальних поправок. Разом з тим є систематичні помилки, що 

виявляються тільки іншими методами вимірювання тієї ж величини;  

– випадкові помилки, які залежать від множини факторів, що не контролюються. 

Випадкові помилки врахувати неможливо, їхню величину можна визначити тільки 

повторними вимірюваннями і статистичною обробкою результатів. Величина 

випадкової помилки характеризує відтворюваність вимірювання.   

У відповідності до теорії імовірності випадкові помилки підпорядковуються 

нормальному закону розподілу (закону Гауса), за яким імовірність помилки: 
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де 
2 – дисперсія розподілу;   – середнє квадратичне відхилення.  Імовірність 

відхилення від середнього значення показана на рис. 7.1.   

Оскільки істинне значення вимірюваної величини μ і дисперсія 
2 невідомі, 

використовують їхні статистичні оцінки х  і 
2S . Для ряду значень випадкової 

величини – х1 , х2 , …, хі , …, хп    Δх = μ – хі . 

Середнє арифметичне х  для п значень величини хі: 
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При обробці дуже великого масиву даних розрахунки можна спростити, якщо п 

спостережених значень х1 , х2 , …, хп згрупувати у т інтервалів з середніми t1, t2 , …, tm 

при однаковій довжині інтервалу Δt. Якщо кожному з цих інтервалів відповідають 

частоти спостережень ν1 , ν2 , …, νт , то середнє арифметичне визначається виразом: 
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х ≈ t внаслідок округлень при розрахунку tj . Різниця між х  і t буде 

невеликою, якщо число спостережень велике, а інтервали групувань малі. Кожну з 

частот (ν1 , ν2 і т.д.) можна назвати вагою відповідного значення, а х буде 

середньозваженим значенням.  

Вибіркова дисперсія (математичне очікування): 
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де S – середня квадратична помилка (стандартне відхилення). 

Відносна квадратична помилка виражена у відсотках від випадкової величини, 

називається коефіцієнтом варіації: 

 

xSV xx /100 , %.                                                (7.5) 

Імовірність того, що результат вимірювань відрізняється від істинного значення на 

величину не більшу чим Δх, 

 

АххХххР  )(                                              (7.6) 

 

називається коефіцієнтом надійності (довірча імовірність). 

Інтервал значень від х –Δх до х +Δх називається довірчим інтервалом, тобто з 

імовірністю, рівною А, результат не виходить за межі довірчого інтервалу від х –Δх до 

х +Δх. Зрозуміло, що чим більша необхідна надійність, тим більшим буде відповідний 

довірчий інтервал, і навпаки, чим більший довірчий інтервал задається, тим імовірніше, 

Рис. 7.1 – Імовірність відхилення від середнього значення на величину σ 

(заштрихована площа). 

Δх –2σ –1σ –3σ 2σ 1σ 

Р(Δх) 
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що результати вимірювань не вийдуть за його межі. Таким чином, для характеристики 

величини випадкової помилки необхідно задати два числа: величину помилки (або 

довірчого інтервалу) і величину довірчої імовірності. 

За законом Гауса середній квадратичній помилці   відповідає довірча 

імовірність 0,68, подвоєній середній квадратичній помилці 2  – довірча імовірність 

0,95, потроєній середній квадратичній помилці 3  – довірча імовірність 0,997. 

Звичайно при технічних дослідженнях приймають довірчий інтервал при довірчій 

імовірності P = 0,95. 

За законом випадкових помилок, якщо величина z, що вимірюється, є сумою або 

різницею двох випадкових величин X і Y, то:  

 

222
yxz SSS       або     

22
yxz SSS  .                    (7.7) 

 

Закон додавання дисперсій зберігається для будь-якого числа доданків, звідки 

витікає, що середня квадратична погрішність середнього арифметичного: 

 

nSS xx  .                                                   (7.8)  

 

Довірчий інтервал визначається за допомогою t–розподілу Cт’юдента (додаток Г), 

що залежить від довірчої імовірності Р і числа ступенів свободи 1 nf : 
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Величина pt  дуже сильно залежить від  f  при малих її значеннях п (п < 30), при 

великих значеннях п (п > 30) ця залежність значно менше. З формули (7.9) при  

х  випливає:  
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Статистичні оцінки випадкової величини (середнє арифметичне х  і 

стандартне відхилення Sх) розраховуються з припущення, що вибірка хі не 

містить грубих помилок. Для їх виключення з великої вибірки можна 

користуватися правилом 2  або  3 . Для помилки х* розраховується 

абсолютне значення різниці хх *  . При довірчій імовірності Р = 0,95  х* 

відкидається, якщо хх *  > 2 , а при  Р = 0,997, якщо хх *  > 3 . 

Для невеликих вибірок, коли Sх суттєво відрізняється від   

користуються критерієм Ст’юдента, при цьому порівнюють: 

xS

xx
t




*
                                                        (7.11) 

з tp (додаток Г). Якщо  ptt  , то з довірчою імовірністю Р можна 

вважати, що вимірювання  х* є грубою помилкою, але й при ptt   не 
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можна говорити про відсутність грубої помилки, а можна тільки говорити 

про недостатні підстави для виключення даного вимірювання. Після 

виключення грубої помилки оцінки х  і  Sх необхідно знов перерахувати та 

розглянути питання про помилки у вибірці, що залишилась. 

 

7.2.2 Статистичні критерії розходження 

 

У ході досліджень, особливо промислових, накопичується значний 

обсяг експериментального матеріалу у вигляді показників збагачення, 

характеристик корисної копалини і т.д., які відповідають однаковим або 

різним технологічним режимам, конструкціям апаратів і типам корисних 

копалин. При цьому виникають наступні запитання: 

1) Чи порівнювані показники збагачення, що отримані при різних 

режимах або конструкціях апаратів, чи ці експериментальні вибірки 

належать до різних статистичних сукупностей?  

2) Чи однаково стабільні результати, що отримані при різних режимах, 

або у якомусь випадку показники менш стабільні і розкид даних більший? 

3) Чи належить та або інша конкретна проба корисної копалини або 

результат до даної статистичної сукупності? 

4) Чи відповідає даний емпіричний розподіл тому або іншому 

теоретичному розподілу? 

5) Чи адекватна вибрана математична модель експериментальним 

даним? 

Відповіді на ці запитання одержують перевіркою статистичної гіпотези 

про приналежність усіх отриманих даних до однієї генеральної сукупності. 

Загальний підхід полягає у перевірці нульової гіпотези Н0 про відсутність 

реального розходження між експериментальними результатами, розкид 

яких пояснюється випадковими факторами, що обумовлюють помилку 

відтворюваності. 

Нульовою гіпотезою (Н0) називається висунута гіпотеза, відхилення від 

якої вважаються випадковими, протилежна їй гіпотеза (Н1) – 

альтернативною або конкуруючою. 

Критерій перевірки гіпотези дозволяє виявити за результатами 

дослідів її правильність. Критерій складається на основі статистики Qn = 

Qn(x1, x2, …, xn), розподіл якої відомий (нормальний, t, F або χ
2
). Критерій 

поділяє множину можливих значень статистики на область прийняття 

гіпотези та область її неприйняття (критичну). У випадку попадання 

статистики критерію у область неприйняття гіпотези Н0 вона відкидається. 

Можливі такі випадки: 

– гіпотеза Н0 правильна і приймається у відповідності з критерієм;  

– гіпотеза Н0 неправильна і відкидається у відповідності з критерієм;  

– гіпотеза Н0 правильна, але її відкидають у відповідності з критерієм 

(помилка першого роду); 

–  гіпотеза Н0 неправильна, але її приймають (помилка другого роду). 

Справедливість нульової гіпотези перевіряється розрахунком 

імовірності того, що внаслідок випадковості вибірки розходження може 

досягнути фактично спостережної величини; якщо ця імовірність 

виявиться дуже малою, то нульова гіпотеза відкидається (тобто 

малоймовірно, що розходження спричиняється випадковими величинами, а 

не реальним розходженням). Імовірність Р, яку приймають за основу при 

статистичній гіпотезі, визначає рівень значимості. 
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За результатами, що одержані для двох вибірок, розраховують 

значення деякої контрольної величини λ і визначають область Λ, в середині 

якої слід очікувати λ з визначеною імовірністю Р. Якщо контрольна 

величина λ лежить поза областю Λ, то вибрана гіпотеза відкидається, 

розходження між одержаними величинами вважається статистично 

значимою. Якщо контрольна величина λ лежить в області Λ, то вибрана 

гіпотеза приймається. Відкинути або прийняти статистичну гіпотезу 

вирішують на основі вибіркових вимірювань, тому слід оцінити можливість 

помилки. Якщо, наприклад, з імовірністю Р відкидають гіпотезу про те, що 

два середніх значення х1 і х2 належать до однієї і тієї ж генеральної 

сукупності, то з цього можна зробити висновок про розходження цих 

значень. Імовірність того, що обоє середніх значення належать до однієї 

генеральної сукупності, складає α = 1 – Р.   

Звичайно задають імовірність помилки першого роду α, яку 

називають рівнем значимості, помилка другого роду визначається 

імовірністю 1 – β, де β – імовірність того, що помилка не буде допущена, це – 

міцність критерію. Рівень значимості α приймають рівним 0,05; 0,1; 0,01 

або 0,005. Вибір довірчої імовірності Р визначається конкретними задачами 

дослідження. При цьому слід ураховувати, що зі зменшенням α зростає 

імовірність помилки другого роду. 

При прийнятті або відкиданні гіпотези використовують три правила: 

– гіпотеза, що перевіряється, відкидається, якщо помилка першого 

роду може з’явитися у менш ніж 100α = 1 % усіх випадків, тобто Р ≥ 0,99. 

Тоді розглянута різниця є значимою; 

– гіпотеза, що перевіряється, приймається, якщо помилка першого 

роду може появитися у більш ніж 100α = 5 % усіх випадків, тобто Р ≤ 0,95. 

Тоді розглянута різниця є незначимою; 

– гіпотезу, що відкидається, слід додатково обговорити, якщо число 

можливих помилок першого роду лежить в інтервалі між 5 і 1 % (0,95 < Р < 

0,99). Необхідно провести додаткові дослідження. 

Суть помилок першого і другого роду можна пояснити таким 

прикладом. Нульова гіпотеза Н0 означає, що вміст корисного компонента у 

концентраті задовольняє вимогам споживача (умови постачання). Якщо 

поставка концентрату відхиляється, хоча Н0 вірна, то ризикує виробник – 

помилка першого роду. Якщо поставка концентрату приймається, хоча Н0 

невірна, то ризикує споживач – помилка другого роду. 

Таким чином, гіпотеза або приймається, або відкидається. Прийняття 

гіпотези не означає того, що вона є єдино правильною. Прийнята 

статистична гіпотеза – це вірогідне твердження, що не суперечить досліду. 

 

7.2.3 Критерій Ст’юдента (t-критерій)  

 

Порівняння середніх значень 

При порівнянні середніх значень розглядають сумісно довірчі 

інтервали двох статистичних сукупностей. Для оцінки довірчого інтервалу 

використовують t– критерій. 

Припускаємо дві статистичні вибірки: х – з параметрами х  і Sх , що 

одержані при пх вимірювань і у – з параметрами у  і Sу при пу вимірювань. 

Розподіли х і у близькі до нормального. Нульова гіпотеза полягає у 

припущенні, що математичні очікування μх і μу рівні, тобто μх – μу = 0. 
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Якщо дисперсії  
2
xS  і 

2
yS  розрізняються незначно, розраховують 

середньозважену двох дисперсій і параметр t:  

 

2

)1()1( 22
2






yx

yyxx

nn

SnSn
S ;                                     (7.12) 
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yx
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yx
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2
 .                                            (7.13) 

 

Число ступенів свободи: 

 

2 yx nnf .                                                (7.14)  

 

Якщо %95tt  , розходження між х  і у  незначиме.  

 

Приклад 7.1. При опробуванні двох блоків були отримані такі 

результати по зольності вугільних концентратів (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 – Результати опробування блоків 

п 
І блок ІІ блок 

хі хі - х   (хі - х )
2
  уі уі - у   (уі - у )

2
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7,10 

7,05 

7,20 

7,15 

7,30 

7,15 

7,10 

- 

 - 0,06 

 - 0,10 

0,05 

- 

0,15 

- 

- 0,05 

- 

0,0025 

0,0100 

0,0025 

- 

0,0225 

- 

0,0025 

- 

6,95 

6,80 

7,05 

7,00 

6,90 

6,70 

6,85 

6,95 

0,05 

- 0,10 

0,15 

0,10 

- 

- 0,20 

- 0,05 

0,05 

0,0025 

0,0100 

0,0225 

0,0100 

- 

0,0400 

0,0025 

0,0025 

Σ 50,05 - 0,0400 55,20 - 0,0900 

Середнє 7,15 - - 6,90 - - 

 

 

Виконуємо розрахунок наступних параметрів: 

*Вибіркові дисперсії блоків І і ІІ:  

 

0067,0
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0400,0
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2
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18

0900,0

1

)(
1

2

2 












у

n

i
i

у
n

уу

S . 

 

*Середньозважена двох дисперсій: 

 

0100,0
287

0129,0)18(0067,0)17(

2

)1()1( 22
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*Критерій Ст’юдента   

 

83,4
87

87

010,0

90,615,7

2















yx

yx

nn

nn

S

yx
t . 

 

При 132872  yx nnf  по таблиці значень критерію 

Ст’юдента (додаток Г) знаходимо 95,0t = 2,16.  

 

Таким чином, отримане значення параметра t більше табличного і, 

відповідно, й розходження між зольністю в блоках слід вважати значимим.    

Порівняння сполучених пар  

Роботу двох апаратів або два технологічних режими часто доводиться 

порівнювати в суттєво різних умовах, наприклад при зміні якості корисної 

копалини, температури пульпи і т.п. Попарне порівняння дозволяє 

виключити варіацію, що пов’язана з впливом інших факторів. 

При цьому оцінюють не розходження середніх х – у , а різницю 

результатів пар спостережень ііі ух  . Варіаційний ряд Δ 

розглядається як самостійний з середнім  , дисперсією 
2


S  і числом 

ступенів свободи 1 nf , де п – число сполучених пар спостережень. Тоді 

дисперсію і критерій Ст’юдента розраховують так: 

   
)1(

)(
1

2

2










 nn
S

n

i
i

 ;                                            (7.15) 

 

pt
S

t 





 .                                                    (7.16) 

 

Якщо  ptt  , розходження вважають значимим, і навпаки. 
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Приклад 7.2. Порівнювались два режими флотації вугільних шламів. 

При рівних за вихідною сировиною та вилученням умовах отримані 

концентрати з зольністю, що наведена у  табл. 7.2. 

Виконуємо розрахунок наступних параметрів: 

*Вибіркова дисперсія варіаційного ряду  : 

 

11,0
)110(10

12,1

)1(

)(
1

2

2 












 nn
S

n

i
i

. 

Таблиця 7.2 – Результати опробування режимів флотації 

 

п хі уі Δі = хі – уі Δі  –   (Δі  –  )
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10,1 

9,8 

11,0 

11,3 

10,5 

9,2 

10,8 

10,6 

10,4 

11,3 

9,3 

9,1 

9,5 

9,8 

10,0 

9,0 

10,2 

9,6 

9,7 

9,8 

0,8 

0,7 

0,5 

0,5 

0,5 

0,2 

0,6 

1,0 

0,7 

1,5 

0,1 

- 

- 0,2 

- 0,2 

- 0,2 

- 0,5 

- 0,1 

0,3 

- 

0,8 

0,01 

- 

0,04 

0,04 

0,04 

0,25 

0,01 

0,09 

- 

0,64 

Σ 105,0 96,0 7,0 - 1,12 

Середнє 10,5 9,6 0,7 - - 

 

 

*Критерій Ст’юдента :  

 

36,6
11,0

7,0








S
t . 

 

При 91101  nf  по таблиці значень критерія Ст’юдента 

(додаток Г) знаходимо 99,0t = 3,25.  

Таким чином, отримане значення параметра t більше табличного і, 

відповідно, й розходження потрібно вважати значимим.    

 

 

7.2.4 Послідовний аналіз Вальда  

 

Так як впровадження нового методу у промисловість потребує певних 

витрат, часто виникає умова підвищення ефективності процесу не менше, 

ніж на визначену величину Δ, при якій дане впровадження стає 

виправданим. Якщо при цьому кожний експеримент достатньо складний і 

трудомісткий, виникає задача зведення до мінімуму кількості таких 
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експериментів при умові підтвердження гіпотези  ху  з заданою 

довірчою імовірністю Р. 

При використанні методу послідовного аналізу математична обробка 

результатів виконується не після завершення серії дослідів, а після кожного 

досліду. У результаті цієї обробки з’ясовується, чи можна прийняти одну з 

конкуруючих гіпотез (і яку саме) або продовжити дослідження. Число 

необхідних спостережень при цьому в середньому у три рази менше, ніж при 

класичному аналізі. Вальд показав, що при заданні помилки першого роду 

α і помилки другого роду β, можна отримати у координатах Σуі – пу  три 

області, як показано на рис. 7.2. 

 

 
 

Рівняння ліній мають вигляд: 

 

banL 0 ;                                                        (7.17) 

 

banL 1 ,                                                         (7.18) 

де       
2

yx
a


 ;            








1
ln

2
yS

b  .                                  (7.19) 

 

Приклад 7.3. Витрати при впровадженні системи автоматизації одного з 

технологічних вузлів збагачувальної фабрики окупляться, якщо вилучення 

корисного компоненту підвищиться не менше, ніж на  2 ху  %. 

Середнє вилучення по фабриці складає 82х  % при стандартному 

відхиленні 8,0хS  %. Оскільки дослідження з метою встановлення 

доцільності впровадження системи автоматизації  технологічного вузла 

виявилися трудомісткими було прийняте рішення використати метод 

Вальда.  

Виконуємо розрахунки наступних параметрів: 

Рис. 7.2 – Порівняння 

варіантів при послі-

довному аналізі Вальда. 

Σуі 

пу  7 6 5 4 3 2 1 

Продовжити 

дослідження 

Старий метод 

ефективніше 

Новий метод 

ефективніше 

L1 

L0 
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*Дисперсія Sy розраховується з використанням коефіцієнта варіації Vx: 

976,000976,0828,0  xSV xx  %. 

Приймемо, що у будь-якому випадку xy VV  , тоді при  

 

84282  xy  

 

дисперсія Sy: 

 

82,000976,084  xy VyS  %. 

 

Виберемо α = 0,01, β = 0,01 та розрахуємо коефіцієнти а і b. 

 

83
2

8482

2








yx
a , 

 

55,1
01,0

99,0
ln

2

82,01
ln

22









yS
b  

 

Результати розрахунків статистичної оптимізації процесу наведені у 

табл. 7.3 

Таблиця 7.3 – Результати дослідження статистичної оптимізації 

процесу 

№ досліду 1 2 3 4 5 6 

Yi 

L1=an+b 

L0=an-b 

ΣYi 

83,1 

84,55 

81,45 

83,1 

83,5 

167,55 

164,45 

166,6 

83,8 

250,55 

247,45 

250,4 

84,2 

333,55 

330,45 

334,6 

84,0 

416,55 

413,45 

418,6 

84,3 

499,55 

496,45 

502,9 

 

Результати досліджень показують, що впровадження автоматизації 

технологічного процесу є доцільним, тому що вже на четвертому досліді 

система оптимізації показує ефект, а п’ятий і шостий досліди 

підтверджують наявність ефекту. 

 

7.2.5 Критерій Фішера (F-критерій) 

 

Парне порівняння дисперсій 

Дві вибіркові сукупності можуть не розрізнятись значимо за своїм 

середнім значенням, але розрізнятись за стандартними відхиленнями (або 

дисперсіями). Задача порівняння дисперсій виникає при порівнянні 

точності різних приладів або методів вимірювання, а також в розглянутих 

вище застосуваннях  

t-критерію, коли доводиться попередньо перевіряти рівність дисперсій. 

