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1. Wstęp 

Górnictwo węgla kamiennego jest kluczową gałęzią przemysłu energetycznego w Pol-
sce i z tego powodu jest przedmiotem wielu badań i opracowań naukowych. W 2008 roku 
opracowano celowy projekt unijny pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu 
wydobywczego węgla kamiennego”, typu foresight, który miał na celu określenie stanu pol-
skiego przemysłu węglowego oraz jego scenariuszy technologicznego rozwoju i funkcjono-
wania w perspektywie roku 2020. Poziomem odniesienia dla sformułowania scenariuszy 
rozwoju technologii przeróbki był aktualny poziom technologiczny funkcjonujących zakła-
dów przeróbczych.  

W ramach projektu wyszczególniono, w oparciu o tzw. karty technologiczne, 4 typy za-
kładów przeróbki węgla funkcjonujących aktualnie w Polsce [1–4, 8]: 

1) wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm; 
2) wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (1) mm; 
3) wzbogacania węgla energetycznego o pełnym zakresie uziarnienia; 
4) wzbogacania węgla koksowego o pełnym zakresie uziarnienia. 

Najwyższe priorytety uzyskały technologie wzbogacania węgli, zarówno energetycz-
nych, jak i koksujących, w pełnym zakresie uziarnienia.  

Ze względu na typ węgli, wyróżniamy przede wszystkim węgle typu energetycznego 
i koksującego. Oprócz tego występują również pośrednie typy węgli, których przedstawicie-
lem jest węgiel występujący w kopalni „Bielszowice”. Ze względu na bogatą i różnorodną 
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charakterystykę oraz wielość parametrów opisujących materiał uziarniony, jakim jest wę-
giel, aby w pełni zanalizować jego cechy konieczne jest wdrożenie wielowymiarowej anali-
zy statystycznej. Taka analiza pozwoli na uzasadnienie wprowadzania określonych operacji 
lub urządzeń w procesach wzboagacania. W pracy zaprezentowano takie charakterystyki 
dla dwóch rodzajów węgli w celu pokazania występujących różnic. 

2. Elementy analizy wybranych schematów wzbogacania węgli  

2.1. Wzbogacanie węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 mm 

System wzbogacania węgli energetycznych w zakresie uziarnienia powyżej 0,1 (0,5) mm, 
jest najbardziej rozpowszechnionym systemem wzbogacania w polskich zakładach przerób-
czych. Rozwiązania technologiczno-maszynowe powstały w Polsce w jako rozwinięcie po-
przednich technologii lub zostały zaprojektowane za granicą (USA, Niemcy) Dotyczy to 
przede wszystkim wzbogacania i odwadniania węgli drobnych oraz najdrobniejszych. Za-
stosowano rozwiązania dla węgli typu 31, 32 i 33 poprzez wzbogacenie węgli gruboziar-
nistych, wzbogacanie części miałów węglowych, miałów pozbawionych drobniejszych zia-
ren a także wzbogacanie i odsiarczanie mułów gruboziarnistych i filtrację próżniową mułów 
węglowych [5, 14]. Schemat został zaprezentowany na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Schemat układu wzbogacania węgla energetycznego 
o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5) mm [5] 
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2.2. Wzbogacanie węgla kokosowego o pełnym zakresie uziarnienia 

Technologia przeznaczona dla węgli koksowych to technologia wzbogacania w pełnym 
zakresie uziarnienia, z flotacją pianową dla najdrobniejszych klas węgli o wielkości ich ziarn 
poniżej 0,3 mm. Obecnie technologia ta jest dominująca w zakładach przeróbczych, które 
wzbogacają węgiel typu 35. Pozwala ona uzyskać koncentraty węglowe o bardzo wysokiej 
jakości, które zostają wykorzystane w karbochemii. Zakłady przeróbcze, które w chwili obec-
nej wzbogacają węgiel koksowy (w szczególności typu 35) po gruntownej zmianie techno-
logii odwadniania będą odpowiadały standardom światowym [5, 14]. Schemat został zapre-
zentowany na rysunku 2. 

 

Rys. 2.Schemat układu wzbogacania węgla koksowego w pełnym zakresie uziarnienia [5] 

2.3. Charakterystyka technologii wzbogacania węgla w KWK Bielszowice 

Węgiel kamienny z KWK „Bielszowice” jest węglem typu 34.2 oraz 35 (w 98% za-
sobów) o średniej zawartości popiołu 12%, średniej zawartości siarki całkowitej 0,7% oraz 
wartości opałowej 21 287÷32 487 kJ/kg.  
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Schemat technologiczny jego przeróbki zaprezentowano na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Schemat technologiczny KWK „Bielszowice” 
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W zakładzie przeróbczym stosuje się następujące urządzenia przeróbcze: 

⎯ przygotowanie nadawy: przesiewacze (4 sztuki), kruszarki (5), brak uławiaczy złomu; 
⎯ klasyfikacja wstępna: przesiewacze (4); 
⎯ płuczka ziarnowa: wzbogacalniki zawiesinowe (2), przesiewacze (6); rekuperatory (5), 

pompy (19), brak osadzarek, kruszarek i regulatorów ciężaru właściwego cieczy ciężkich; 
⎯ płuczka miałowa: osadzarki Allmineral (1); hydrocyklony (18); przesiewacze; wirówki (5); 

sito OSO (2); pompy (28), brak cyklonów i spirali; 
⎯ klasyfikacja wtórna: przesiewacze (4); kruszarki węgla płukanego (2); 
⎯ flotacja – obieg wodno-mułowy: flotowniki (2), filtry (4); wirówki sedymentacyjne (2); 

pompy próżniowe (8); brak pras filtracyjnych i suszarni; 
⎯ kontrola procesu wzbogacania: wagi taśmowe (11); popiołomierze do pomiaru ciągłe-

go (4); popiołomierze stacjonarne (3); gęstościomierze (2). 