Якщо різниця між ними знаходиться у межах можливих випадкових 

коливань, то обидва розподіли належать до однієї і тієї ж генеральної 

сукупності. Нуль-гіпотеза полягає у припущенні, що 
22

2
2
1   . Для 
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відповіді на запитання про випадкове або невипадкове розходження 

дисперсій розглядають співвідношення більшої емпіричної дисперсії до 

меншої: 

12
2

2
1 FSS  .                                                 (7.20) 

 

Потім задають бажану надійність висновку Р = 0,95 або Р = 0,99 і по 

таблиці (додаток Д) знаходять критичне значення співвідношення F, що 

відповідає даним числам ступенів свободи f1 і f2 (число ступенів свободи f1 

відповідає більшій емпіричній дисперсії). Якщо співвідношення (7.20), 

розраховане за результатами досліджень, буде більше критичного значення, 

то розходження дисперсій вважають невипадковим (значимим) з надійністю 

Р.  

Приклад 7.4. При визначенні вмісту міді в концентраті використані два 

методи аналізу. Першим методом аналізу виконано 5 вимірювань, другим – 8. 

Результати дослідження методів аналізу  наведено у табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 – Результати дослідження методів аналізу  

п 
І аналіз ІІ аналіз 

хі хі - х   (хі - х )
2
  уі уі - у   (уі - у )

2
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

27,5 

27,0 

27,3 

27,6 

27,8 

- 

- 

- 

     0,04 

   - 0,44 

- 0,14 

0,16 

0,36 

- 

-  

- 

0,0016 

0,1936 

0,0196 

0,0256 

0,1296 

- 

- 

- 

27,9 

26,5 

27,2 

26,5 

27,0 

27,4 

27,3 

26,8 

0,85 

- 0,55 

0,15 

- 0,55 

- 0,05 

  0,35 

  0,25 

  0,25 

0,7225 

0,3025 

0,0225 

0,3025 

0,0025 

0,1225 

0,0625 

0,0625 

Σ 137,2 - 0,3700 216,4 - 1,6000 

Середнє 27,44 - - 27,05 - - 

Нуль-гіпотеза полягає у припущенні, що між методами аналізу немає 

розходження у відношенні відтворюваності стабільності аналізів.   

Виконуємо розрахунок наступних параметрів: 

*Вибіркові дисперсії І і ІІ:  

 

0925,0
15

37,0

1

)(
1

2

2 












х

n

i
i

x
n

xx

S ; 

 

                               2657,0
18

60,1

1

)(
1

2

2 












у

n

i
i

у
n

уу

S . 

 

*Відношення більшої емпіричної дисперсії до меншої: 

 

87,20925,02657,022  ху SSF . 



13 

 

При 4хf  і 7уf  по таблиці значень критерію Фішера (додаток 

Д) знаходимо F(0,95; 4; 7) = 6,09.  

Таким чином, отримане значення параметру F менше табличного і, 

відповідно, припущення, що між методами аналізу немає розходження у 

відношенні відтворюваності стабільності аналізів підтверджується.  

 

7.2.6 Критерій Кохрена (G-критерій) 

 

Порівняння декількох дисперсій 

Якщо між декількох приладів (або декількох серій вимірювань) 

виявлений прилад (серія вимірювань), емпірична дисперсія 
2
1S  якого 

помітно відрізняється від інших, необхідно з’ясувати, чи можна вважати 

відмінність виділеної дисперсії 
2
1S  від інших випадковою або цю 

відмінність слід вважати значимою. Кожним з т досліджуваних приладів 

роблять однакове число п вимірювань, підраховують емпіричні дисперсії 

22
2

2
1 ,...,, mSSS  (при цьому 

22
1 iSS  ) і порівнюють найбільшу дисперсію з 

сумою всіх дисперсій: 

 

22
2

2
1

2
1

... mSSS

S
G


  .                                                  (7.21) 

 

Якщо відношення (7.23) буде більше критичного (додаток Е),то 

відмінність першої дисперсії від інших вважається суттєвою, тобто перший 

прилад (перша серія вимірювань) має меншу точність, ніж інші. У 

протилежному випадку для такого твердження немає достатніх підстав. 

 

Приклад 7.5. Кожна з чотирьох лабораторій виконала аналіз 17 проб 

шихти для коксування з метою визначення процентного вмісту сірки при 

одних і тих же умовах. Дисперсії виявилися рівними відповідно 0,40; 0,25; 

0,34 і 0,21. Чи можна вважати, що усі вимірювання забезпечують однакову 

відновлюваність результатів, тобто розходження між дисперсіями 

незначиме?  

 Виконуємо розрахунок критерію G: 

 

3333,0
21,034,025,040,0

40,0
2
4

4
3

2
2

2
1

2
1 







SSSS

S
G . 

 

При числі ступенів свободи 16f  і числі вибірок 4k  по таблиці 

значень критерію Кохрена (додаток Е) знаходимо G(0,95; 17; 4) = 0,4884.  

Таким чином, отримане значення параметру G менше табличного і 

можна зробити висновок, що розходження між дисперсіями не значиме, а усі 

вимірювання забезпечують однакову відтворюваність результатів. 

 

7.2.7  Критерій Пірсона (χ
2
-критерій) 
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Порівняння розподілень 

Якщо необхідно порівняти не тільки основні параметри, а й усе 

розподілення, застосовують критерій Пірсона χ
2
 (додаток Ж). Цим крите-

рієм можна довести приналежність даної вибірки до нормального 

розподілення, так само, як і те, що два емпіричних розподілення належать 

до одного й того ж виду, визначити чи значимо відрізняється частота появи 

якої-небудь події від очікуваного значення у всіх інтервалах, де ці значення 

передбачені на основі теоретичних уявлень або математичної моделі.  

Нуль-гіпотеза полягає у припущенні, що між емпіричними і 

теоретичними розподіленнями не існує ніякого розходження. Вибірку з п 

значень ділять на т класів, при цьому повинно бути пт  . Для кожного 

такого класу визначають абсолютну частоту h значень вимірюваної 

величини і порівнюють її з частотою ht, що теоретично очікується у 

відповідності з моделлю: 

 







m

i t

t

h

hh

1

2
2 )(

 .                                                (7.22) 

Якщо теоретично знайдене значення ht для окремих класів достатньо 

велике (ht, > 5), то воно буде належати χ
2
-розподіленню з числом ступенів 

свободи kmf  . При цьому k задається числом параметрів, що 

необхідні для характеристики вибірки. Для нормального розподілення 

3k . 

Якщо при перевірці виявляється, що 
2

);(
2

fP  , то гіпотеза, яка 

перевіряється, відкидається, тобто між емпіричними і теоретичними 

розподіленнями існує значиме розходження. Розходження незначиме, якщо 

2
);(

2
fP  .    

 

Приклад 7.6. На збагачувальній фабриці за добу трьома змінами 

випущено надпланової продукції відповідно: 2, 13 і 15 т. Чи можна вважати 

розходження між кількістю надпланової продукції по змінах випадковим? 

Дані про роботу змін наведені у табл. 7.5. 

Якщо зв’язку між кількістю надпланової продукції і часом роботи 

зміни немає, то кількість надпланової продукції повинна бути однаковою 

для кожної зміни і дорівнювати ht = 30/3 = 10 (очікувана кількість 

надпланової продукції).  

 Таблиця 7.5 – Результати роботи змін  

Випуск 

надплан

ової 

продукц

ії 

Зміна 

Разо

м І ІІ ІІІ 

Фактич

ний  

Очікува

ний  

2 

10 

13 

10 

15 

10 

30 

30 

 

Виконуємо розрахунок критерію χ
2
: 



15 

8,9
10

)1015(

10

)1013(

10

)102()(

1

2
2 















m

i t

t

h

hh
  

Для рівня значимості α = 0,05 і числа ступенів свободи 213 f  

параметр  χ
2
 = 6,0. Значить випуск надпланової продукції залежить від часу 

роботи зміни.  

 

7.2.8 Дисперсійний аналіз  

 

Помилка відтворюваності експериментів, яка оцінюється за до-

помогою дисперсії, може бути наслідком не однієї, а декількох причин або 

операцій. Так, наприклад, при дослідженні на збагачуваність дисперсія 

результатів може обумовлюватися дисперсіями: хімічного аналізу, відбору 

проби та збагачувального експерименту. Якщо відома величина цих 

компонентів (складових) загальної дисперсії, удосконалюють відповідні 

операції, щоб найбільш ефективно знизити помилку експерименту. 

При напівпромислових та промислових дослідженнях питання про 

вплив повноти усереднення і однорідності проб набуває першорядного 

значення. Важливість окремої оцінки дисперсій, пов’язаних з варіацією 

сортності корисної копалини, точністю підтримки режиму збагачення і 

помилкою аналізу, визначається необхідністю підбору такого режиму 

збагачення, який поряд з високими середніми показниками забезпечує 

стабільність результатів при зміні якості корисної копалини. 

Вирішення подібних задач складає предмет дисперсійного аналізу. За 

допомогою дисперсійного аналізу визначаються дисперсії, що обумовлені 

дією кожного фактора окремо і їх взаємодією, і оцінюється статистична 

значимість цих величин з урахуванням помилки відтворюваності. 

Дисперсійний аналіз можна виконувати тільки при наступних умовах: 

– серії вимірювань можна розглядати як випадкові вибірки з 

генеральних сукупностей, які підпорядковані нормальному розподіленню;  

–   дисперсії, що обумовлені помилками відтворюваності, для усіх серій 

вимірювань однорідні. Якщо такої упевненості немає, необхідно перевірити 

однорідність дисперсій з використанням критеріїв Кохрена або Фішера.    

Однофакторний дисперсійний аналіз  

Якщо спостерігається дія одного фактора (найпростіший випадок), 

задачу можна сформулювати таким чином: нехай спостерігають т 

незалежних нормально розподілених величин х1, х2, …, хт, та при цьому 

припускають, що усі вони мають одне й те ж середнє квадратичне 

відхилення S. Для кожної змінної виконується п спостережень (табл. 7.6).   

Таблиця 7.6 – Результати спостережень 

№ випробування,  і № приладу (рівні фактору), j 

1 2 3 т 

1 

2 

… 

п 

х11 

х21 

… 

хn1 

х12 

х22 

… 

хn2 

… 

… 

… 

… 

х1m 

х2m 

… 

хnm 

Групова середня, грjх  1грх  1грх  … гртх  
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У задачі необхідно на рівні значимості α перевірити нульову гіпотезу 

про рівність групових середніх при допущенні, що групові генеральні 

дисперсії хоча й невідомі, але однакові.  

Для рішення цієї задачі вводяться: 

– спільна сума квадратів відхилень спостережених значень ознаки від 

спільної середньої: 


 


m

j

n

i
ijcn xxS

1 1

2)( ;                                          (7.23) 

– факторна сума квадратів відхилень групових середніх від спільної 

середньої (характеризує розсіювання між групами):  

2

1

)( xxтS
т

j
грjфакт  



;                                   (7.24) 

– остаточна сума квадратів відхилень спостережених значень групи 

від своєї групової середньої (характеризує розсіювання в середині груп):  

фактcnocm SSS  .                                         (7.25) 

Для обчислення спільної і факторної сум найбільш зручні такі 

формули:  







 














m

j

m

j
j

jcn
mn

R

PS
1

2

1
,                                  (7.26) 

mn

R

n

R

S

m

j
j

m

j
j

факт

2

11

2




















,                            (7.27) 

 

де 



n

i
ijj xP

1

2
 – сума квадратів спостережених значень ознаки на рівні mj;  





n

i
ijj xR

1

– сума спостережених значень ознаки на рівні mj. 

Якщо спостережені значення ознаки є порівняно великими числами, 

то для спрощення обчислень віднімають з кожного значення одне й теж 

число С, яке приблизно дорівнює спільній середній. Якщо зменшені 

значення Cxy ijij  , то   
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j

m

j
j

jcn
mn

T
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1

2

1
,                                  (7.28) 

mn

T

n

T

S

m

j
j

m

j
j

факт

2

11

2




















,                            (7.29) 

де 



n

i
ijj yQ

1

2  – сума квадратів зменшених значень ознаки на рівні mj; 





n

i
ijj yT

1

– сума зменшених значень ознаки на рівні mj. 

  

Факторну і остаточну суми ділять на відповідне число ступенів 

свободи і знаходять факторну і остаточну дисперсії: 

 

1

2




m

S
S

факт
факт ,                                           (7.30) 

 

)1(

2




nm

S
S ocm

ocm  .                                         (7.31) 

 

Після цього порівнюють факторну і остаточну дисперсії за критерієм 

Фішера: 

22
ocmфактcnocm SSF  .                              (7.32) 

 

Якщо kpcnocm FF   – розходження групових середніх незначиме. 

Якщо kpcnocm FF   – розходження групових середніх значиме. 

Якщо факторна дисперсія виявиться меншою остаточної, то звідси 

випливає справедливість нульової гіпотези про рівність групових середніх, 

тому подальші обчислювання (порівняння дисперсій за допомогою 

критерію F) зайві. 

 

Приклад 7.7. При сумісному аналізі точності групи вимірювальних 

приладів (потенціометрів) вирішується питання: чи можна вважати їхні 

систематичні помилки однаковими. Число потенціометрів – т (т = 3) і 

кожний з них вимірює рН однієї і тієї ж пульпи п раз (п  = 4). Результати 

досліджень наведені у табл. 7.7. 

Для спрощення обчислювань віднімаємо з кожного спостереженого 

значення спільну середню 8,123/)7,125,122,13( х  і переходимо 

до зменшених величин, напр., у11 = х11 – 12,8 = 13,5 – 12,8 = 0,7 і т.д. 
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Таблиця 7.7 – Результати досліджень 

 

Число 

вимірюва

нь п 

Число рівнів фактору (число потенціометрів) т 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

13,5 

13,2 

13,1 

13,0 

13,0 

12,4 

12,6 

12,0 

12,1 

12,2 

13,4 

13,1 

Σ 58,2 50,0 50,8 

Середнє 13,2 12,5 12,7 

 

Складають розрахункову таблицю (табл. 7.8) та з використанням 

підсумкового стовпця обчислюють спільну, факторну і остаточну суми 

квадратів відхилень при числі рівнів фактору т = 3 і числі вимірювань на 

кожному рівні п  = 4.   

 

Таблиця 7.8 – Розрахункова таблиця 

 

№ 

досліду 

Рівні фактору 
Підсум-

ковий 

стовпчик 

т1 т2 т3 

1іу  2
1іу  2іу  2

2іу  3іу  2
3іу  

1 

2 

3 

4 

0,7 

0,4 

0,3 

0,3 

0,49 

0,16 

0,09 

0,04 

0,2 

- 0,4 

- 0,2 

- 0,8 

0,04 

0,16 

0,04 

0,64 

- 0,7 

- 0,6 

0,6 

0,3 

0,49 

0,36 

0,36 

0,09 

 

Qj  0,78  0,88  1,30 ΣQj=2,96 

Tj 1,6  - 1,2  - 0,4  ΣTj=0 

Tj
2 

2,56  1,44  1,69  ΣTj
2
=5,69 

 

Виконуємо розрахунок наступних параметрів: 

*Спільна сума квадратів відхилень: 

 

96,2096,2
1

2

1
















 






m

j

m

j
j

jcn
mn

T

QS  . 

 

*Факторна сума квадратів відхилень:   

 

42,10
4

69,5

2

11

2





















mn

T

n

T

S

m

j
j

m

j
j

факт . 

 

*Остаточна сума квадратів відхилень:  
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54,142,196,2  фактcnocm SSS . 

 

*Факторна дисперсія: 

 

.71,0
13

42,1

1

2 






m

S
S

факт
факт  

 

*Остаточна дисперсія:  

 

.17,0
)14(3

54,1

)1(

2 






nm

S
S ocm

ocm  

Порівняння факторної і остаточної дисперсії за допомогою критерію 

Фішера: 

17,417,071,022  ocmфактcnocm SSF . 

По таблиці значень критерію Фішера (додаток Д) при числі ступенів 

свободи чисельника f1 = 2 , а знаменника f2 = 9 знаходимо F(0,95; 2; 9) = 4,26.  

При kpcnocm FF   немає підстав для відкидання нуль-гіпотези і, 

відповідно, розходження між груповими середніми незначиме, тобто усі 

групи спостережень вилучені з однієї генеральної сукупності. 

 

Двофакторний дисперсійний аналіз  

 

При збільшенні числа факторів, що впливають на результати 

дослідження, процедура дисперсійного аналізу принципово не змінюється, 

однак розрахунки ускладнюються.  

Задача двофакторного дисперсійного аналізу (двоступінчастої 

класифікації, крос-класифікації) пов’язана з експериментом, у якому 

одночасно діють два фактори А і В, що варіюють на к і т рівнях відповідно.   

Оцінку відтворюваності результатів досліджень за допомогою  

двофакторного дисперсійного аналізу розглянемо на прикладі. 

 

Приклад 7.8. Досліджувались три реагентних режими флотаційного 

процесу (фактор А) для чотирьох проб корисної копалини (фактор В). На 

кожній пробі з кожним режимом було проведено по два досліди. Необхідно 

оцінити вплив цих факторів на зміну вилучення корисного компонента у 

концентрат. Результати досліджень наведені у розрахунковій табл. 7.9.  

Розрахунок виконується за формулами, наведеними в табл. 7.10. 

ХА – сума усіх значень варіант рядка А; ХВ – сума усіх значень варіант 

стовпчика В; Х – сума усіх значень варіант таблиці; п – число варіант у 

кожній клітинці. 

 

Таблиця 7.9 – Результати опробування і розрахунку  

№ № проби корисної копалини (фактор В) ХА ХВ 
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режиму 

(фактор 

А) 

1 2 3 4 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

  

Х11 = 4 Х12 = 7 Х13 = 5 Х14 = 6 22 484 

2 

1 

2 

0 

- 1 

1 

1 

- 1 

- 1 

  

Х21 = 3 Х22 = - 1 Х23 = 2 Х24 = - 2 2 4 

3 

3 

2 

6 

5 

- 2 

1 

1 

2 

  

Х31 = 5 Х32 = 7 Х33 = - 1 Х14 = 3 18 324 

ХВ 12 17 6 7 42 1764 

ХВ
2 

144 289 36 49 518 300/160 

Таблиця 7.10 – Розрахункові формули 

Розсіювання Сума квадратів  

Число 

ступенів 

свободи 

Дисперсія  

1 2 3 4 

Між 

стовпцями А 

km

X

mn

X

S

k

a
A

A

2
1

2

2 




 

1 kf A  
AA fS /2

 

Між рядками 

В 

km

X

kn

X

S

m

b
B

B

2
1

2

2 




 

1 mfB  
BB fS /2

 

Взаємодія 

факторів АВ 

)( 222

1 1 1

2
2

ZBA

k

a

m

b

n

n
AB

SSS

km

X
XS



 
    )1)(1

(
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З використанням формул табл. 7.10 виконуємо розрахунок наступних 

параметрів: 

*Середні арифметичні: 
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*Сума квадратів, що характеризують розсіювання окремих 

спостережень під впливом:  

- фактора А:  
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- фактора В: 
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- випадкових похибок: 
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- взаємодії факторів: 
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*Число ступенів свободи: 
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;2131  kf A  

;3141  mfB  

;632  BAAB fff  

.12)12(43)1(  nkmfZ  

 

* Середньозважені вибіркові дисперсії: 

 

;00,1422822  AAA fSS  

;28,4383,1222  BBB fSS  

;10,665,3622  ABABAB fSS  

.83,0121022  ZZZ fSS  

 

 

*Оцінка значимості факторів А, В і АВ за величиною розрахованого 

параметра Фішера:  

 

;87,1683,04122  ZAZA SSF  

;55,383,028,422  ZBZB SSF  

35,783,01,622  ZABZAB SSF . 

 

Порівнюємо розрахункові і табличні F-параметри і робимо висновки 

про значимість досліджуваних параметрів на флотаційний процес.   

Результати дисперсійного аналізу наведені у табл. 7.11.  
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Таблиця 7.11 – Результати дисперсійного аналізу   

Розходження S
2 

f 2S  Fp F99 

По реагентних режимах (А) 

По якості проб руди (В) 

По взаємодії (АВ) 

Випадкове  

Повне 

28,00 

12,83 

36,50 

10,00 

87,33 

2 

3 

6 

12 

14,00 

4,28 

6,10 

0,83 

16,87 

3,55 

7,35 

6,93 

5,95 

4,82 

 

Порівняння F-параметрів показує, що вплив факторів А і АВ 

значимий (Fp > F99), фактора В – незначимий (Fp < F99). 

 

7.2.7 Кореляційний і регресійний аналізи 

 

Дисперсійний аналіз дозволяє підтвердити вплив тих або інших 

факторів на досліджувану результативну ознаку, але він не дає можливості 

визначити ні ступінь їхнього впливу (тісноти зв’язку), ні форму залежності. 

Для відповіді на ці запитання використовують кореляційний аналіз. Щоб 

вивчити характер впливу однієї величини х на іншу у, виконують 

експеримент, при якому визначають значення величини у при різних 

значеннях величини х. Якщо дві змінні величини х і у залежать одна від 

одної так, що кожному значенню однієї з них відповідає цілком визначене 

значення іншої, то між ними є функціональний зв’язок. Цей зв’язок може 

бути виражений функціональними рівняннями, вид яких визначається 

характером існуючого зв’язку. Якщо дві змінні величини х і у абсолютно не 

залежать одна від одної, то тоді говорять про відсутність будь-якого зв’язку 

між ними. У проміжному випадку, коли дві змінні величини х і у залежать 

одна від одної, але не функціонально, говорять про їх кореляцію. 

Статистичні методи дозволяють визначити рівняння зв’язку, 

аналізувати параметри процесу, побудувати математичну модель процесу, 

або, іншими словами, встановити взаємну залежність між різними 

факторами і технологічними результатами процесу.  

Статистичне дослідження промислового процесу включає: 

– визначення законів розподілення параметрів процесу для 

встановлення можливості застосування тих або інших статистичних 

методів обробки результатів;  

– визначення тісноти і форми зв’язку між окремими параметрами 

процесу; 

– отримання статистичної моделі процесу у вигляді регресійного 

рівняння і оцінку його адекватності;  

– визначення динамічних характеристик процесу. 

Кореляційний аналіз дозволяє оцінювати тісноту зв’язку різних 

параметрів і факторів, що впливають на процес. Цей метод широко 

застосовується при дослідженнях промислових процесів. При визначенні 

коефіцієнту кореляції, якщо він достатньо високий, можна одержати 

інформацію, яка дозволяє вибрати основні регулювальні впливи на процес, 

точки і методи вимірювання факторів і встановити мінімально необхідне 

число параметрів, що вимірюються. Якщо коефіцієнт лінійної кореляції за 

абсолютною величиною малий, це свідчить про більш складну (нелінійну) 
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залежність між вимірюваними параметрами або про суттєвий вплив на них 

інших параметрів. У цьому випадку необхідно обчислення більш складної 

залежності у вигляді нелінійного рівняння. Одержання таких рівнянь 

методом найменших квадратів є основою регресійного аналізу. 

Для кореляційного і регресійного аналізів, як правило, викорис-

товуються дані промислового процесу (записи у робочих журналах) і дані 

спеціального опробування та спеціальних досліджень. 

Регресійні моделі можна використовувати, головним чином, для 

аналізу впливу окремих факторів або їхньої взаємодії. Крім того, на 

регресійному аналізі засноване планування екстремальних експериментів. 

Метод найменших квадратів  

Метод найменших квадратів застосовується у тих випадках, коли 

шукані величини не можна виміряти безпосередньо або представити у 

вигляді функцій вимірюваних величин. Для знаходження п невідомих 

величин достатньо виконати т серій спостережень (т > п), щоб скласти 

число рівнянь, необхідне для визначення невідомих величин.  

При експериментальному вивченні функціональної залежності однієї 

величини у від іншої величини х виконують ряд вимірювань величини у при 

різних значеннях величини х. Наприклад, на збагачувальній фабриці 

отримані різні вилучення при різній тривалості флотації t. Результати 

дослідження, що представлені точками в координатах ε – t , створюють 

кореляційне поле (рис. 7.3).  

 

 
 

Через це поле можна провести криву і підібрати формулу, що описує 

існуючу стохастичну залежність таким чином, щоб параметри цієї кривої 

найкраще (з усіх інших можливих кривих) описували сукупність точок. 

Наявність випадкових помилок вимірювання вказує на недоцільність 

підбору такої формули, яка точно б описувала усі без виключення дослідні 

значення, тобто графік шуканої функції не повинен проходити через усі 

точки (рис. 7.3), а повинен згладжувати випадкові помилки.  

Аналітичні вирази, що вибираються на основі теоретичних уявлень 

або з точки зору простоти і зручності, мають вигляд: 

 

01 bxby  ;                                                     (7.33) 
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2 bxbxby  ;                                        (7.34) 

 

Рис. 7.3 – 
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0
2

1 beby
xb
 ;                                              (7.35) 

 

 011 bxby                                                 (7.36)  

 

і т.д.  

 

У загальному вигляді: 

 

),...,,,( 10 nbbbxy  .                                   (7.37) 

 

Оцінка параметрів nbbb ,...,, 10  визначається з умови, щоб сума 

квадратів відхилень вимірюваних значень уп від розрахункових 

),...,,,( 10 nn aaax , тобто величина  

 

  
2

1
10

2 ,...,,,



N

n
nnn bbbxyS  ,                          (7.38) 

 

приймала б найменше значення. 

Величина S
2
 називається остаточною дисперсією і являє собою суму 

квадратів відстаней від кожної точки кореляційного поля до лінії регресії 

по вертикалі. Знаходження значень параметрів nbbb ,...,, 10 , при яких 

функція набуває найменшого значення  

 

min),...,,( 10
22  nbbbSS ,                                (7.39)  

 

полягає в рішенні системи рівнянь: 

 

0
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nb

S
.                                (7.40) 

 

Система рівнянь (7.40) вирішується залежно від виду функцій (7.33) – 

(7.37). Найбільш вдалим є той вид формули, для якого мінімальна 

залишкова дисперсія 
2
адS  (дисперсія адекватності) є мінімальною. 

Точність апроксимації оцінюється залишковою дисперсією 
2
адS , яка 

визначається помилкою вимірювання величини у при кожному значенні х і, 

відповідно, не повинна суттєво відрізнятися від дисперсії відтворюваності у  

.2

відтвS  Порівняння за критерієм Фішера 

2,1,
22

ffPвідтвад FSSF                                 (7.41) 

 

вказує на адекватність регресійної моделі. 

Як міра оцінки інформативності рівняння регресії прийнято 

відношення дисперсій: 
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22
)( аду SSF  ,                                                   (7.42) 

де 
2
уS  – розсіювання відносно середньоарифметичного; 
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 – середній квадрат відхилень (по ординаті) 

точок кореляційного поля від лінії Су  ;      

2

1

2 )]([
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i
iад xy

n
S  



 – середній квадрат відхилень (по ординаті)  

точок кореляційного поля від емпіричної лінії регресії. 

При оцінці практичної цінності рівняння регресії важливий не так 

статистичний рівень значимості, тобто перевищення Fm, скільки числове 

значення F. Немає сенсу користуватися рівнянням регресії, для якого F = 

1,4, навіть якщо воно формально значиме. Справді, якщо квадратична 

помилка, яка визначає розсіювання результатів спостережень відносно 

рівняння регресії, менше, ніж помилка, яка характеризує розсіювання 

результатів відносно середнього, усього в 4,1  1,2 раза, то зрозуміло, що 

переваги рівняння регресії у порівнянні з рівнянням уу   несуттєві.  

Регресійні моделі технологічних процесів, що отримані як в результаті 

активного експерименту, так і в результаті пасивної обробки даних, можуть 

служити для розрахунку оптимальних значень параметрів. Математичні 

моделі містять також суттєву інформацію про вплив окремих факторів і 

ефектів взаємодії факторів. Величина коефіцієнтів рівняння оцінює ступінь 

впливу даного параметра або їхньої взаємодії. Суттєву інформацію дає знак, 

який показує напрям зміни параметра оптимізації (його зменшення «–» або 

збільшення «+»).  

 

Кореляція  

Про наявність або відсутність зв’язку між двома випадковими 

величинами у першому наближенні судять по кореляційному полю.  

Для характеристики тісноти зв’язку між величинами Х і Y 

використовують безрозмірну величину – коефіцієнт кореляції rxy, що 

змінюється у межах –1 ≤ rxy ≤ 1. Позитивна кореляція між випадковими 

величинами характеризує таку імовірнісну залежність між ними, коли при 

зростанні однієї друга у середньому теж буде зростати. Негативна кореляція 

характеризує залежність, коли при зростанні однієї випадкової величини 

друга у середньому зменшуватиметься. Величина коефіцієнта кореляції 

визначає тісноту зв’язку між випадковими величинами: чим ближче 

значення rxy, тим тісніше статистичний зв’язок. Близьке до нуля значення 

rxy свідчить про відсутність лінійного зв’язку.  

Коефіцієнт парної кореляції визначається за формулами: 

yx

n

i
ii

xy
SnS

yx

r


 1

,                                                             (7.43) 
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де п – число вимірювань; xS  і yS – середньоквадратичні відхилення: 
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 .                      (7.46) 

Надійність статистичних характеристик слабшає зі зменшенням 

обсягу вибірки. Принципово можливі випадки, коли відхилення отриманої 

величини коефіцієнта кореляції від нуля виявляється статистично 

незначимим. Зв’язок можна вважати достовірним, якщо: 

rtSr  ,                                                          (7.47) 

де – r абсолютне значення коефіцієнта кореляції; – t критерій 

Ст’юдента; – Sr середньоквадратична помилка коефіцієнта кореляції: 

n

r
Sr

21
  .                                                  (7.48) 

Критерій надійності коефіцієнта кореляції: 

rSr .                                                      (7.49) 

Якщо μ > 2,6, зв’язок між перемінними вважається значимим. 

Практично в усіх випадках статистичного дослідження реального 

процесу коефіцієнт кореляції є досить грубою оцінкою тісноти зв’язку, якій 

має смисл тільки при лінійній залежності між параметрами.  

Приклад 7.9. На збагачувальну фабрику надходить руда, яка містить 

два корисних компоненти – мінерали Х і Y. При цьому в партіях сировини з 

підвищеним вмістом Х звичайно спостерігається й більш високий вміст Y, 

тому є підстави очікувати, що ці величини знаходяться у зв’язку між собою. 

Аналізи 10 проб руди наведені у стовпчиках 2 і 3 розрахункової таблиці. 

Виконуємо розрахунок наступних параметрів: 

*Середні квадратичні відхилення: 

;51,199,4
10

75,271 22
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Таблиця 7.12 – Вихідні дані і результати розрахунку  

п хі уі хі 
2 

уі 
2 

хіуі уобч 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6,7 

5,4 

7,2 

6,4 

3,9 

2,2 

5,8 

4,3 

4,6 

3,4 

2,4 

1,5 

2,3 

1,9 

1,6 

1,1 

2,0 

1,6 

1,7 

1,3 

44,89 

29,16 

51,84 

40,96 

15.21 

4,84 

33,64 

18,49 

21,16 

11,56 

5,76 

2,25 

5,29 

3,61 

2,56 

1,21 

4,00 

2,56 

2,89 

1,69 

16,08 

8,10 

16,56 

12,16 

6,24 

2,42 

11,60 

6,88 

7,82 

4,42 

2,15 

1,84 

2,27 

2,07 

1,48 

1,07 

1,93 

1,57 

1,64 

1,36 

Σ 49,9 17,4 271,75 31,82 92,28 17,38 

Середн. 4,99 1,74 - - - 1,74 

 

*Коефіцієнт кореляції: 

 

 


90,0

40,051,1

74,199,4
10

28,92)(
1

1

2

















yx

n

i
ii

xy
SS

yxyx
n

r . 

 

Одержаний коефіцієнт кореляції достатньо високий, що вказує на 

наявність тісного зв’язку між вмістом мінералів Х і Y. Знайдемо рівняння 

регресії, яке дозволяє обчислити найбільш імовірний вміст одного з 

мінералів, якщо відомий вміст іншого. 

*Коефіцієнт регресії: 

 

24,0
51,1

40,090,0





x

y

S

S
r . 

 

*Рівняння регресії Y по Х: 

 

XXY 24,054,0)99,4(24,074,1  . 

 

З використанням рівняння регресії обчислюють значення уобч і 

порівнюють із заданими значеннями уі. У даному випадку результат 

порівняння задовільний.  
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Множинна регресія      

При вивченні множинної регресії аналітичні вирази у загальному 

вигляді, що вибираються на основі теоретичних уявлень про процес, мають 

вигляд: 

 

),...,,,,...,,( 1021 nп bbbххxy  .                                 (7.50) 

 

Наприклад, при вивченні зв’язку між трьома змінними, дві з яких (х1 і 

х2) приймаються за незалежні, третя (у) – за функцію, їхня лінійна регресія 

визначається залежністю: 

 

02211 bxbxby  .                                             (7.51) 

 

З геометричної точки зору це рівняння визначає площину у просторі 

змінних х1, х2, у. Для визначення параметрів  210 ,, bbb  використовують 

спосіб найменших квадратів. Сума квадратів відхилень фактичних аплікат 

іу  від обчислених іобчу .  повинна мати найменше значення:  

 

min)( 2
.

1




іобчi

n

i

yy .                                (7.52)  

Функція   буде мати мінімум, якщо 210 ,, bbb  задовольняють системі 

рівнянь: 

0
0






b


;      0

1






b


;      0

2






b


.                                (7.53) 

 

Диференціювання функції   по змінним 210 ,, bbb  дозволяє одержати 

рівняння множинної регресії: 

 

)()( 222111 xxbxxbyy iii  ,                           (7.54) 

 

де коефіцієнти 21,bb  визначають із застосуванням системи рівнянь:  

 

).)(()())((

);)(())(()(

1 1
22

2
222221

1
11

1
11221

1 1
12

2
111

yyxxxxbxxxxb

yyxxxxxxbxxb

i

n

i

n

i
iii

n

i
i

n

i
iii

n

i

n

i
ii





 

 

 

 

   (7.55) 

 

Для оцінки тісноти зв’язку застосовують коефіцієнт множинної 

кореляції, якій визначається через суми квадратів відхилень : 
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221121

2
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2
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2
1
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))((2)()(

   

(7.56)  

  

або через парні коефіцієнти кореляції: 

2

21

2121
2

2

2

1

1

2

xx

xxyxyxyxyx

r

rrrrr
R




 ,                                     (7.57) 

де парні коефіцієнти кореляції: 
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 ;                                            (7.58) 
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 .                                      (7.60) 

Зв’язок можна вважати достовірним, якщо: 

RtSR  ,                                                          (7.61) 

де r – абсолютне значення коефіцієнта кореляції; – t критерій 

Ст’юдента; SR –  середньоквадратична помилка коефіцієнта кореляції: 

n

R
SR

21
  .                                                  (7.62) 

Критерій надійності коефіцієнта кореляції: 

RSR .                                                      (7.63) 

Приклад 7.10. В результаті опробування процесу флотації необхідно 

установити залежність між вмістом корисного компонента в концентраті 

( ) і відходах ( ) і вилученням корисного компонента в концентрат ( ). 

Результати опробування  і розрахункові дані наведені у табл. 7.13. 

З використанням вихідних даних табл. 7.13 складають рівняння 

множинної регресії: 

)()( 21   ііi bb . 
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З використанням даних табл. 7.13 виконують розрахунок коефіцієнтів 

і складають рівняння регресії: 

 

),)(()())((

);)(())(()(

1 1

2
2

1
1

11 1
2

2
1
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тобто: 

,590,30854,0258,0

;780,11258,0971,0

21

21





bb

bb
  

 звідки: 86,41 b ;   38,271 b .  

 

)60,0(38,27)78,7(86,49,75  ііі   

 

або    ііі  38,2786,452,54  . 

 

Оцінка тісноти зв’язку за коефіцієнтом множинної кореляції:  
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тобто: 

 

86,0
9,162

)258,0()38,27(86,40854,0)38,27(971,086,4 22




R

 

 Величина коефіцієнта кореляції досить велика, що свідчить про 

тісний зв’язок досліджуваних параметрів. 

Для встановлення достовірності розраховують середньоквадратичну 

помилку коефіцієнта кореляції: 

 

.08,0
10

86,011 22








n

R
SR  

 

При 91 nf  по таблиці значень критерію Ст’юдента (додаток 

Г) знаходимо 95,0t = 2,26. 
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Оскільки 

tSR R  , тобто  0,86 > 0,08·2,26 

 

отримана залежність достовірна з коефіцієнтом надійності 

(значимості): 

 

5,10082,086,0  RSR    і   t . 
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Таблиця 7.13 – Результати опробування і попередні розрахунки 

 

п і  і  і  
 і

 

 і
 

 і
 

2)(  і
 

2)(  і  

2)(  і
 

)(

)(









і

і

 

)(

)(









і

і

 

)(

)(









і

і

 

обч  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

8,0 

8,3 

8,1 

8,0 

7,9 

7,7 

7,5 

7,6 

7,4 

7,3 

0,48 

0,52 

0,47 

0,53 

0,62 

0,59 

0,65 

0,69 

0,74 

0,71 

82 

81 

80 

78 

76 

75 

74 

72 

71 

70 

0,22 

0,52 

0,32 

0,22 

0,12 

- 0,08 

- 0,28 

- 0,18 

- 0,38 

- 0,48 

- 0,12 

- 0,08 

- 0,13 

- 0,07 

0,02 

- 0,01 

0,05 

0,09 

0,14 

0,11 

6,1 

5,1 

4,1 

2,1 

0,1 

- 0,9 

- 1,9 

- 3,9 

- 4,9 

- 5,9 

0,0484 

0,2704 

0,1024 

0,0484 

0,0144 

0,0064 

0,0784 

0,0324 

0,1444 

0,2304 

0,0144 

0,0064 

0,0169 

0,0049 

0,0004 

0,0001 

0,0025 

0,0081 

0,0196 

0,0121 

37,21 

26,01 

16,81 

4,41 

0,01 

0,81 

3,61 

15,21 

24,01 

34,81 

- 0,0264 

- 0,0416 

- 0,0416 

- 0,0154 

0,0024 

0,0008 

- 0,0140 

- 0,0162 

- 0,0532 

- 0,0528 

1,342 

2,652 

1,312 

0,462 

0,012 

0,072 

0,532 

0,702 

1,862 

2,832 

- 0,732 

- 0,408 

- 0,533 

- 0,147 

0,003 

0,009 

- 0,095 

- 0,351 

- 0,686 

- 0,649 

80,26 

80,62 

81,02 

78,89 

75,93 

75,79 

73,17 

72,75 

70,72 

70,56 

Σ 77,8 6,00 759 -  - - 0,9710 0,0854 162,90 - 0,2580 11,780 - 3,590 759,71 

Ср. 7,78 0,60 7,59 - - - - - - - - - 76,0 
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Таким чином, зв’язок між вмістом корисного компонента в концентраті 

( ) і відходах ( ) і вилученням корисного компонента в концентрат ( ) слід 

вважати значимим. Отримане рівняння регресії дозволяє з достатнім ступенем 

надійності розраховувати взаємозв’язані технологічні показники (  ,, ) у 

залежності один від одного. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть послідовні етапи статистичного дослідження збагачуваності корисної 

копалини. 

2. Назвіть види  помилок.  

3. Як виконується статистична  оцінка  імовірності  вимірювань? 

4. Назвіть статистичні критерії розходження. 

5. Охарактеризуйте область використання критерію Ст’юдента.  

6. Охарактеризуйте область використання послідовного аналізу Вальда. 

7. Охарактеризуйте область використання критерію Фішера.   

8. Охарактеризуйте область використання критерію Кохрена.  

9. Охарактеризуйте область використання критерію Пірсона.  

10. Охарактеризуйте область використання дисперсійного аналізу. 

11. Охарактеризуйте область використання кореляційного і регресійного аналізів. 
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8.   СТАТИСТИЧНІ  МЕТОДИ  ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ  

      

Мета розділу: показати можливості статистичних методів планування експериментів 

при дослідженнях технологічних процесів. 
 

8.1  ТРАДИЦІЙНИЙ І СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОДИ  

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

Існує два методи планування експерименту: класичний і статистичний.  