Zmiany technologii będą polegały na próbie eliminacji najdrobniejszych ziarn w celu 
zmniejszenia produkcji mułu, zastąpienia węzła wzbogacania flotacyjnego alternatywnym 
procesem wzbogacania, zwiększeniem produkcji miałów energetycznych kosztem miałów 
o wysokiej kaloryczności ⎯ w zależności od zapotrzebowania rynku i analizy parametrów 
jakościowych miału. Aby modernizować zarówno układ wzbogacania jak i poszczególne 
jego elementy potrzebna jest jednak pełna informacja na temat przerabianego materiału. Przy 
dużej ilości cech opisujących materiał uziarniony konieczna jest więc wielowymiarowa ana-
liza danych.  

3. Ogólne zasady wielowymiarowego badania wzbogacalności węgli 

Można przyjąć, że węgiel stanowiący nadawę do zakładu przeróbki jest charakteryzo-
wany wielowymiarowym wektorem właściwości 

 W = [W1, W2, ..., Wk], 

gdzie: 
 W1 = D ⎯ wielkość ziarna, 
 W2 = Ρ ⎯ gęstość ziarna, 
 Wi ⎯ właściwości typu: zawartość popiołu, zawartości innych składników, liczba 

Rogi, wskaźnik wolnego wydymania itp.  
 
Pomijając kłopoty interpretacyjne związane z określeniem jednostki populacji general-

nej, można z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 
przyjąć, że węgiel da się charakteryzować wielowymiarowymi rozkładami jego właściwoś-
ci. Analiza tych rozkładów powinna być podstawą projektowania układów przygotowania 
węgla do wzbogacania oraz układów jego wzbogacania [6, 7, 9–11, 13]. 
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Istotnymi informacjami w tym zakresie będą charakterystyki dwuwymiarowego rozkładu 
cech (W1, W2), czyli cech decydujących bezpośrednio o rozdziale oraz dwuwymiarowe funkcje 
regresji postaci ( )1 2,

iw im f W W W= opisujące zachowanie się wartości średniej cechy Wi, pod 
warunkiem, że cechy podstawowe W1 i W2 przyjęły odpowiednio wartości W1 i W2.  

W tym artykule przedstawimy pewne wykresy (rys. 4−9), które będą ilustrowały wy-
brane różnice pomiędzy węglami typu 31 i 34 i mogą być podstawą analiz wzbogacalności, 
czy też doboru operacji lub urządzeń. 

 

Rys. 4. Dystrybuanta F (d, ρ) dla węgla typu 34 

 

Rys. 5. Dystrybuanta F (d, ρ) dla węgla typu 31 
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Rys. 6. Słupkowa interpretacja powierzchni regresji II rodzaju 
dla węgla typu 34 ⎯ zawartość siarki 

 

Rys. 7. Słupkowa interpretacja powierzchni regresji II rodzaju 
dla węgla typu 31 ⎯ zawartość siarki 
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Rys. 8. Słupkowa interpretacja powierzchni regresji II rodzaju 
dla węgla typu 34 ⎯ zawartość popiołu 

 

Rys. 9. Słupkowa interpretacja powierzchni regresji II rodzaju  
dla węgla typu 31 ⎯ zawartość popiołu 
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Obserwując powyższe wykresy można wyodrębnić punkty charakterystyczne, dla któ-
rych warto opracować strategie działania (np. klasa ziarnowa 14÷16 mm dla węgla typu 34 
wykazuje niepokojąco wysoką zawartość siarki dla gęstości 1,5÷1,6 g/cm3). Widać wyraź-
nie, że charakterystyki, zarówno dotyczące zawartości popiołu, jak i zawartości siarki róż-
nią się znacząco dla obu typów węgli. Wykresy słupkowe wskazują na kształt powierzchni 
regresji II rodzaju i postać modelu statystycznego, który może być celem badawczym sa-
mym w sobie. Widać jednoznacznie, że konieczne jest różnorodne podejście do zagadnień 
związanych z wzbogacaniem badanych węgli.  

4. Uwagi końcowe 

Powyższe wykresy (4−9) mogą stanowić bazę do dalszych rozważań oraz są źródłem 
podstawowych informacji na temat analizowanego materiału. Podobne analizy można wy-
konać dla innych cech materiału, tj. wskaźnika wolnego wydymania, czy liczby Rogi. Przy 
zastosowaniu odpowiedniego aparatu obliczeniowego można opracować wielowymiarowy 
model charakteryzujący określone złoże, bądź pokład, z którego pochodzi analizowana prób-
ka węgla. Możliwości zmian w zakresie całego układu wzbogacania wyznaczają również 
tendencje rynkowe. W przypadku KWK „Bielszowice” stwierdza się, że możliwe moderni-
zacje technologii wzbogacania zależeć będą od zapotrzebowania rynku na węgle o wyso-
kiej kaloryczności, zapotrzebowania rynku na miał energetyczny, zapotrzebowania rynku na 
koks oraz potencjalnych możliwości obniżenia kosztów produkcji. Proponowane podejście 
jest tylko wstępem do dalszych działań, które będą podejmowane przez autorów artykułu. 
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