При класичному методі почергово змінюється кожний фактор до визначення 

часткового максимуму при постійному значенні усіх інших факторів. Число дослідів, 

необхідне для знаходження оптимальних умов процесу, залежить від числа факторів, 

взаємного впливу факторів і числа варіацій кожного з них. Мінімальне число дослідів 

буде відповідати припущенню, що взаємодія факторів відсутня, а максимальне число 

дослідів буде відповідати припущенню, що оптимальне значення будь-якого фактору буде 

суттєво змінюватись залежно від поєднання усіх інших. Наприклад, при чотирьох 

факторах і п’яти варіаціях мінімально необхідне число дослідів буде  5
4
 = 625.  

При дослідженні складних руд роблять вибіркову постановку окремих серій 

дослідів. При цьому у більшості випадків вдається підібрати не оптимальний режим 

збагачення, а тільки деяке наближення до нього. Постановка ж повного експерименту для 

урахування взаємодії факторів, якщо й можлива, то мало корисна, тому що до часу 

закінчення експериментів результати перших виявляться непорівнянні з останніми, 

оскільки відбуваються неконтрольовані зміни властивостей вихідних матеріалів, 

обладнання тощо. Крім того, більшість результатів, що отримані у таких громіздких 

експериментах, не являють інтересу, бо немає необхідності знати залежність параметра 

оптимізації в області, яка знаходиться далеко від оптимальних умов досліджуваного 

процесу. 

Область застосування класичного метода обмежується знаходженням часткових 

залежностей між двома-трьома параметрами. Ці залежності корисні, головним чином для 

теоретичної інтерпретації, особливо у випадку наявності двох або декількох екстремумів. 

У цьому випадку необхідно отримати експериментальні точки в усьому діапазоні зміни 

параметра.  

 

Якщо метою дослідження є знаходження оптимальних умов процесу, класичний 

метод виявляється неефективним. Крім того, складні системи, наприклад флотаційні, 

часто взагалі не допускають зміни одного фактора внаслідок їхнього внутрішнього 

взаємозв’язку. Зміна одного фактора може служити причиною зміни інших. 

Методи статистичного планування експериментів основані на одночасній зміні 

багатьох факторів, при цьому плани експериментів допускають таку наступну 

статистичну обробку даних, яка дозволяє встановити вплив на вихідні параметри процесу 

як окремо кожного фактора, так і їхньої сукупності. Метод статистичного планування 

можна застосовувати при таких обмежуючих умовах:           

– існує вихідний параметр (цільова функція) процесу, що кількісно і однозначно 

визначає його ефективність (можливо при обмеженнях, що накладаються на інші вихідні 

параметри); 

– функція відгуку безперервна, тобто при зміні значень факторів функція цілі 

змінюється безперервно;  

– функція відгуку має один екстремум, тобто існує одне оптимальне 

співвідношення факторів, при якому функція цілі має максимальне (мінімальне) значення; 
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– відомі усі фактори, що суттєво впливають на процес, а фактори, що плануються у 

експерименті, управляються, тобто можна змінювати їхнє значення за раніше складеним 

планом;  

– результати експериментів відтворювані. Помилка відтворюваності суттєво менше 

зміни вихідного параметра під впливом заданої зміни значень факторів з урахуванням 

помилки, що вноситься точністю підтримки факторів на заданому рівні. 

Експериментально-статистичні методи дозволяють навіть при низькому рівні 

теоретичних знань про механізм процесу одержати математичну модель, яка 

включає усі суттєві фактори незалежно від їхнього фізичного смислу. Ці 

методи дозволяють при значному скороченні кількості дослідів отримати 

більшу інформацію, ніж при класичному методі. Статистика дозволяє оцінити 

надійність отриманих результатів і розрахувати довірчі інтервали окремих 

дослідів, екстремальних точок і коефіцієнтів рівнянь. 

Припустимо, що на процес впливає тільки один фактор, тоді зміна параметра 

оптимізації у в залежності від фактора х може бути представлена графічно у вигляді 

кривої ab (рис. 8.1) і аналітично: 

  

)(XfY  .                                                         (8.1) 

 

 
 

Така функція Y називається функцією відгуку, екстремуму якої відповідають 

координати хопт і  уопт . При плануванні першої серії дослідів рівень фактора х0  

називається нульовим рівнем, Δх – інтервал варіювання, xн – нижній рівень (кодується «-

»), xв – верхній рівень (кодується «+»). В результаті перших двох дослідів можна зробити 

висновок, що значення x необхідно збільшувати. 

 При двох факторах функція відгуку графічно може бути представлена як поверхня 

у тримірному просторі або рівнянням: 

 

 ),( 21 ХXfY  .                                                         (8.2) 

 

На рис. 8.2 нанесені криві рівного значення параметра оптимізації для двох змінних 

Х1 і Х2 .  

 

Δх 

d 

c 

Рис. 8.1– Одномірна 

функція відгуку. 

уопт 

Y 

b 

а 

х0 xв xн X 
хопт 
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При класичному методі спочатку дослідник фіксує змінну Х1, рухається з точки О у 

напрямку змінної Х2 і визначає точку Р, що відповідає екстремальному значенню 

параметра оптимізації. У точці Р фіксується змінна Х2 і починається рух у напрямку осі Х1. 

Це дозволяє віднайти точку Q. Знову фіксується Х1 і продовжується рух по Х2 і т.д. до 

досягнення оптимуму. Очевидно, що більш ефективним є план, за яким первісно 

визначається напрямок Q, а докладніше вивчення поверхні відгуку здійснюється в 

оптимальній області. 

 У випадку великого числа факторів графічне представлення функції неможливе, а 

аналітичне рівняння набуде вигляду: 

 

),...,,( 21 nХХXfY  .                                              (8.3) 

 

Ефективність планування тим вище, чим більше факторів впливає на 

процес. 

Досліди повинні бути рандомізовані, тобто вони повинні проводиться у 

послідовності, яка встановлюється за допомогою таблиці випадкових чисел, або будь-якої 

процедури, що забезпечує випадковий характер проведення дослідів. Рандомізація 

дозволяє нівелювати систематичні (напр., періодичні) впливи факторів, що не 

контролюються. 

 

8.2 ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ АКТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 8.2.1 Термінологія і основні поняття 

 
 Далі ми будемо мати справу з деяким абстрактним об’єктом,  на якому 

здійснюється експеримент. В процесі експерименту дослідник ставить досліди. 

Дослід – здійснення  визначеного діяння на об’єкт і реєстрування одержаного 

результату. 

На об’єкт діють фактори.  Фактором називається вхідна незалежна змінна, яка 

може приймати в деякому інтервалі часу визначені значення. Кожний фактор має 

область визначення (або існування). Ця область може бути безперервною або 

дискретною, а сам фактор кількісним або якісним. 

Приклад кількісного фактора – вміст твердого в пульпі, а якісного фактора – 

сорт руди, тип реагенту, спосіб флотації і т.п. 

До кожного фактору в активному експерименті висувають  такі вимоги: 

☻ 

☻ 

☻ 

☻ 
Рис. 8.2 – Рух до максимуму 

поверхні відгуку методами 

однофакторного експерименту і 

крутого сходження. 
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– фактор повинен  бути управляємий;  

– фактор повинен бути операційним, тобто повинні бути вказані послідовність і 

спосіб його установки і контролю;  

– фактор повинен  бути  первинним, тобто безпосередньо діяти на об’єкт, а не 

бути функцією інших, більш елементарних діянь; 

– фактор повинен  бути вимірним достатньо точно. 

 До сукупності факторів висувається вимога сумісності, тобто всі їхні 

комбінації здійснимі, безпечні і незалежні. 

Важливим поняттям є область визначення фактора. Ця область визначається 

обмеженнями. Обмеженнями можуть бути: 

– принципові, напр., температура не може бути менше абсолютного нуля, для 

конкретного апарата може бути неможливою подача негативної кількості води, вміст 

компонента не може бути менше нуля і т.п. (це умови фізичної здійсненності);  

– технічні, пов’язані з можливостями апаратури, дозаторів і т.п.  

– економічні, пов’язані з дефіцитністю компонентів, тривалістю експерименту 

і т.п. 

Зміна вхідних факторів приводить до зміни прийнятого критерію досліджуваного 

процесу (критерій ефективності, параметр оптимізації, цільова функція). 

Критерій ефективності процесу – це вихідна величина, зміна якої цікавить 

експериментатора. Звичайно прагнуть досягти екстремального значення цього 

критерію. У багатьох випадках екстремум може бути технічно не досяжний, тоді 

находиться найбільше (або найменше) значення критерію.  

Напр., якщо прагнуть отримати максимальне вилучення, то вилучення – 

цільова функція, якщо прагнуть отримати максимальне вилучення при заданій 

якості концентрату, то фактично відшукується умовний екстремум. 

Між параметрами оптимізації і факторами звичайно існує деякий функціональний 

зв’язок, напр.: Y = f (X1, X2 ….Xn).              

Геометрично, функція для Y може бути представлена у вигляді поверхні, 

розташованої у багатомірному просторі факторів. Така, поверхня називається 

гіперповерхнею, а якщо функція f – лінійна, то гіперплощиною. Геометричне 

трактування функцій виявляється корисним, тому що у цьому випадку процес руху 

до екстремуму може бути ототожнений з підйомом (або спуском) на гору, правда, 

теж багатомірну. 

Якщо залежність (х) достатньо точно описує досліджуваний процес в області, 

яка цікавить експериментатора, то ця залежність називається статичною моделлю 

процесу.  

Якщо у залежність (х) включений час, то така залежність називається 

динамічною моделлю процесу. Модель – це приблизний математичний опис процесу. 

Якість цього наближення оцінюється помилками.  

Результат якого-небудь досліду іноді називають відгуком, а гіперповерхню – 

функцією відгуку. 

У відповідності з цим на відміну від фізичного закону модель може бути 

доброю або поганою. Більше того, очевидно, існує багато моделей, які описують 

об’єкт. Різниця між ними буде проявляться тільки у величині помилки. Крім того, 

одній і тій же помилці (якщо вона не наближається до нуля) може також 

відповідати деяка множина моделей. 

Порівняльні експерименти. Метою багатьох робіт не є встановлення деяких 

абсолютних констант, а тільки встановлення того факту, що деякий набір факторів 

краще іншого. У цьому випадку, якщо постійно спостерігається різниця між 

наборами, можна не вимагати точних вимірювань, а з використанням методів 

статистики, тільки з необхідною імовірністю встановити факт, що нас цікавить. 
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8.2.2 Етапи планування експерименту  

 

Розглянуті раніше методи регресійного аналізу базуються на обробці результатів 

«пасивного експерименту», напр., даних опробування промислового процесу, при цьому 

математичні методи застосовують тільки на останньому етапі – при обробці результатів 

спостережень. Планування експерименту передбачає постановку дослідів за деякою 

раніше складеною схемою (матрицею), яка володіє спеціальними властивостями. 

Планування експерименту має передумовою застосування математичних методів на усіх 

етапах: при аналізі апріорної інформації, плануванні експерименту, обробці його 

результатів і прийнятті рішень на проміжних етапах (для вибору стратегії досліджень) і у 

кінці роботи (для інтерпретації даних). 

З ускладненням об’єктів досліджень ефективність традиційного підходу до 

здійснення активного експерименту, відповідно до якого варіювався один фактор, а інші 

підтримувались на постійному рівні, різко знизилася. У традиційному підході не 

враховувався взаємний вплив факторів, збурена дія середовища та наявність зворотних 

зв’язків. Крім того, при традиційному підході було потрібно проведення великого числа 

дослідів, а надійність і достовірність результатів, компактність їхнього представлення 

були дуже невисокі. 

При активному плануванні експерименту усі фактори, що визначають 

процес, змінюють (варіюють) одночасно у відповідності з правилами плану-

вання, а результати експерименту подають у вигляді математичної моделі. 

Виділяють такі етапи планування:      

– збір і аналіз апріорної інформації; 

– обґрунтування критерію ефективності досліджуваного процесу; 

– вибір залежних і незалежних змінних, області зміни незалежних змінних; 

– визначення методів контролю параметрів; 

– вибір типу математичної моделі; 

– розробка методики і плану (послідовність проведення) експериментів; 

– розробка схеми і методики випробування; 

– визначення методу аналізу експериментальних даних; 

– здійснення експерименту та перевірка статистичних передумов для отримання 

даних; 

– обробка результатів отримання математичної моделі та її інтерпретація; 

– видача рекомендацій. 

Розглянемо докладніше деякі етапи експериментування. 

 

 

8.3 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ ПРОЦЕСУ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ФАКТОРІВ 

 

 8.3.1 Вибір критерію ефективності процесу   

 

Критерій ефективності, оптимізації, функція цілі, вихідний параметр – усе це 

формалізований зміст наших прагнень і ступінь розуміння, що добре, а що погано. У будь-

яких дослідженнях вибір критерію визначає їхній успіх.  

Вибір критерію – складна і важлива задача. Будь-який збагачувальний процес 

характеризується рядом вихідних показників. Серед них: 

– безпосередньо вимірювані, такі як вихід продуктів, вміст корисного компонента в 

продуктах, обсяги переробки, 

– технологічні критерії, що обчислюються: вилучення, коефіцієнт селективності і 

ряд інших, 
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– техніко-економічні, що обчислюються з використанням перших двох груп, цін і 

витрат: собівартість переробки, рентабельність, прибуток, продуктивність праці і т.д. 

 Вилучення у концентрат цінного продукту є однією з найважливіших 

характеристик збагачувальних процесів. Продуктивність процесу по готовому продукту 

– другий найважливіший показник. Третя характеристика процесу розділення – якість 

концентрату. Зазначені критерії процесу пов'язані між собою так, що ріст ефективності 

кожного з них знижує якоюсь мірою ефективність інших. Очевидно, що один показник, 

напр. вилучення, не може бути критерієм розділення без врахування якості концентрату. 

Інакше, вигідніше буде не збагачувати руду, оскільки вилучення у цьому випадку буде 

100%. 

Проф. Барський Л.А. сформулював вимоги до критеріїв ефективності процесу: 

а) критерій повинен бути чисельним і однозначним, 

б) критерій має враховувати кінцеву мету виробництва, 

в) критерій має бути максимально простим і, за можливістю, мати фізичний сенс. 

Сьогодні існує понад 100 критеріїв і жоден з них повністю не задовольняє 

сформульованим вимогам. 

У кожному конкретному випадку залежно від поставленої мети приймають найбільш 

універсальний критерій. 

При плануванні екстремальних експериментів часто як критерій приймається два 

показники. Один з них – основний, за яким відшукується раціональний режим 

(екстремум), і додатковий, котрий враховує, як правило, які-небудь обмеження. Напр., при 

дослідженні процесу збагачення вугілля, критерієм можна прийняти умову: 

                     Авідх    max 

   Ак-т < 8% (будь-яке припустиме значення), 

де Авідх,  Ак-т – зольність відходів та концентрату, відповідно. 

У цьому випадку при пошуку екстремуму, або найбільшого значення (Авідх) експерименти 

припиняють при досягненні граничного значення (Ак-т). 

 

8.3.2 Визначення незалежних факторів  

 

При дослідженні збагачувальних процесів дуже важливо виявити усі фактори, що 

впливають на процес, а також оцінити ступінь їхнього впливу. Якщо який-небудь із 

значимих факторів не включений у розгляд,  але має випадкові відхилення у деякому 

діапазоні значень, то погрішності результатів експерименту різко зростають. З одного 

боку, включення до плану досліджень усіх факторів, що суттєво впливають на процес, 

дуже важливе, тому що експеримент, направлений на відшукання оптимальних умов, 

може втратити сенс, якщо один або декілька важливих (значимих) факторів не враховані. 

З другого боку, включення до програми досліджень усіх факторів, що суттєво впливають 

на процес, ускладнює задачу – збільшує кількість експериментів і утруднює одержання 

адекватної моделі. 

Ступінь впливу різних факторів на процес неоднакова; звичайно тільки декілька 

факторів суттєво впливають на кінцеву величину, а інші впливають на неї незначно. 

Задача полягає у виявленні й ідентифікації суттєвих факторів на «нульовому» фоні усіх 

інших, при цьому необхідно ураховувати як якісні, так і кількісні характеристики суттєвих 

факторів. Виділити суттєві фактори можна на основі аналізу, публікацій і опитування 

думок спеціалістів. Для аналізу такої апріорної інформації застосовують різні методи 

експертних оцінок: дисперсійний аналіз, використання дробових і повних насичених 

планів експерименту, методи випадкового балансу і розгалуженої стратегії. При виборі 

факторів необхідно витримувати наступні умови:  

– діапазони зміни факторів повинні бути технологічні і «розумні», не можна 

допускати таких значень, при яких можливі випуск браку або аварія;     



39 

– фактори в середині діапазону повинні підпорядковуватися усім передумовам 

методу найменших квадратів;  

– при дуже вузькому діапазоні модель може бути неінформативною. 

 Остання обставина може бути проілюстрована таким прикладом: відомо, що 

вилучення горючої маси у флотаційний вугільний концентрат залежить від питомої 

витрати збирача і змінюється за експоненціальним законом (рис. 8.3). Однак при аналізі 

зміни вилучення ε в діапазоні витрати збирача q = 1,7 – 2 кг/т можна зробити 

парадоксальний висновок про незалежність вилучення від витрати збирача. 

 
Фактори можуть мати і якісні відмінності, наприклад різні реагенти, різні 

конструкції і т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При експериментах на обладнанні, що працює у безперервному режимі, необхідно 

визначити тривалість перехідного процесу після зміни значення будь-якого фактора. 

Відбір проб, зняття показань можна робити тільки в сталому режимі. Опробування слід 

робити тільки після закінчення часу t (рис. 8.4). 

При дослідженні необхідно вибрати залежну змінну, відгук (функцію 

відгуку) на вплив факторів. Відгук залежить від мети і специфіки досліджень. 

Він може бути технологічним (вилучення корисного компоненту у концентрат, 

індекс селективності і т.п.), економічним (прибуток, рентабельність і т.п.), 

статистичним і т.д. Відгук повинен бути чутливим до зміни факторів, легко 

обчислюваним, виражатися одним числом, мати фізичний смисл тощо. 

Структуру моделі дослідник вибирає на основі апріорних знань та 

інтуїції, при цьому вибір моделі залежить також від знань про об’єкт 

досліджень, математичного апарату і мети досліджень. Якщо вигляд функції 

відгуку невідомий, її розкладають у степеневі ряди і подають у вигляді 

поліному. Поліноміальні моделі дуже ефективні, за певних умов розкладення у 

степеневі ряди можливе для усіх функцій. З використанням 

експериментальних даних отримують оцінки параметрів моделі: 
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де ŷ – оцінка відгуку; b – оцінки коефіцієнтів. 

Для визначення оцінок коефіцієнтів застосовують метод найменших 

квадратів. Щоб переконатися у правильності оцінки, здійснюють статис-

тичний аналіз, при якому перевіряють значимість коефіцієнтів і адекватність 

моделі. Під перевіркою значимості коефіцієнту мають на увазі перевірку 

гіпотези про рівність його нулю, під адекватністю розуміють відповідність 

моделі дослідним даним. 

 

8.4 ВИБІР СТРУКТУРИ МОДЕЛІ І ПЛАНУ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Завдяки можливості використання ЕОМ можна вибирати структуру 

моделі у відповідності до концепції «віяла моделей». Традиційно при 

дослідженнях розглядалася одна модель або сукупність різних моделей і з них 

вибиралася єдина (здійснювалася дискримінація). Концепція «віяла моделей» 

полягає у тому, що модель, яка придатна для прогнозування значень відгуку, 

часто виявляється непридатною для екстраполяції, а модель, яка добре описує 

процес у лабораторних умовах, виявляється непридатною для промислових 

умов. Все це й обумовило необхідність розгляду різних моделей без їхньої 

дискримінації. 

Наприклад, спочатку розглядають достатньо просту модель, що враховує 

тільки лінійні ефекти: 
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Потім розглядають ефекти взаємодії факторів, тобто jixx  при ji  : 
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після чого враховують квадратичні ефекти 
2
ix ; здійснюють перебудову 

незалежних змінних: xln , x  , 
23x , 

xe  і т.п. 

Розглянемо методи побудови моделей виду (8.6) із застосуванням ідеї 

активного планування експерименту. 

Після вибору моделі (або їх сукупності) здійснюють експеримент, за 

результатами якого визначають параметри вибраної моделі. Активне 

планування експерименту передбачає проведення дослідів у відповідності  з 

планом експерименту.  

План експерименту визначає розташування дослідних точок у просторі 

незалежних змінних (факторному просторі), тобто умови проведення досліду. 

План експерименту задається у вигляді матриці плану, напр., у вигляді 

таблиці кожний рядок якої відповідає умовам досліду, а стовпчик – значенням 

незалежної змінної у кожному досліді. З використанням матричних позначень 

модель (8.6) можна записати як: 

 

XBY ˆ ,                                                            (8.7) 
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де Ŷ – вектор-стовпець оцінок відгуку; X – матриця плану; B – вектор-

стовпець оцінок коефіцієнтів. 

Модель (8.6) має вигляд:  

 

ЕXBY  ,                                                    (8.8) 

 

де Y – вектор-стовпець спостережених значень відгуку; Е – вектор-

стовпець погрішностей.  

Стандартний шлях визначення значень В – застосування методу найменших 

квадратів: 

 

YXXXB TT 1)(  .                                        (8.9) 

 

У статистичному аналізі фундаментальну роль відіграє інформаційна 

матриця 
2/)( y

T sXX , а також зворотна до неї дисперсійна матриця. Вибором 

елементів матриці плану (матриці Х) можна формувати статистичні 

властивості моделі. 

Для представлення планів у стандартній формі їх звичайно центрують з 

переносом начала координат у центр факторного простору. Крім того, при 

складанні матриці плану X , незалежні змінні х нормують  і задають 

факторний простір: 

 

 – 1 ≤ хі ≤ 1;   і = 1, 2, …, п;    
**

0
* /)( iiii xxxx  ,          (8.10) 

 

де 
*
ix – значення фактору і в натуральному масштабі; 

*
0ix  – значення 

координат і-го фактору у центрі плану в натуральному масштабі, тобто 

2/)( *
min

*
max

*
0 iii xxx  ;  

*
ix  – інтервал варіювання і-го фактору, тобто 

2/)( *
min

*
max

*
0 iii xxx  . 

При складанні матриці плану можна задатись умовою ротатабельності, 

яка полягає у тому, що дисперсія оцінки функції відгуку не залежить від 

віддалення r точки х від центру плану. У відповідності до рівняння (8.9) ця 

умова може бути записана так: 

 

                                       constYXXY TT 1)( ; 

                                                                               (8.11) 

                                       constxxxxr T  )()( 00 . 

 

План є насиченим, якщо число дослідів дорівнює числу коефіцієнтів 

моделі, і ненасиченим, якщо число дослідів більше числа коефіцієнтів. 

Таким чином, планування експерименту полягає у тому, щоб до 

постановки дослідів забезпечити оптимізацію аналізу даних, ігнорування якої 

значно ускладнює обчислення та інтерпретацію даних. 

Поняття оптимальності плану можна трактувати по-різному. Одну й ту ж 

задачу можна вирішувати за допомогою різних планів. Якщо властивості 
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плану відомі, можна здійснити експеримент і аналіз даних з найбільшою 

ефективністю. 

Критерії оптимальності планів пов’язані з властивостями інформаційної 

і дисперсійної матриць. Плани можна формувати з використанням критеріїв 

оптимальності оцінок коефіцієнтів, напр., з мінімізацією узагальненої 

дисперсії коефіцієнтів. Узагальнена дисперсія коефіцієнтів моделі 

визначається як дисперсія вектора коефіцієнтів, вона задається визначником 

дисперсійної матриці. Чим менше узагальнена дисперсія, тим менше 

визначник. Для ортогональних планів узагальнена дисперсія дорівнює 

добутку дисперсій коефіцієнтів моделі. Подібна оптимальність називається D-

оптимальністю (за першою буквою слова Determinant – визначник). При D-

оптимальності точність визначення одного коефіцієнта може бути підвищена 

за рахунок зниження точності визначення інших. Якщо експериментатора не 

задовольняє ситуація, у якій він ризикує отримати деякі коефіцієнти з дуже 

великими дисперсіями оцінок, то він може застосувати інші критерії 

оптимальності. Наприклад, використати А-оптимальні плани (від слів Average 

value – середнє значення), для яких характерна мінімальна середня дисперсія 

оцінок коефіцієнтів. При цьому точність оцінок усіх коефіцієнтів буде 

однаковою. А-оптимальним планам відповідає мінімум сліду дисперсійної 

матриці, тобто мінімум суми діагональних елементів. Можна визначити, щоб 

дисперсії оцінок коефіцієнтів не були дуже великі. Цим вимогам відповідають 

Е-оптимальні плани (від слів Eigen value – власне значення), у яких 

мінімізується максимальне власне число дисперсійної матриці. 

Використовують також інші критерії оптимальності планів. Серед критеріїв 

оптимальності планів, пов’язаних з прогнозними властивостями моделі, 

можна назвати G-критерій, який мінімізує максимальну дисперсію прогнозу. 

До планів, пов’язаних з прогнозними властивостями моделі, належать 

ротатабельні плани.  

При реалізації будь-якого експерименту природне бажання експеримен-

татора скоротити число експериментів, спростити розрахунки, перейти від 

простої моделі, напр., першого порядку, до більш складних з використанням 

результатів попередніх дослідів (властивість композиційності плану) – ці 

вимоги необхідно враховувати при виборі того або іншого плану. 

Але є небагато планів, які одночасно задовольняють багатьом критеріям 

оптимальності. Часто критерії оптимальності суперечливі, тому слід шукати 

компромісні плани: оптимальний по одному критерію і квазіоптимальний по 

іншим. 

Розглянемо декілька найбільш показових планів експерименту, які 

можуть бути використані при дослідженні збагачувальних процесів і апаратів. 

 

8.5 ФАКТОРНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

Факторне планування дозволяє оцінювати лінійні ефекти взаємодії при 

великому числі незалежних змінних і отримувати моделі, що зв’язують 

залежну і незалежні змінні.  

 

8.5.1 Повний факторний експеримент 

 

У повному факторному експерименті (ПФЕ) для кожного фактора 

вибирається  визначене число рівнів і потім здійснюються усі можливі їхні 

комбінації. У факторних експериментах варіюють одночасно усіма змінними. 
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Недоліком ПФЕ є необхідність постановки великого числа дослідів, тому що з 

ростом числа факторів число дослідів зросте за ступенем показника: 

nkN  ,                                                           (8.12)  

де N  – число дослідів; k – число факторів; п – число рівнів кожного 

фактора.  

Усі можливі комбінації варіювання двох факторів на двох рівнях будуть 

вичерпані при постановці чотирьох дослідів (
22N ), а трьох факторів на 

двох рівнях – при постановці восьми дослідів (
32N ). Геометрична 

інтерпретація ПФЕ показана на рис. 8.5. 

План експериментів формально представляється матрицею, де кожен 

рядок відповідає одному досліду і визначає його умови. При реалізації матриці 

кожен фактор може приймати тільки два значення – «верхнє» і «нижнє». Знаки 

«+1» або «–1» означають, на якому рівні знаходяться значення факторів («+1» – 

на верхньому рівні, «–1» – на нижньому).  

 

 
 

При заповненні матриці керуються правилом: частота зміни знака (рівня) кожного 

наступного фактора удвічі менше попереднього. Якщо в матриці перебрані всі можливі 

комбінації значень факторів, то матриця подає повний факторний експеримент «ПФЕ». 

Наприклад: матриця повного факторного експерименту при трьох факторах 

наведена у табл. 8.1, відповідно число рядків матриці – N = 2
3
 = 8. У матриці умовно не 

показані числа «1» (але вони там присутні). 

Перед реалізацією матриці планування задаються основними рівнями факторів (у 

натуральних одиницях: %, г/л, кг/т і т.д.) та інтервалами варіювання для кожного фактора. 

Основний рівень позначають: Xoi, інтервал варіювання – Δх. Кодове позначення 

основного, верхнього і нижнього рівнів відповідно «0», «+1» і «–1». 

 

Таблиця  8.1 – Повний факторний експеримент для 

трьох незалежних змінних (планування типу 2
3
) 

 

Рис. 8.5 – Геометрична інтерпретація повного факторного 

експеримента: 

а – план типу 2
2
; б – план типу 2

3
. 

х3 х2 
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№ досліду 

Фактори Параметр 

оптимізації 

Х1 Х2 Х3 Y 

1 - - - у1 

2 + - - у2 

3 - + - у3 

4 + + - у4 

5 - - + у5 

6 + - + у6 

7 - + + у7 

8 + + + у8 

 

Тоді для матриці (табл. 8.1) умови проведення першого, другого і третього дослідів 

(значення факторів): 

 

Х1 = Хо1 – 1                   Х2  = Хо2 – 2              Х3 = Хо3 – 3 

Х1 = Хо1 + 1                   Х2  = Хо2 – 2                 Х3 = Хо3 – 3  

           Х1 = Хо1 – 1                   Х2  = Хо2 + 2              Х3 = Хо3 – 3    і т.д. 

 

Повний факторний експеримент для трьох факторів дозволяє окремо оцінити 

основні ефекти А, В, С, ефекти взаємодії першого порядку АВ, АС, ВС і ефект взаємодії 

другого порядку АВС.  

Вибір нульової точки (центру експерименту) відповідає оптимальним значенням 

факторів на основі апріорної інформації, досвіду експериментатора і результатів 

збагачення аналогічних корисних копалин. При виборі інтервалу варіювання Δх 

керуються наступним: 

– усі значення факторів у матриці повинні бути реалізованими, тобто повинні 

знаходитись в області існування даних факторів; 

– величина інтервалу від «+1» до «–1» повинна суттєво перевищувати помилку 

фіксування даного фактора; 

– інтервал варіювання даного фактора повинен забезпечувати вплив на вихідні 

параметри процесу. 

При постановці експерименту досліди слід рандомізувати. Рандомізація полягає у 

випадковому виборі черговості постановки дослідів. Для випадкового вибору номерів 

дослідів можна використовувати таблицю випадкових чисел або лотерею. Рандомізацію 

застосовують для виключення можливої систематичної помилки дослідів.  

Функція відгуку представлена поліномом першого порядку з урахуванням парних 

взаємодій факторів: 

 

.ˆ 3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby   

 

Завдяки ортогональності планів ПФЕ, їхньої симетричності коефіцієнти рівняння 

регресії визначаються за формулами:  
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45 

iu

N

u
ui xyNb 




1

1
 ;       nji ,...,2,1,  ;                      (8.14)    

 

  juiu

N

u
uij xxyNb 




1

1
 ;       ji  ;                              (8.15)  

           

kujuiu

N

u
uijk xxxyNb 




1

1
 ;       kji  ,                (8.16)  

 

де ijkx  - елементи матриці планування (+1 або –1), в якій ij – номер фактору, а  u – 

номер досліду. 

Різні знаки при коефіцієнтах свідчать про те, що вплив одного коефіцієнту слабшає 

при зростанні другого. Якщо коефіцієнти мають один знак, то одночасна зміна факторів 

більше впливає на функцію відгуку, ніж індивідуальна зміна кожного фактору. 

Гіпотезу про однорідність вибіркових дисперсій відтворюваності перевіряють за 

критерієм Кохрена Gтабл. зі ступенями свободи f1 = т – 1 (m – число дослідних даних у 

кожній серії дослідів),  f2 = N і мірою ризику α : 

 

при                  таблn

y

y
G

S

S
G 





1

2

2
max

                                                      (8.17) 

гіпотеза про однорідність (рівність вибіркових дисперсій одна одній) не відкидається. 

Розраховується оцінка дисперсії відтворюваності з ступенем свободи f = f1 · f2:  

 

                               NSS
n

y /
1

22














                                                      (8.18) 

 

У випадку неприйняття гіпотези про однорідність оцінки дисперсій відтворюваності 

можна збільшити число паралельних дослідів для варіантів варіювання з більшими 

значеннями вибіркових дисперсій або визнати невідтворюваність експерименту. Для 

виявлення джерел неоднорідності застосовують методи дисперсійного аналізу. 

Значимість коефіцієнтів регресії перевіряють за допомогою критерію Ст’юдента. 

Коефіцієнт значимий, якщо: 

 

bii tSb  .                                                                  (8.19)  

 

Можливі такі причини незначимості коефіцієнта регресії: 

– інтервал варіювання фактора близький до оптимуму;  

– інтервал варіювання вузький; чим менше інтервал варіювання, тим імовірніше, що 

навіть фактор з сильним впливом не виявить себе як істотний; 

– параметр оптимізації процесу не залежить від варіювання фактору. 

Якщо має місце перша або третя причина, значення фактору стабілізується на 

визначеному рівні; у другому випадку збільшують інтервал варіювання.  
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Після виключення незначимих коефіцієнтів перевіряють адекватність моделі – 

з’ясовують співвідношення між дисперсією адекватності 
2
адS  

і дисперсією 

відтворюваності дослідних даних 
2S . Дисперсія адекватності 

2
адS  

характеризує розсіяння 

результатів спостережень поблизу рівняння регресії, що оцінює істинну функцію відгуку:  




 
N

u
uuад yydNтS

1

2112 )()( ,                        (8.20) 

 

де т – число паралельних дослідів; d – число оцінюваних параметрів в рівнянні 

регресії. Дисперсія адекватності оцінюється з dNf  ступенями свободи. 

Якщо 
2
адS  

не перевищує погрішності експерименту, оцінкою якої є 
2S , то 

вважається, що модель адекватна, а якщо 
22 адS , то модель не можна  вважати 

придатною. Адекватність перевіряється за критерієм Фішера з рівнем значимості 1 – α і 

ступенями свободи dNf 1  і )1(2  mNf :  

якщо відношення                     

крад FSSF 22 / ,                                   (8.21)  

 

модель визнається адекватною. У випадку неприйняття гіпотези про адекватність моделі 

переходити до розгляду більш складної моделі не слід, доцільніше, якщо це можливо, 

провести експеримент з меншим інтервалом варіювання факторів. 

Використання повного факторного експерименту не завжди доцільне, тому що з 

одного боку необхідне велике число дослідів, а з іншого – на першому етапі дослідження 

не потрібна висока точність рівнянь апроксимуючої поверхні. Тому частіше 

використовують дробовий факторний експеримент «ДФЕ». 

 

Приклад 8.1. На збагачувальній фабриці були проведені дослідження 

процесу фільтрування магнетитового концентрату. Вивчали вплив вмісту 

твердого у пульпі (Х1 = 30 – 60 %), величини вакууму (Х2 = 0,03 – 0,09 МПа) і 

частоти обертання дисків (Х3 = 0,2 – 0,5 хв
-1

) на питому продуктивність 

вакуум-фільтру (Y , т/год·м
2
).  

Для планування експерименту був використаний ПФЕ типу 2
3
, який 

дозволив оцінити усі лінійні ефекти і усі їхні взаємодії. Матриця планування і 

результати експериментів наведені у табл. 8.2.   

Функцію відгуку моделювали поліномом першого порядку з урахуванням парних 

взаємодій факторів: 

 

.ˆ 3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby   

 

Коефіцієнти рівняння регресії визначаються за формулами:  

 

   


 
N

u

uyNb

1

1
0 ;     21,10 b ; 

   iu

N

u
ui xyNb 




1

1
 ;    099,01 b ;  129,02 b ;  179,03 b ;        
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   juiu

N

u
uij xxyNb 




1

1
;   019,012 b  ; 024,013 b ;  054,023 b ; 

           

   kujuiu

N

u
uijk xxxyNb 




1

1
;      001,0123 b .   

 

Рівняння регресії приймає вигляд: 

 

.001,0054,0024,0

019,0179,0129,0099,021,1ˆ

3213231

21321

xxxxxxx

xхxxxy




   

 

Перевірка гіпотези про однорідність вибіркових дисперсій відтворюваності. 

Критерій Кохрена Gтабл. з ступенями свободи: f1 = т – 1 = 6 – 1 = 5,   f2 = N = 8 і мірою 

ризику α = 0,05 : Gтабл. = 0,4387 

 

  при                         таблn

y

y
G

S

S
G 326,0

1

2

2
max





                                        

 

гіпотеза про однорідність (рівність одна одній) не відкидається. 

Значимість коефіцієнтів регресії перевіряють за допомогою критерію Ст’юдента. 

Коефіцієнт значимий, якщо    bii tSb  . 

 

0121,068/125,7/2  NmSSbi . 

 

При α = 0,05 і f = N(m-1) = 40   t = 2,0211. 

 

0244,00121,00211,2  bikp tSb . 

Таким чином, коефіцієнти b12, b13 i b123 є незначимими і рівняння регресії 

приймає вигляд: 

 

.054,0179,0129,0099,021,1ˆ 32321 xxxxxy    

 

Перевірка адекватності моделі: 

331

1

2112 106,5108,100)]58(6[)()( 



  
N

u
uuад yydNтS

. 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адекватність перевіряється за критерієм Фішера. При рівні значимості 1 – α  = 

95 %  і ступенях свободи dNf 1 = 3 і )1(2  mNf  = 40 критерій Фішера Fкр = 

2,84. 

 Відношення:   крад FSSF 79,010125,7/106,5/ 3322  
,     

модель визнається адекватною.  

 

8.5.2  Дробовий факторний експеримент 

 

При збільшенні числа факторів число варіантів варіювання в ПФЕ зростає за 

показниковим законом, напр., для дослідження 15 факторів із застосуванням ПФЕ 

потрібна постановка як мінімум 2
15

 = 32768 дослідів.  

Реалізувати стільки експериментів практично неможливо, перш за все через 

значні витрати часу і коштів. Але якщо останні й знайдуться, то за час проведення 

дослідів відбудуться неконтрольовані зміни сировини, обладнання та інших факторів, 

внаслідок чого отримані результати виявляться непорівнянними. Крім того, при 

проведенні досліджень у багатьох випадках достатньо одержати тільки лінійну 

апроксимацію функції відгуку без оцінки деяких факторів взаємодії.         

Зменшити необхідне число дослідів можна введенням у план 2
п 

факторів у 

більшій кількості, ніж передбачається матрицею планування, тобто насиченням плану 

до числа дослідів кратного двом, напр., для трифакторного плану потрібно поставити 

чотири досліди (2
2
). Для скорочення числа дослідів у матрицю планування слід ввести 

додаткові стовпці, що характеризують ефекти взаємодії, якими можна знехтувати. 

Наприклад, для трифакторного плану потрібно ввести фіктивний фактор х3 і варіювати 

його як вектор-стовпець х1х2. Таким чином, можна поставити чотири досліди замість 2
3
 

= 8.   

Звичайно плани дробового факторного експерименту (ДФЕ) позначають 2
п-р

. З 

множини п факторів відбирають р допоміжних і п – р основних факторів, для яких 

будують повний факторний план. Цей план потім доповнюють р стовпцями, що 

відповідають факторам, що залишилися.  

Спосіб утворення кожного з р стовпців визначається ґенераторами плану ДФЕ – 

добутками основних факторів. У випадку плану 2
п-р 

повинно бути р ґенераторів. У 

випадку плану 2
3-1 

ґенератор плану рівний х3 = х1х2. 

Отриманий план (табл. 8.3) є напівреплікою (половиною) повного факторного 

плану, при цьому усі властивості повного факторного експерименту збережені.  

 

Таблиця  8.3 – Дробовий факторний експеримент для 

трьох незалежних змінних (планування типу 2
3-1

) 

№ досліду 
Фактори Параметр оптимізації 

х1 х2 х3 = х1х2  у 

1 - - + у1 

2 - + - у2 

3 + + + у3 

4 + - - у4 

 

Матриця ДФЕ являє собою 1/2 ,1/4 , 1/8 і т.д. репліку, у якій стовпець одного з 

ефектів отримують перемноженням стовпців інших ефектів. 

При виборі дробових реплік необхідно визначити і проаналізувати з урахуванням 

апріорної інформації змішування оцінок коефіцієнтів моделі. Для цього розраховують 

визначний контраст ДФЕ. Пояснимо його на прикладі дробової репліки 2
3-1

. Для 

добутку трьох стовпців матриці виконується співвідношення х1х2х3 = +1 – це і є 

визначний контраст. Таким чином, контраст – це добуток лівої і правої частин 
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рівняння, що визначає ґенератори плану. Наприклад, для плану 2
5-2 

як ґенератори слід 

узяти співвідношення х4 = х1х3 і х5 = х1х2х3. Визначні контрасти плану – х1х3х4 і  х1х2х3х5 .  

Узагальнюючий контраст плану будується з визначних контрастів та їхніх 

добутків у всіх можливих поєднаннях п = 2, 3, …, р.  При перемноженні контрастів з 

урахуванням, що х
2
 = 1, отримують ще один контраст х2х4х5 . Таким чином, 

узагальнюючий контраст рівний  х1х3х4 = х2х4х5 = х1х2х3х5 .  

При перемноженні усіх складових узагальнюючого контрасту на фактори з 

урахуванням, що х
2
 = 1, отримують правило змішування коефіцієнтів: 

5325421431 хххххххххх  ; 

 

5315443212 хххххххххх  ; 

5215432413 хххххххххх  ; 

 

5432152314 хххххххххх  ; 

 

3214254315 хххххххххх  ; 

 

5354143212 ххххххххх  ; 

 

5154342123 ххххххххх  ,  

 

тобто   12351245341  b    і т.п. 

Залежно від вибору ґенераторів отримують дробові факторні плани з різною 

вирішувальною здатністю. Число елементів у контрасті визначає вирішувальну 

здатність плану.  

Слід віддавати перевагу дробовим факторним планам з найбільшою 

вирішувальною здатністю – головним дробовим факторним планам. 

Для оцінок коефіцієнтів і аналізу моделей з використанням ДФЕ і ПФЕ 

застосовують одні й ті ж формули.  

 

8.6  МЕТОД  КРУТОГО  СХОДЖЕННЯ 

 

Факторне планування може успішно застосовуватись тільки тоді, коли дослідник 

знаходиться у оптимальній області. Розглянуте вище факторне планування, як правило, 

не дозволяє визначити раціональні технологічні режими процесу, що вивчається. Однак 

вибір переважних факторів і оцінка їхньої значимості за коефіцієнтами лінійної регресії 

дозволяє спланувати наступні експерименти для досягнення оптимальної області 

найкоротшим шляхом.  

Найкоротша відстань до максимуму (мінімуму) безперервної  одноз- 

начної функції відгуку з будь-якої точки визначається ґрадієнтом – прямою, яка 

перпендикулярна до ізоліній параметру оптимізації (див. рис. 8.2):  

m
X

f
j

X

f
i

X

f
f

mji 












 ... ,                         (8.22)  

де iXf  – частинна похідна функції відгуку по і-му фактору; mji ,,  – 

одиничні вектори у напрямку координатних осей факторного простору. 

Оцінками частинних похідних iXf   є коефіцієнти лінійної регресії bi , отже, 

для руху по ґрадієнту необхідно змінювати фактори пропорційно їхньому коефіцієнту 
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регресії та у той бік, куди вказує знак коефіцієнта. Цю зміну факторів називають 

кроком крутого сходження. У більшості випадків за крок крутого сходження кожного 

фактора можна приймати його коефіцієнт в моделі, виражений в одиницях 

вимірювання фактора. Для цього обчислюється добуток коефіцієнтів на інтервалі 

варіювання biΔхi, і фактор з максимальним добутком приймається за базовий biБ. Для 

нього вибирають крок варіювання ΔхіБ. Пропорційно до базового визначають кроки й 

по інших факторах: 

 

iБiiБi bbxx  ,                                                       (8.23)  

 

де ix – новий крок варіювання для і-го фактору.  

Кроковий процес руху по поверхні відгуку продовжується доти, доки дослідник 

не потрапить в екстремальну область, де лінійне наближення вже виявляється 

недостатнім. Момент переходу через екстремум буде супроводжуватися погіршенням 

значення вихідного параметра (параметра оптимізації). Таким чином, визначається 

оптимальна область. 

Базовий крок варіювання визначається на основі тих же уявлень, що й первинний 

інтервал варіювання. Для якісних факторів на двох рівнях або фіксується кращий 

рівень, або ґрадієнт реалізується двічі для кожного рівня окремо. Незначні фактори 

стабілізуються на будь-якому рівні у інтервалі ± 1. Якщо немає спеціальних міркувань, 

вибирають нульовий рівень. Якщо ж, наприклад, за економічними міркуваннями 

доцільно підтримувати нижній рівень, то вибирають його. У русі по ґрадієнту ці 

фактори не беруть участь.  

Рух по ґрадієнту можливий і у випадку отримання неадекватної моделі. У 

експеримент можуть бути включені й деякі фактори, коефіцієнти при яких виявилися 

незначимими, але вони важливі з технологічних міркувань. Причиною незначимості 

коефіцієнтів може бути невірний вибір інтервалів варіювання.  

 

Приклад 8.2. Необхідно визначити оптимальні умови флотації цинкової руди. 

Фактори, їхні основні рівні й інтервали варіювання вибирали з урахуванням 

умов роботи збагачувальної фабрики. Вивчали вплив шести факторів (х1 – тривалість 

перемішування з мідним купоросом, хв; х2 – витрата бутилового ксантогенату, г/т; х3 – 

витрата мідного купоросу, г/т; х4 – тривалість аерації, хв; х5 – тривалість флотації, хв; х6 

– витрата дітіофосфату, г/т) на індекс селективності – параметр у: 

 

)]1(/[)1(   RRy ,                                         (8.23) 

 

де  /  – вилучення корисного компонента у концентрат, частки од.; 

 , – вміст металу у вихідному продукті і концентраті, частки од.;  – вихід 

концентрату, частки од.; R – вилучення породного компонента у концентрат, частки 

од. 

 

)1(

)1(










R

R
R .                                                   (8.24) 

Використано  1/4  репліки від факторного експерименту 2
6-2

, реалізовано 16 

дослідів. 

За даними результатів ДФЕ (табл. 8.4) отримані оцінки коефіцієнтів регресії для 

вибраного параметру оптимізації у. Статистичний аналіз отриманого рівняння регресії 

показав, що воно адекватне з надійністю 95 %.   
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Таблиця 8.4 – Результати проведення ДФЕ 

 

Фактор х~ 1 х~ 2 х~ 3 х~ 4 х~ 5 х~ 6 

Основний рівень 3 15 50 7,5 8 10 

Крок варіювання – 10 – 4 – 1 1 3,5 

Інтервал варіювання 2 10 15 7,5 2 6 

Коефіцієнти регресії 0,3 0,768 – 0,196 – 0,197 0,31 0,44 

 

Послідовність застосування методу крутого сходження пояснюється табл. 8.5  

 

Таблиця 8.5 – Результати, що отримані при оптимізації цинкової флотації 

методом крутого сходження 

 

№ 

дослід

у 

Фактори Індекс 

селективності х~ 1 х~ 2 х~ 3 х~ 4 х~ 5 х~ 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

25 

35 

45 

55 

65 

75 

46 

42 

38 

34 

30 

26 

6,5 

5,5 

4,5 

3,5 

2,5 

1,5 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13,5 

17,0 

20,5 

24,0 

27,5 

31,0 

– 

14,86 

16,43 

17,65 

15,83 

14,36 

За базовий прийнятий фактор х2, тому що добуток коефіцієнта b2 на інтервал його 

варіювання (Δх2 = 10) дорівнює 7,68, тобто максимальний. Фактор х1 у розрахунках не 

враховується і його рівень фіксований: 5~
1 х . Реалізація експериментів у точках 1 – 6 

методу крутого сходження дозволила істотно покращити процес: досягти індексу 

селективності 17,65. 

Таким чином, методом крутого сходження були визначені оптимальні умови 

процесу флотації цинкової руди: витрати бутилового ксантогенату, мідного купоросу і 

дітіофосфату – відповідно 55, 34 і 24 г/т; тривалість аерації, флотації і перемішування з 

мідним купоросом – відповідно 3,5; 12 і 5 хв (незначимий фактор). Визначення 

оптимальних умов флотації з урахуванням шести факторів потребувало постановки 22 

дослідів (16 дослідів по ДФЕ 2
6-2 

і 6 дослідів крутого сходження). 

   

8.7  СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД  ПЛАНУВАННЯ  

ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

Симплексний метод планування експериментів у порівнянні з методом крутого 

сходження при аналізі одного параметра оптимізації більш громіздкий і менш точний, 

але більш простий. 

Сутність симплексного методу полягає у тому, що перша серія експериментів 

ставиться так, щоб точки, які відповідають умовам проведення дослідів, створювали 

правильний (регулярний) симплекс у багатомірному просторі. Правильний симплекс – це 

множина п + 1 рівновіддалених одна від одної точок у п-мірному просторі. Для п = 2 це 

рівнобічний трикутник, для п = 3 – тетраедр і т.д. Правильний симплекс з центром на 

початку координат у п-мірному просторі задається матрицею: 
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–k       –k2   … –kn – 1    –kn 

R1    –k2   … –kn – 1    –kn 

0          R2   … –kn – 1    –kn 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              (8.25) 

0         0      …    kn – 1       –kn 

0         0      …   Rn – 1      –kn 

0         0      …      0          Rn 

 

де  )1(2/1  iiki ;    )1(2/1  iRi ;     і = 1, 2, …, п. 

У матриці кожний рядок відповідає одному з дослідів серії. У стовпчиках 

вказані кодовані значення факторів при одиничній довжині ребра симплексу. 

Наприклад, для двомірного простору k1 = 0,5; R1 = 0,5; k2 = 0,2887; R2 = 0,4082. 

Вершини початкового симплексу мають такі координати: (–0,5; –0,2887); (0,5; –0,2887); 

(0; 0,4082). Перед проведенням експериментів необхідно вибрати інтервал варіювання 

кожного фактора і прийняти його рівним одиниці. Після побудови вихідного симплексу 

і проведення дослідів результати аналізують і вибирають вершину симплексу, в якій 

отримане найменше значення цільової функції (при пошуку максимуму).  

Для руху до оптимуму необхідно поставити дослід у точці, яка є дзеркальним 

відображенням точки з мінімальним значенням функції відгуку відносно протилежної 

грані симплекса.   

Для визначення умов проведення досліду у відображеній точці використовують 

формулу:  

 





   ij

n

i
ij

n
ij xx

n
x

1

2 2
,                                            (8.26) 

 

де 
2n

ijx  – координата нової точки; 

ijx – координата точки, яка відповідає 

найгіршому результату; 


n

i
ijx

1

)(  – сума координат усіх точок симплексу, крім 

найгіршої. 

 На рис. 8.6 ілюструється рух правильного симплекса до екстремуму поверхні 

відгуку, представлений лініями рівного значення критерію ефективності двофакторного 

процесу (фактори Х1 і Х2). 

 

Досліди, поставлені у вершинах симплексу 1,2 і 3 показали, що найгіршим 

результатом виявився дослід 1. Наступний дослід ставиться у вершині 4, яка є 

дзеркальним відбиттям вершини 1 і створює з вершинами 1 і 2 новий симплекс. Далі 

зіставляються досліди у вершинах 2,3 і 4. Найгірший результат (вершина 2) заміняють 

новою – вершиною 5, де проводиться наступний експеримент і т.д. При досягненні 

області оптимуму розмір симплекса зменшують.  
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Умова досягнення оптимуму така: 

 





















nyy
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,                                         (8.27)  

 

де ε – задана мала величина; ут – середнє значення відгуку у вершинах 

симплекса. 

Доцільно у кожній вершині симплекса досліди повторити декілька разів і в 

подальшому враховувати математичне очікування функції відгуку.  

До переваг послідовного симплексного методу відносять достатню простоту, 

високу ефективність (підвищується зі збільшенням числа параметрів оптимізації), 

можливість застосування у випадку тимчасового дрейфу характеристик об’єкта і 

поєднання вивчення поверхні функції відгуку з рухом симплекса до екстремуму. 

Недоліки даного методу – у неможливості описання поверхні відгуку (однак за даними, 

що отримані в результаті руху симплексів, можна побудувати рівняння регресії) і 

неможливості урахування якісних змін факторів.  

Незважаючи на переваги, метод часто характеризується слабкою збіжністю і 

порівняно високою погрішністю визначення оптимальних значень факторів в області 

екстремуму цільової функції, які обумовлені, головним чином, суб’єктивним вибором 

інтервалу зміни факторів, а також відбиттям симплексу без урахування поведінки 

цільової функції у досліджуваній області.   

 

Рис. 8.6 – Схема руху до  

оптимальної області 

симплексним методом. 

● 2 

● 10 9 ●  

● 8 7 ●  
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Приклад 8.3. Необхідно із застосуванням симплекс-методу знайти оптимальну 

область флотації вугілля (табл. 8.6). 

 

 

 

 

 

Таблиця 8.6 – Застосування симплекс-методу для оптимізації флотації вугілля 

№ 

дослід

у 

Симплекс Витрата 

Вилучення 

ε, % вихідний вершина 

збирача спінювача 

У код. 

од. 

г/т У код. 

од. 

г/т 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

АВС 

АВС 

АВС 

АВС 

А
*
ВС 

А
*
ВС

* 

А
*
В

*
С

* 

А
**

В
*
С

* 

А
**

В
*
С

**
 

А 

В 

С 

А
* 

С
* 

В
*
 

А
** 

С
** 

В
**

 

– 0,5 

0,0 

– 0,5 

0,0 

1,5 

1,5 

2,0 

2,0 

2,5 

900 

1000 

900 

1000 

1100 

1100 

1200 

1200 

1300 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

1,0 

2,0 

1,5 

2,5 

2,0 

50 

55 

60 

65 

60 

70 

65 

75 

70 

80 

83 

82 

86 

89 

91 

93 

92 

91 

Двомірність факторного простору дозволила показати на рис. 8.7 схему руху 

симплекса у процесі пошуку. Факторами оптимізації х1 і х2 є витрати відповідно 

збирача і спінювача. Цільова функція – вилучення горючої маси у концентрат ε. 

Інтервали зміни витрати збирача і спінювача складають відповідно 200 г/т і 10 г/т. 

Центр плану – х1 = 1000 г/т і х2 = 50 г/т. 

Після реалізації експериментів у точках А, В, С вихідного симплексу, тобто з 

умовами, які задані координатами цих точок, очевидно, що найгірший технологічний 

результат ε1 = 80 % отримано у точці А, при цьому результати у точках відрізняються. 

На наступному кроці застосована операція відображення координат точки А.  

Координати нової точки експерименту А
*
 розраховують за формулою (8.26): 

 

0)5,0(
2

)5,00(2
1 




Ах ;          5,10
2

)15,0(2
2 




Ах . 

                  

У наступному симплексі з вершинами  А
*
, В, С найгірший результат – у точці В, 

для цього симплексу за тією ж формулою (8.26) визначають координати точки 

С
*
( 5,1

*

1 Сх ;  1
*

2 Сх ). Таким же чином визначають і інші точки симплекс-методу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7 – Схема руху 

симплекса.  
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Результат досліду у вершині А
**

: ε =93. Продовження дослідження показує, що 

приросту функції ε практично немає. Можна зробити висновок, що симплекс досяг 

екстремальної області. Продовження пошуку призводить до «обертання» симплекса. 

Приймаємо координати максимуму: витрати збирача Х1 = 1200 г/т, витрати спінювача  

Х2 = 65 г/т, при цьому вилучення складає ε = 93 %. 

 Якщо досліджувати вихідну модель на максимум, наприклад, за допомогою 

часткових похідних, то одержимо координати екстремуму, що мало відрізняються від 

знайдених симплекс-методом. Деяка розбіжність у результатах пов'язана з кінцевими 

розмірами симплекса, але якщо прийняти його меншим (зменшити кроки варіювання), 

точність підвищиться. 

 

8.8  РОТАТАБЕЛЬНЕ  ЦЕНТРАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ  ПЛАНУВАННЯ  

ЕКСПЕРИМЕНТІВ 

 

Для одержання статистичної моделі при плануванні експерименту в області 

оптимальних значень параметрів необхідно детально вивчити функцію відгуку. З цією 

метою її звичайно задають у вигляді полінома другого, а іноді й більшого ступеня. На 

основі поліноміальної моделі можна вирішувати різні задачі: 

– інтерполяційні – прогнозування значення функції відгуку у середині 

досліджуваного факторного простору у будь-якій його точці; 

– екстраполяційні – прогнозування функції відгуку для точки, розташованої поза 

факторним простором; 

– оптимізаційні – визначення оптимальних значень параметрів на основі 

максимізації або мінімізації цільової функції. 

Поліноміальна модель дозволяє оцінити ступінь впливу на функцію відгуку 

різних факторів, мінімізувати ресурси і побудувати різні графіки і діаграми. 

Математична модель майже стаціонарної області допомагає образно представити і 

досліджувати більш точно екстремальну поверхню відгуку. У більшості випадків 

екстремальну область можна описати поліномами другого порядку.  

Розглянуте раніше факторне планування типу ПФЕ 2
n
 не дозволяє оцінити 

коефіцієнти при квадратичних членах моделі. Потрібно використовувати планування 

типу 3
n
, але воно складне і потребує великого числа дослідів. Для досягнення цієї мети 

існує декілька методів планування експериментів – ортогональне центрально-

композиційне, ротатабельне центрально-композиційне й ін. Останнє має більше 

переваг, тому що дозволяє одержати однакову точність моделі у всіх напрямках. В 

основі цих методів лежить факторне планування типу ПФЕ 2
n
, матриця якого 

доповнюється, так званими, «зоряними точками» () і нульовими (центральними) 

точками. Метод дозволяє одержати модель у вигляді: 
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де b0 – вільний член, bi – коефіцієнти при лінійних членах, bij – коефіцієнти при 

взаємодіях, bii– коефіцієнти при квадратичних членах моделі, Хi – фактори. 

Новий план експериментів умовно розбивається на 2 частини, перша з яких 

(ПФЕ) дозволяє знайти коефіцієнти bo ,bj і bji, друга – при квадратичних членах.  

Характеристика ротатабельного центрально-композиційного планування наведена 

у табл. 8.7.  

 

 

 

 

Таблиця 8.7 – Характеристика ротатабельного центрально-композиційного 

планування 

 

Число факторів 
Число точок 

 
ПФЕ зоряних центральних загальне 

2 4 4 5 13 1,414 

3 8 6 6 20 1,682 

4 16 8 7 31 2,000 

5 32 10 10 52 2,378 

 

Величина плеча зоряних точок розраховується по виразу:  

 

 = 2
n/4

, де n – число факторів. 

 

 Центральний ротатабельний композиційний план другого порядку для трьох 

факторів наведений у табл. 8.8. 

 

Таблиця 8.8 - Ротатабельний центрально-композиційний план 

           для трьох факторів 

 

Матриця  

планування 
Матриця обчислення 

Х1 Х2 Х3 Х1
2 

Х2
2
 Х3

2 
Х1Х2

 
Х1Х3 Х2Х3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 

+1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

-1 +1 -1 1 1 1 -1 1 -1 

+1 +1 -1 1 1 1 1 -1 -1 

-1 -1 +1 1 1 1 1 -1 -1 

+1 -1 +1 1 1 1 -1 1 -1 

-1 +1 +1 1 1 1 -1 -1 1 

+1 +1 +1 1 1 1 1 1 1 

         

-1,682 0 0 2,828 0 0 0 0 0 

+1,682 0 0 2,828 0 0 0 0 0 

0 -1,682 0 0 2,828 0 0 0 0 

0 +1,682 0 0 2,828 0 0 0 0 

0 0 -1,682 0 0 2,828 0 0 0 

0 0 +1,682 0 0 2,828 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

У першій частині матриці представлений план ПФЕ 2
3
, у другій – зоряні точки, а 

у третій частині – нульові центральні точки. 
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Розрахунок коефіцієнтів моделі виконується за формулами: 
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Регресійний аналіз моделі здійснюється аналогічно до планування ПФЕ 2
n
, але 

дисперсії коефіцієнтів моделі розраховуються за іншими формулами: 
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Ротатабельне центрально-композиційне планування експериментів раціонально 

використовувати тільки за умови отримання однорідної дисперсії оцінки цільової 

функції. 

8.9  ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ОБРОБКИ ДАНИХ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

 

 Можливості розглянутих вище математичних апаратів статистичної обробки 

масивів і планування активних експериментів значно розширюються, а тривалість 

обробки результатів досліджень скорочується при використанні сучасних 

комп’ютерних систем обробки даних. У результаті бурхливого прогресу технічного і 

програмного забезпечення персональних комп’ютерів рішення задач, що виникають 

при дослідженнях, стало доступним практично кожному. 

 Достатньо згадати популярний додаток Windows – Excel, що містить багату 

бібліотеку статистичних методів обробки даних. Однак, існують більш спеціалізовані, і, 

як наслідок, більш потужні програми, спрямовані не тільки на обробку даних, але й на 

чисельні методи моделювання і планування експериментів.  

 До таких програм можна віднести додатки Windows з різними версіями Mathcad, 

Statistica, Axum7, Statgraphics Plus, Simulink і ін.   

 Mathcad є потужним математичним редактором, який дозволяє проводити різні 

наукові і інженерні розрахунки з використанням принципу Wysiwyg («що Ви бачите, те 

й одержите»). Наприклад, для виконання складних розрахунків достатньо ввести 

математичний вираз за допомогою вбудованого редактора формул і тут же отримати 

результат. Є можливість графічного представлення результатів. До складу Mathcad 

входять декілька інтегрованих між собою компонентів: текстовий редактор; 

обчислювальний процесор, що виконує  розрахунки за введеними формулами з 

використанням чисельних методів; символьний процесор, який є, по суті, системою 

штучного інтелекту; велика кількість довідкової інформації, як математичної, так і 

інженерної, яка оформлена у вигляді бібліотеки інтерактивних електронних книг. 

  Statistica – це професійний статистичний модуль, який володіє широкою гамою 

базових і специфічних аналітичних процедур для обробки даних у бізнесі, науці і 

інженерної справі. Є можливість здійснити дисперсійний і регресійний аналізи, 

нелінійне моделювання, кластерний факторний і канонічний аналіз. Характеризується 

наявністю підпрограм для здійснення різних методів планування і обробки результатів 

активного факторного експерименту. 

Програмний модуль Axum7 зручний для створення професійних двох- і 

трьохмірних графіків різних типів. Має Microsoft Office-інтерфейс і широкі можливості 

управління вихідними даними, їх математичної обробки і редагування графічного 

подання результатів. 

Statgraphics Plus for Windows є найбільш популярним статистичним графічним 

продуктом, що має зручний у користуванні інтерфейс. Розглянемо можливості даної 

програми докладніше. 

Statgraphics Plus включає понад 250 статистичних і системних процедур, які 

можуть застосовуватись практично в усіх галузях наукових досліджень і при вирішені 

промислових задач.  

Статистичні процедури мають модульну структуру у складі: 

– меню Describe, що містить статистичні методи аналізу по одній і багатьох 

змінних, процедуру підбору розподілів і засоби табуляції даних; 

– меню Compare включає методи порівняння двох і більше вибірок даних, 

процедури дисперсійного аналізу; 
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– меню Relate присвячено процедурам простого, поліноміального і множинного 

регресійного аналізу; 

Крім того, програма містить меню Special, де передбачені мод улі: 

– модуль «Контроль якості», призначений для оцінки ефективності усіх 

ланцюгів промислового процесу і формування контрольних карт; 

– модуль «Планування експерименту» допоможе сформулювати критерій 

ефективності досліджуваного процесу, підібрати найкращий план, організувати збір і 

обробку потрібної інформації. У моделі пропонуються ефективні способи спрощення й 

інтеграції знань про процес. Процедура має таку послідовність: визначення факторів; 

вибір плану; ґенерація робочої таблиці для збору даних; вибір моделі; інтерпретація 

одержаних результатів; 

– модуль «Багатомірні методи» призначений для вивчення і розкриття взаємин 

множини змінних факторів. Модуль допоможе згрупувати дані, визначити 

взаємозв’язки між змінними, висунути і перевірити різні статистичні гіпотези. Існують 

процедури для проведення кластерного аналізу, аналізу за методом головних 

компонент, факторного і канонічного кореляційного аналізу; 

– модуль «Розширений регресійний аналіз» включає (крім базових процедур 

регресійного аналізу) порівняння ліній регресії, нелінійну множинну регресію і ряд 

інших корисних процедур. 

Однією з сильних сторін Statgraphics є інтерактивна графіка з Windows-

інтерфейсом, яка дозволяє користувачу взаємодіяти з даними за допомогою графіки 

будь-яким способом. Існує можливість обертання і розглядання з усіх сторін 

тримірного зображення.  

Слід зупинитися на широких можливостях модуля «Планування експерименту». 

Модуль включає повний набір різних типів планів аж до тих, де враховуються взаємодії 

факторів до восьмого порядку. Основні процедури, що входять в розглянутий модуль: 

– планування експерименту – повні і дробові плани, плани Плакетта-Бурмена, 

блочні плани; 

– формування поверхні відгуку – центральні композиційні плани, трирівневі 

факторіали, плани Бокса-Бенкена, блочні плани і ін.; 

– формування часткових перетинів поверхонь відгуку; 

– змішані плани. 

Як приклад розглянемо використання Statgraphics Plus як апарат дослідження 

процесу збагачення вугільного шламу у ґвинтовому сепараторі.  

За допомогою зазначеної програми був розроблений і у лабораторних умовах 

реалізований ротатабельний композиційний факторний план другого порядку, для 

якого дисперсія функції відгуку є постійною в усіх точках, рівновіддалених від центру 

експерименту.  

Вхідними факторами прийняті: продуктивність сепаратора, Q; вміст твердого у 

живленні, Т; вміст у вихідному класі <0,1 мм, . Вихідними параметрами служили 

якісні показники продуктів збагачення – зольність концентрату (Ак-т) і зольність 

відходів (Авідх).  

Після вводу у програму результатів реалізації плану були одержані 

(при довірчій імовірності Р = 95 %) наступні математичні моделі у 

стандартизованому масштабі: 
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 Статистично незначущі коефіцієнти моделі, виділені програмою (вони 

представлені наочно у вигляді Паретто-графіка) тут опущені. Адекватність моделей 

перевірена за допомогою критерію Фішера. (Fтаб > Fрозр). Середньоквадратична 

помилка експерименту склала Sвідх = 1,55 %,  Sк-т = 0,24 %. 

 На рис. 8.8 наведені часткові перетини поверхонь відгуку, представлені 

розглянутим модулем у відповідності з виразами (8.40) і (8.41). Перетини 

реалізовані при постійному значенні об’ємного навантаження на сепаратор. 

Програма дозволяє одержувати й контурні графіки у плоскому координатному 

просторі, так звані «лінії рівного виходу», які ілюструють наявність (або відсутність) 

екстремуму функції відгуку і його координати.  

Simulink – це програмний пакет, призначений для побудови моделі, 

проведення модельних експериментів і аналізу динамічних систем. Він підтримує 

роботу з лінійними і нелінійними системами, які моделюються  у безперервному 

часі, проміжку часу або у поєднанні того і іншого. Системи можуть бути 

багатошвидкісними, тобто складатись з різних частин, які обрані або оновлені з 

різними швидкостями. 

Пакет містить модуль Matlab, який дозволяє отримувати результати 

аналізу одержаних динамічних моделей, як у аналітичному представленні, 

так і у візуальному. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завдяки Simulink є можливість вийти за межі ідеалізованих лінійних моделей і 

досліджувати більш реальні нелінійні моделі, які ураховують усілякі фактори, напр., опір 

середовища, тертя, вплив температури та ін. 

 Пакет може бути корисним при аналізі рівнянь кінетики деяких процесів 

збагачення, накопичення продуктів у циркуляційних середовищах та ін. 

 

 Контрольні запитання 

 

1. Назвіть переваги статистичного методу обробки даних у порівнянні з 

традиційним. 

Рис. 8.8 – Часткові перетини поверхонь відгуку зольності концентрату (а) і відходів 

(б) по осям густина живлення - вміст класу < 0,1мм. 
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2. Назвіть послідовні етапи  планування експерименту. 

3. Опишіть методику визначення критерію процесу та незалежних факторів. 

4. Опишіть методику вибору критерію ефективності процесу. 

5. Опишіть методику визначення незалежних факторів. 

6. Опишіть методику вибору структури моделі і плану експерименту. 

7. Опишіть методику застосування повного факторного експерименту при 

дослідженнях. 

8. Опишіть методику застосування дробового факторного експерименту при 

дослідженнях. 

9. Опишіть особливості застосування методу крутого сходження. 

10. Опишіть особливості застосування симплексного методу планування 

експериментів. 

11. Опишіть особливості застосування ротатабельного центрально-композиційного 

планування експериментів. 

12. Охарактеризуйте можливість застосування комп’ютерних технологій обробки 

даних при дослідженнях. 
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ДОДАТОК  А  

Густина і твердість мінералів розділюваних  

гравітаційними процесами 

 

Мінерал 

Хімічний склад Густин

а, 

кг/м
3
 

Твердість 

(по Моосу) формула вміст, % 

1 2 3 4 5 

Алмаз С 100,0 С 3500 10,0 

Алюміній 

Андалузит  

Каолін 

Корунд 

Шпінель  

Al 

Al2O3·SiO2 

Al2O3·2SiO2·2H2

O 

Al2O3 

MgO·Al2O3 

100,0 Al 

63,2 Al2O3 

39,5 Al2O3 

100,0 Al2O3 

71,8 Al2O3 

2600 

3200 

2600 

4000 

3800 

2,9 

7,0 

2,3 

9,0 

8,0 

Барій 

Барит 

Вітерит 

Ba 

BaSO4 

BaCO3 

100,0 Ba 

65,7 BaO 

82,7 BaO 

3600 

4500 

3750 

3,5 

3,7 

4,2 

Вольфрам 

Вольфраміт 

Гюбнерит 

Ферберит  

Шеєліт 

W 

(Fe, Mn) WO4 

MnWO4 

FeWO4 

CaWO4 

100,0 W 

74,0 WO3 

75,0 WO3 

76,3 WO3 

80,6 WO3 

19000 

7000 

7400 

7000 

6000 

7,5 

6,0 

4,5 

4,5 

5,0 

Залізо 

Гематит 

Гетит 

Лімоніт 

Магнетит 

Пірит 

Сидерит 

Fe 

Fe2O3 

Fe2O3·H2O 

2Fe2O3·3H2O 

Fe3O4 

FeS2 

FeCO3 

100,0 Fe 

70,0 Fe 

63,0 Fe 

66,5 Fe 

72,4 Fe 

46,6 Fe 

48,3 Fe 

7800 

5100 

3800 

3800 

5100 

5100 

3800 

4,5 

6,0 

5,0 

5,4 

6,0 

6,3 

4,0 

 

Золото(самородне) 

Калаверит 

Кренерит  

Петцит 

Сильваніт 

Au 

(Au, Ag) Te2 

(Au, Ag) Te2 

(Au, Ag)2 Te 

(Au, Ag) Te4 

до 99,7 Au 

39,5 Au; 3,1 Ag 

39,5 Au; 3,1 Ag 

25,4 Au; 41,8 Ag 

24,2 Au; 13,3 Ag 

19000 

9000 

8350 

9000 

8100 

2,5 

2,5 

2,0 

3,0 

2,5 

Магній 

Доломіт 

Змійовик  

Магнезит 

Mg 

CaCO3·MgCO3 

Mg6[Si4O10](OH)

8 

MgCO3 

100,0 Mg 

21,9 MgO; 30,4 CaO 

43,5 MgO; 43,5 SiO2 

47,8 MgO 

1700 

2800 

2800 

3100 

2,5 

3,8 

4,0 

4,0 

Марганець 

Манґаніт 

Піролюзит 

Псиломелан 

Родоніт 

Родохрозит  

Mn 

Mn2O3·H2O 

MnO2 

Mn2O3 

MnSiO3 

MnCO3 

100,0 Mn 

62,5 Mn 

63,0 Mn 

63,0 Mn 

42,0 Mn 

62,0 Mn 

7400 

4300 

5000 

4150 

3500 

3500 

6,0 

3,8 

2,3 

5,5 

6,2 

4,2 

Мідь(самородна) 

Азурит 

Ковелін 

Малахіт 

Халькозин 

Cu 

2CuCO3·Cu(OH)2 

CuS 

CuCO3·Cu(OH)2 

Cu2S 

до 100,0 Cu 

55,2 Cu 

66,4 Cu 

57,4 Cu 

79,8 Cu 

8800 

3700 

4600 

3900 

5600 

2,8 

3,8 

2,0 

3,8 

3,0 



65 

Халькопірит 

Хризокола 

CuFeS2 

CuSiO3·2H2O 

34,5 Cu 

36,1 Cu 

4200 

2100 

3,7 

3,5 
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 Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

Молібден  

Вульфеніт  

Молібденіт  

Молібдит 

Повеліт  

Mo 

PbMoO4 

MoS2 

Fe2O3·MoO3·7H2O 

CaMoO4 

100,0 Mo 

26,0 Mo 

до 60,0 Mo 

66,7 Mo 

48,0 Mo 

10200 

6800 

4700 

4500 

4500 

5,5 

3,0 

1,3 

1,5 

3,5 

Нікель 

Герсдорфіт 

Нікелін  

Пентландит  

Ni 

NiAsS 

NiAs 

(Fe, Ni)9S8 

100,0 Ni 

35,4 Ni 

44,0 Ni 

до 44,0 Ni 

8900 

5800 

7500 

4600 

4,0 

5,5 

5,5 

3,5 

Олово 

Каситерит 

Станін  

Sn 

SnO2 

Cu2FeSnS4 

100,0 Sn 

79,0 Sn 

27,6 Sn; 29,6 Cu 

7300 

6900 

4400 

2,0 

6,5 

4,0 

Платина (самородна) 

Поліксен 

Спериліт  

Pt 

(Pt, Fe) 

PtAs2 

до 96,0 Pt 

88,0 Pt; 11,0 Fe 

56,5 Pt; 43,5 As 

21400 

17400 

10600 

4,5 

4,5 

6,5 

Свинець 

Англезит 

Вульфеніт  

Галеніт 

Церусит 

Піроморфіт 

Pb 

PbSO4 

PbMoO4 

PbS 

PbCO3 

Pb5(PO4)3Cl 

100,0 Pb 

68,3 Pb 

60,0 Pb 

86,6 Pb 

83,5 Pb 

76,0 Pb 

11300 

6200 

6700 

7450 

6550 

7000 

1,5 

2,5 

3,5 

2,5 

3,3 

4,0 

Срібло (самородне) 

Арґентит  

Піраргірит  

Полібазит  

Прустит  

Стефаніт 

Ag 

Ag2S 

AgSbS3 

(Ag, Cu)16Sb2S11 

Ag3AsS3 

Ag5SbS4 

До 99,9 Ag 

87,1 Ag 

59,8 Ag 

84,9 Ag 

65,4 Ag 

68,3 Ag 

10500 

7300 

5830 

6100 

5600 

6200 

2,8 

2,5 

2,3 

3,0 

2,5 

2,5 

Титан 

Анатаз 

Брукіт 

Ільменіт 

Лейкоксен 

Лопарит 

Перовськіт 

Рутил 

Сфен 

Ti 

TiO2 

TiO2 

FeTiO3 

(TiO2)18·Fe2O3 

(Ce, Na, Ca)(Ti, Nb)O3 

CaTiO3 

TiO2 

CaSiTiO5 

100,0 Ti 

до 99,5 Ti 

до 99,5 Ti 

до 52,8 Ti 

до 97,6 Ti 

до 99,5 Ti 

до 57,8 Ti 

до 99,5 Ti 

до 40,8 Ti 

4500 

3900 

4000 

4600 

4000 

4800 

4000 

4200 

3500 

4,0 

6,0 

6,3 

5,5 

5,0 

5,8 

5,8 

6,0 

5,5 

Хром 

Хроміт  

Хромшпінеліди 

Cr 

FeCr2O4 

(Mg, Fe)(Cr, Al, Fe)2O4 

100,0 Cr 

65,0 Cr2O3 

до 75,0 Cr2O3 

7100 

4700 

4700 

9,0 

6,5 

6,5 

Цинк  

Вілеміт 

Вюртцит 

Каламін 

Смітсоніт 

Сфалерит  

Франклініт  

Zn 

Zn2[SiO4] 

ZnS 

Zn4[(OH)2Si2O7]·H2O 

ZnCO3 

ZnS 

ZnFe2O4 

100,0 Zn 

59,0 Zn 

до 63,0 Zn 

54,0 Zn 

52,0 Zn 

67,0 Zn 

до 25,0 Zn 

7100 

5600 

4300 

3450 

5100 

4100 

6500 

2,5 

4,3 

4,0 

4,7 

6,3 

4,0 

5,3 
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 Закінчення таблиці 

 

1 2 3 4 5 

Цирконій 

Баделеїт  

Циркон 

Zr 

ZrO2 

ZrSiO4 

100,0 Zr 

до 99,0 Zr 

67,2 Zr 

- 

5800 

4700 

- 

6,5 

7,5 

Інші мінерали 

Дистен 

Монацит  

Ставроліт 

Флюорит 

 

Al2O3[SiO4] 

(Ce, La){PO4} 

Fe2Al9[SiO4]4(OH)O7 

CaF2 

 

63,2 Al2O3 

до 70,0 TR2O3 

48,1 Al2O3 

51,3 Ca; 48,7 F 

 

3600 

5200 

3700 

3150 

 

6,0 

5,8 

7,2 

4,0 

Породні мінерали 

Галуазит 

Глина 

Кальцит 

Кварц 

Мусковіт 

Польові шпати 

Флогопіт 

Хлорити  

 

Al4(OH)8[Si4O10]·nH2O 

Al2O3·2SiO2·2H2O 

CaCO3 

SiO2 

KAl2[AlSi3O10](OH)2 

(K, Na, Ca)[AlSi3O8] 

KMg3[AlSi3O10](F, OH)2 

(Mg, Fe)6-n(Al, Fe)nAlnSi4-nO10 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2600 

2600 

2710 

2650 

2830 

2700 

2900 

3000 

 

2,0 

2,3 

3,2 

7,0 

2,5 

6,2 

2,5 

2,5 
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ДОДАТОК  Б 

ПИТОМА МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ДЕЯКИХ МІНЕРАЛІВ  

 

МІНЕРАЛ ХІМІЧНА ФОРМУЛА  

        ПИТОМА МАГНІТНА 

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ, 

М
3
/КГ·10

-6
 

АМФІБОЛ 

АПАТИТ 

БЕРИЛ 

БІОТИТ 

БРАУНІТ  

БУРИЙ ЗАЛІЗНЯК  

ВЕРНАДИТ 

ВОЛЬФРАМІТ 

ГАУСМАНІТ  

ГЕМАТИТ 

ГЕТИТ 

ҐІПС 

ҐЛАУКОНІТ  

ҐРАНАТ  

ҐЮБНЕРИТ  

ДИСТЕН 

ЕГІРИН  

ІЛЬМЕНІТ 

КАСИТЕРИТ 

КОЛУМБІТ 

МАГНЕТИТ 

МАГҐЕМІТ 

МАНҐАНІТ 

МАРТИТ  

МОНАЦИТ 

ПІРИТ 

ПІРОКСЕН  

ПІРОЛЮЗИТ 

ПСИЛОМЕЛАН 

РОДОХРОЗИТ  

РУТИЛ 

СИДЕРИТ  

СПЕКУЛЯРИТ 

СТАВРОЛІТ  

ТАЛЬК 

 мІНЕРАЛ КЛАСУ 

СИЛІКАТІВ 

CA5[CO3][PO4]3(FE,CL,OH) 

AL2BE3[SI6O18] 

KFE3(OH,F)2[AL,SI3O10] 

MNO·3MN2O3·SIO2 

NFE2O3·MH2O 

MNO2·MH2O 

(FE, MN) WO4 

MN2O4 

Fe2O3 

Fe2O3·H2O 

CaSO4·2H2O 

Силікат групи слюд 

Ортосилікат  

MnWO4 

Al2O3[SiO4] 

Силікат групи піроксенів 

FeTiO3 

SnO2 

(Fe,Mg)(Nb,Ta)2O6 

Fe3O4 

γ-Fe2O3 

MnOOH 

Fe2O3 

(Ce, La){PO4} 

FeS2 

Мінерал класу силікатів 

MnO2 

Mn2O3 

MnCO3 

TiO2 

FeCO3 

Fe2O3 

Fe2Al9[SiO4]4(OH)O7 

MG3[SI4O10](OH)2 

0,080 – 0,115  

0,001 – 0,004 

0,001 

0,040 – 0,120 

0,150 

0,025 – 0,250 

0,050 

0,025 – 0,150 

0,070 

0,050 – 0,250 

0,200 – 0,300 

0,010 

0,080 

0,100 – 0,200 

0,100 

0,002 – 0,012 

0,110 

0,3 – 1,2 

0,001 – 0,010 

0,025 

25 – 50 

10 –25  

0,035 – 0,150 

0,2 – 10  

0,010 – 0,025 

0,005 – 0,040 

0,080 

0,025 – 0,100 

0,060 – 0,120 

0,170 

0,002 – 0,015 

0,035 – 0,150  

0,250 – 0,370 

0,040 – 0,50 

0,030 
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ДОДАТОК  В 

Електричні властивості деяких мінералів 

 

   Мінерал      Хімічна формула 

    Електричні властивості 

  Питомий  

опір,   Ом·м 

Діелектрична  

 проникність                                                           

                 1                     2         3             4 

АЛМАЗ  

АЛЬБІТ  

АНГІДРИТ  

АНТРАЦИТ 

АПАТИТ 

АРСЕНОПІРИТ 

БАРИТ 

БЕРИЛ  

БІОТИТ 

БОКСИТ 

БРАУНІТ  

БУРИЙ 

ЗАЛІЗНЯК  

ВОЛЬФРАМІТ 

ГАЛЕНІТ  

ГАЛІТ  

ГЕМАТИТ 

ГЕТИТ 

ҐІПС 

ГРАФІТ 

ДИСТЕН 

ЗОЛОТО 

ІЛЬМЕНІТ 

КАЛЬЦИТ 

КАОЛІНІТ  

КАСИТЕРИТ 

КВАРЦ 

КІНОВАР 

КОРУНД  

КУПРИТ  

МАГНЕТИТ 

МАНҐАНІТ 

МАРКАЗИТ 

МІКРОКЛІН 

МОЛІБДЕНІТ 

МОНАЦИТ 

МУСКОВІТ  

ОЛІГОКЛАЗ 

ОРТОКЛАЗ 

ПІРИТ 

ПІРОЛЮЗИТ 

ПІРОТИН 

  

                    С 

           Na[AlSi3O8] 

                CaSO4 

                    С 

CA5[CO3][PO4]3(FE,CL,OH) 

                FEASS 

                BASO4 

           AL2BE3[SI6O18] 

  KFE3(OH,F)2[AL,SI3O10] 

                  AL2O3 

MNO·3MN2O3·SIO2 

NFE2O3·MH2O 

(FE, MN) WO4 

PBS 

NACL 

Fe2O3 

Fe2O3·H2O 

CaSO4·2H2O 

C 

Al2O3[SiO4] 

Au 

FeTiO3 

CaCO3 

Al4[Si4O10](OH)8 

SnO2 

SiO2 

HgS 

                    AL2O3 

                    CU2O 

Fe3O4 

MnOOH 

Fe2S 

K[AlSi3O8] 

MoS2 

(Ce, La){PO4} 

KAl2[AlSi3O10](OH)2 

nNa[AlSi3O8]·mCa[Al2Si2O8] 

K[AlSi3O8] 

FeS2 

MnO2 

Fe2S 

         

10
14 

    10
14 

     10
11 

     10
10

 

     10
16 

     10
8 

     10
14 

     10
10

 

     10
14 

     10
12

 

     10
8 

     10
12

 

     10
9
 

     10
8 

 

     10
8 

     10
8 

        
10

14 

      10
8
 

           
– 

      10
8 

         
10

8 

10
11 

– 10
16  

      10
11 

      10
11

 

      10
14  

      10
11 

      10
9 

      10
8 

      10
8 

      10
8 

      10
8 

      10
14 

      10
8 

      10
15 

      10
14

 

      10
14

 

      10
14

 

      10
8
 

      10
8 

      10
8 

       

        16,5 

         4,0 

    5,7 – 7,0 

    7,4 – 9,5 

    7,4 – 10,5 

        81,0 

     5,0 – 12,0 

      3,9 – 7,7 

      6,0 - 9,3 

     8,0 – 10,0 

         81,0 

         10,0 

         15,0 

          81,0 

       5,6 – 7,3 

          25,0 

          25,0 

      8,0 – 11,6 

          81,0 

     5,7 – 7,2 
              

81,0 

   33,7 – 81,0 

     7,8 – 8,5 

         12,0 

         24,0 

      4,2 – 5,0 

    33,7 – 81,0 

      5,6 – 6,3 

           6,0 

    33,7 – 81,0 

          81,0 

    33,7 – 81,0 

      5,0 – 6,9 

        81,0 
           

12,0 

      6,0 – 8,0 

          6,8 

       5,0 – 6,2 

    33,7 – 81,0 
                

81,0 

           81,0 
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Закінчення таблиці 

 

                 1                     2         3             4 

ПІРОХЛОР 

ПЛАТИНА 

ПРИРОДНА 

ПОЛЬОВІ 

ШПАТИ 

ПСИЛОМЕЛАН 

РОГОВА 

ОБМАНКА 

РУТИЛ 

СІРКА 

САМОРОДНА 

СРІБЛО 

САМОРОДНЕ  

СИДЕРИТ 

СИЛІМАНІТ 

Сильвін 

Смітсоніт  

Сподумен 

СТАВРОЛІТ 

СФАЛЕРИТ 

СФЕН  

ТАНТАЛІТ 

ТИТАНОМАГН

ЕТИТ  

ФАЯЛІТ 

Флюорит 

Халькозин 

Халькопірит 

Церусит 

Циркон 

Шеєліт  

       NaCa[N2O6](OH, F) 

Pt 

Алюмосилікати Na, K, Ca, Ba 

Mn2O3 

Гідросилікат Са, Mg, Fe 

TiO2 

S 

Ag 

FeCO3 

AlAlO[SiO4]  

KCl 

ZnCO3 

LiAl[Si2O6] 

Fe2Al9[SiO4]4(OH)O7 

ZnS 

CaSiTiO5  

(Fe,Mn)Ta2O6 

(Fe,Ti)Fe2O4 

Fe2[SiO4] 

CaF2 

Cu2S 

CuFeS2 

                   PBCO3 

ZrSiO4 

                   CaWO4 

      10
13   

      10
8    

 

      10
14

 

    
   

10
8    

 

    
   

10
13    

 

    
   

10
8  

    
   

10
14     

   
    

 
10

8               

– 

       10
8
 

           
– 

      10
14 

      10
14 

      10
12

 
           

– 
           

– 
           

– 

     10
6
 

     10
8 

     10
11 

     10
14 

     10
8 

     10
8 

 
    10

9 

     10
12

 
       

10
14

 

    
 
4,1 – 4,5

 

         81,0 

           6,8 

    49,0 – 58,0 

      7,0 – 8,0  

    89,0 – 173,0 

      3,0 – 3,6 

          81,0 

            7,0 

            9,3 

            4,8 

        8,0 – 9,3 

             8,4  

            6,8  

            7,8 

      4,0 – 6,6 
                

– 

           –  

            81,0 
        

62,0 – 85,0 

            81,0 
                    

– 

             2,3 
        8,6 – 15,0   

             8,0 
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ДОДАТОК  Г 

Критерій Ст’юдента t  

 

     Число 

   ступенів 

 свободи  f 

                           Рівень значимості  α 

      0,10        0,05        0,01       0,001 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

       10 

       11 

       12 

       13 

       14 

       15 

       16 

       17 

       18 

       19 

       20 

       21 

       22 

       23 

       24 

       25 

       26 

       27 

       28 

       29 

       30 

       40 

       60 

      120 

        ∞ 

 

      6,31 

      2,92 

      2,35 

      2,13 

      2,01 

      1,94 

      1,89 

      1,86 

      1,83 

      1,81 

      1,80 

      1,78 

      1,77 

      1,76 

      1,75 

      1,75 

      1,74 

      1,73 

      1,73 

      1,73 

      1,72 

      1,72 

      1,71 

      1,71 

      1,71 

      1,71 

      1,71 

      1,70 

      1,70 

      1,70 

      1,68 

      1,67 

      1,66 

      1,64 

 

      12,70 

       4,30 

       3,18 

       2,78 

       2,57 

       2,45 

       2,36 

       2,31 

       2,26 

       2,23 

       2,20 

       2,18 

       2,16 

       2,14 

       2,13 

       2,12 

       2,11 

       2,10 

       2,09 

       2,09 

       2,08 

       2,07 

       2,07 

       2,06 

       2,06 

       2,06 

       2,05 

       2,05 

       2,05 

       2,04 

       2,02 

       2,00 

       1,98 

       1,96 

 

      63,70 

       9,92 

       5,84 

       4,60 

       4,03 

       3,71 

       3,50 

       3,36 

       3,25 

       3,17 

       3,11 

       3,05 

       3,01 

       2,98 

       2,95 

       2,92 

       2,90 

       2,88 

       2,86 

       2,85 

       2,83 

       2,82 

       2,81 

       2,80 

       2,79 

       2,78 

       2,77 

       2,76 

       2,76 

       2,75  

       2,70 

       2,66 

       2,62 

       2,58 

 

     637,00 

      31,60 

      12,90 

       8,61 

       6,86 

       5,96 

       5,40 

       5,04 

       4,78 

       4,59 

       4,44 

       4,32 

       4,22 

       4,14 

       4,07 

       4,01 

       3,96 

       3,92 

       3,88 

       3,85 

       3,82 

       3,79 

       3,77 

       3,74 

       3,72 

       3,71 

       3,69 

       3,66 

       3,66 

       3,65 

       3,55 

       3,46 

       3,37 

       3,29 
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ДОДАТОК  Д 

Критерій Фішера F 

 
Рівень значимості  α = 0,01 

   \ f1 

 f2\ 

 
    4     7    10    16    24    40   100     ∞ 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

  10 

  12 

  14 

  16 

  18 

5625,0 

 99,25 

 28,71 

 15,98 

 11,39 

  9,15 

  7,85 

  7,01 

  6,42 

  5,99 

  5,41 

  5,03 

  4,77 

  4,58 

5928,0 

 99,34 

 27,67 

 14,98 

 10,45 

  8,26 

  7,00 

  6,19 

  5,62 

  5,21 

  4,65 

  4,28 

  4,03 

  3,85 

6056,0 

 99,40 

 27,23 

 14,54 

 10,05 

  7,87 

  6,62 

  5,82 

  5,26 

  4,85 

  4,30 

  3,94 

  3,69 

  3,51   

6169,0 

 99,44 

 26,83 

 14,15 

  9,68 

  7,52 

  6,27 

  5,48 

  4,92 

  4,52 

  3,98 

  3,62 

  3,37 

  3,19 

6234,0 

 99,46 

 26,60 

 13,93 

  9,47 

  7,31 

  6,07 

  5,28 

  4,73 

  4,33 

  3,78 

  3,43 

  3,18 

  3,00 

6286,0 

 99,48 

 26,41 

 13,74 

  9,29 

  7,14 

  5,90 

  5,11 

  4,56 

  4,17 

  3,61 

  3,26 

  3,01 

  2,83 

6334,0 

 99,49 

 26,23 

 13,57 

  9,13 

  6,99 

  5,75 

  4,96 

  4,41 

  4,01 

  3,46 

  3,11 

  2,86 

  2,68 

6366,0 

 99,50 

 26,12 

 13,46 

  9,02 

  6,88 

  5,65 

  4,86 

  4,31 

  3,91 

  3,36 

  3,00 

  2,75 

  2,57 

Рівень значимості  α = 0,05 

   \ f1 

 f2\ 
 

    4     7    10    16    24    40   100     ∞ 

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

  10 

  12 

  14 

  16 

  18 

 225,0 

 19,25 

  9,12 

  6,39 

  5,19 

  4,53 

  4,12 

  3,84 

  3,63 

  3,48 

  3,26 

  3,11 

  3,01 

  2,93 

 237,0 

 19,36 

  8,88 

  6,09 

  4,88 

  4,21 

  3,79 

  3,50 

  3,29 

  3,14 

  2,92 

  2,77 

  2,66 

  2,58  

 242,0 

 19,39 

  8,78 

  5,96 

  4,74 

  4,06 

  3,63 

  3,34 

  3,13 

  2,97 

  2,76 

  2,60 

  2,49 

  2,41 

 246,0 

 19,43 

  8,69 

  5,84 

  4,60 

  3,92 

  3,49 

  3,20 

  2,98 

  2,82 

  2,60 

  2,44 

  2,33 

  2,25  

 249,0 

 19,45 

  8,64 

  5,77 

  4,53 

  3,84 

  3,41 

  3,12 

  2,90 

  2,74 

  2,50 

  2,35 

  2,24 

  2,15 

 251,0 

 19,47 

  8,60 

  5,71 

  4,46 

  3,77 

  3,34 

  3,05 

  2,82 

  2,67 

  2,42 

  2,27 

  2,16 

  2,07 

 253,0 

 19,49 

  8,56 

  5,66 

  4,40 

  3,71 

  3,28 

  2,98 

  2,76 

  2,59 

  2,35 

  2,19 

  2,07 

  1,98 

 254,0 

 19,50 

  8,53 

  5,63 

  4,36 

  3,67 

  3,23 

  2,93 

  2,71 

  2,54 

  2,30 

  2,13 

  2,01 

  1,92 

 

Примітка:  f1 – належить до більшої дисперсії,   f2 – до меншої.  
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ДОДАТОК  Е 

Критерій Кохрена G 

 

Рівень значимості  α = 0,01 

   \ f 

 k\ 

 
    1     3     6    10    16    36   144    ∞ 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

  10 

  15 

  20 

  30 

  40 

  60 

 120 

  ∞ 

0,9999 

0,9933 

0,9676 

0,9279 

0,8828 

0,8376 

0,7945 

0,7544 

0,7175 

0,5747 

0,4799 

0,3632 

0,2940 

0,2151 

0,1225 

0,0000 

0,9794 

0,8831 

0,7814 

0,6957 

0,6258 

0,5685 

0,5209 

0,4810 

0,4469 

0,3317 

0,2654 

0,1913 

0,1508 

0,1069 

0,0585 

0,0000 

0,9172 

0,7606 

0,6410 

0,5531 

0,4866 

0,4347 

0,3932 

0,3592 

0,3308 

0,2386 

0,1877 

0,1327 

0,1033 

0,0722 

0,0387 

0,0000 

0,8539 

0,6743 

0,5536 

0,4697 

0,4084 

0,3616 

0,3248 

0,2950 

0,2704 

0,1918 

0,1501 

0,1054 

0,0816 

0,0567 

0,0302 

0,0000 

0,7949 

0,6059 

0,4884 

0,4094 

0,3529 

0,3105 

0,2779 

0,2514 

0,2297 

0,1612 

0,1248 

0,0867 

0,0668 

0,0461 

0,0242 

0,0000 

0,7067 

0,5153 

0,4057 

0,3351 

0,2858 

0,2494 

0,2214 

0,1992 

0,1811 

0,1251 

0,0960 

0,0658 

0,0503 

0,0344 

0,0178 

0,0000 

0,6062 

0,4230 

0,3251 

0,2644 

0,2229 

0,1929 

0,1700 

0,1521 

0,1376 

0,0934 

0,0709 

0,0480 

0,0363 

0,9245 

0,0125 

0,0000 

0,5000 

0,3333 

0,2500 

0,2000 

0,1667 

0,1429 

0,1250 

0,1111 

0,1000 

0,0667 

0,0500 

0,0333 

0,0250 

0,0167 

0,0083 

0,0000 

Рівень значимості  α = 0,05 

   \ f 

 k\ 
     1     3     6    10    16    36   144    ∞ 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

0,9985 

0,9669 

0,9065 

0,8412 

0,7808 

0,7271 

0,6798 

0,6385 

0,9392 

0,7977 

0,6841 

0,5981 

0,5321 

0,4800 

0,4377 

0,4027 

0,8534 

0,6771 

0,5598 

0,4783 

0,4184 

0,3726 

0,3362 

0,3067 

0,7880 

0,6025 

0,4884 

0,4118 

0,3568 

0,3154 

0,2829 

0,2568 

0,7341 

0,5466 

0,4366 

0,3645 

0,3135 

0,2756 

0,2462 

0,2226 

0,6602 

0,4748 

0,3720 

0,3066 

0,2612 

0,2278 

0,2022 

0,1820 

0,5813 

0,4031 

0,3093 

0,2513 

0,2129 

0,1833 

0,1616 

0,1446 

0,5000 

0,3333 

0,2500 

0,2000 

0,1667 

0,1429 

0,1250 

0,1111 

Закінчення таблиці 
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  10 

  15 

  20 

  30 

  40 

  60 

 120 

  ∞ 

0,6020 

0,4709 

0,3894 

0,2929 

0,2370 

0,1737 

0,0998 

0,0000 

0,3733 

0,2758 

0,2205 

0,1593 

0,1259 

0,0895 

0,0495 

0,0000 

0,2823 

0,2034 

0,1602 

0,1137 

0,0887 

0,0623 

0,0337 

0,0000 

0,2353 

0,1671 

0,1303 

0,0921 

0,0713 

0,0497 

0,0260 

0,0000 

0,2032 

0,1429 

0,1108 

0,0771 

0,0595 

0,0411 

0,0218 

0,0000 

0,1655 

0,1144 

0,0879 

0,0604 

0,0462 

0,0316 

0,0165 

0,0000 

0,1308 

0,0889 

0,0675 

0,0457 

0,0347 

0,0234 

0,0120 

0,0000 

0,1000 

0,0667 

0,0500 

0,0333 

0,0250 

0,0167 

0,0083 

0,0000 
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ДОДАТОК  Ж 

Критерій Пірсона χ2 

 

  Число 

ступенів 

свободи 

     f 

Рівень значимості   

   0,01   0,025    0,05    0,95   0,975    0,99 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    6,6 

    9,2 

   11,3 

   13,3 

   15,1 

   16,8 

   18,5 

   20,1 

   21,7 

   23,2 

   24,7 

   26,2 

   27,7 

   29,1 

   30,6  

   32,0 

   33,4 

   34,8 

   36,2 

   37,6 

   38,9 

   40,3 

   41,6 

   43,0 

   44,3 

   45,6 

   47,0 

   48,3 

   49,6 

   50,9    

    5,0 

    7,4 

    9,4 

   11,1 

   12,8 

   14,4 

   16,0 

   17,5 

   19,0 

   20,5 

   21,9 

   23,3 

   24,7 

   26,1 

   27,5 

   28,8 

   30,2 

   31,5 

   32,9 

   34,2 

   35,5 

   36,8 

   38,1 

   39,4 

   40,6 

   41,9 

   43,2 

   44,5 

   45,7 

   47,0 

    3,8 

    6,0 

    7,8 

    9,5 

   11,1 

   12,6 

   14,1 

   15,5 

   16,9 

   18,3 

   19,7 

   21,0 

   22,4 

   23,7 

   25,0 

   26,3 

   27,6 

   28,9 

   30,1 

   31,4 

   32,7 

   33,9 

   35,2 

   36,4 

   37,7 

   38,9 

   40,1 

   41,3 

   42,6 

   43,8 

 0,0039 

  0,103 

  0,352 

  0,711 

   1,15 

   1,64 

   2,17 

   2,73 

   3,33 

   3,94 

   4,57 

   5,23 

   5,89 

   6,57 

   7,26 

   7,96 

   8,67 

   9,39 

  10,1 

  10,9 

  11,6 

  12,3 

  13,1 

  13,8 

  14,6 

  15,4 

  16,2 

  16,9 

  17,7 

  18,5  

0,00098 

  0,051 

  0,216 

  0,484 

  0,831 

   1,24 

   1,69 

   2,18 

   2,70 

   3,25 

   3,82 

   4,40 

   5,01 

   5,63 

   6,26 

   6,91 

   7,56 

   8,23 

   8,91 

   9,59 

  10,3 

  11,0 

  11,7 

  12,4 

  13,1 

  13,8 

  14,6 

  15,3 

  16,0 

  16,8   

0,00016 

  0,020 

  0,115 

  0,297 

  0,554 

  0,872 

   1,24 

   1,65 

   2,09 

   2,56 

   3,05 

   3,57 

   4,11 

   4,66 

   5,23 

   5,81 

   6,41 

   7,01 

   7,63 

   8,26 

   8,90 

   9,54 

  10,2 

  10,9 

  11,5 

  12,2 

  12,9 

  13,6 

  14,3 

  15,0 
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