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Využitie štatistickej metódy plánovania faktorových experimentov pri
mechanickej aktivácii komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu
Erika Godočíková1, Michal Leško2 a Peter Baláž1
Usage of a statistical method of designing factorial experiments in the mechanical activation
of a complex CuPbZn sulphide concentrate
Mechanical activation belongs to innovative procedures which intensify technological processes by creating new surfaces and
making a defective structure of solid phase. Mechanical impact on the solid phase is a suitable procedure to ensure the mobility of its
structure elements and to accumulate the mechanical energy that is later used in the processes of leaching.
The aim of this study was to realize the mechanical activation of a complex CuPbZn sulphide concentrate (Slovak deposit) in an
attritor by using of statistical methods for the design of factorial experiments and to determine the conditions for preparing the optimum
mechanically activated sample of studied concentrate.
The following parameters of the attritor were studied as variables:the weight of sample/steel balls (degree of mill filling), the number
of revolutions of the milling shaft and the time of mechanical activation. Interpretation of the chosen variables inducing the mechanical
activation of the complex CuPbZn concentrate was also carried out by using statistical methods of factorial design experiments. The
presented linear model (23 factorial experiment) does not support directly the optimum search, therefore this model was extended to the
nonlinear model by the utilization of second order ortogonal polynom. This nonlinear model does not describe adequately the process of new
surface formation by the mechanical activation of the studied concentrate. It would be necessary to extend the presented nonlinear model to
the nonlinear model of the third order or choose another model. In regard to the economy with the aspect of minimal energy input
consumption, the sample with the value of 524 kWht-1 and with the maximum value of specific surface area 8.59 m2g-1 (as a response of the
factorial experiment) was chosen as the optimum mechanically activated sample of the studied concentrate. The optimum mechanically
activated sample of the complex CuPbZn sulphide concentrate was prepared under the following conditions: the weight of sample/steel balls
(degree of mill filling) – 125 g/2000 g; the number of revolutions of the milling shaft - 900 min-1 and the time of mechanical activation - 64
min.
Indeed, it is necessary to emphasize that the application of mechanical activation has exceeded the framework of the laboratory
research. The Institute of Geotechnics of SAS has achieved significant theoretical and technological results in the study of mechanical
activation of sulphides and their reactivity in the different solid state reactions. Nowadays the mechanical activation is frequently applied in
Australia, New Zealand and South Africa for the pretreatment of sulphide concentrates with a gold content.
Key words: mechanical activation, CuPbZn sulphide concentrate, surface area, factorial experiment.

Úvod
Ložiská rúd neželezných kovov na Slovensku sa vyznačujú komplikovaným mineralogickým zložením
a nízkym obsahom kovov. Relatívne vyčerpanie ložísk niektorých druhov surovín a znižovanie obsahu
základných úžitkových zložiek podmieňuje taký výskum hydrometalurgických technológií spracovania rúd,
ktorý sa pokúša čeliť ekologickým problémom súvisiacim s aplikáciou klasických pyrometalurgických postupov.
Cieľom výskumu je dosiahnuť efektívne komplexné využívanie všetkých cenných zložiek s priaznivou
výťažnosťou prostredníctvom netradičných postupov úpravy. Tieto postupy úpravy sú možné hlavne pri
spracovaní komplexných koncentrátov rôznej proveniencie, ktoré často obsahujú ťažko lúhovateľné minerály.
Týka sa to aj spracovania rúd neželezných kovov, patriacich medzi najdôležitejšie kovy, bez ktorých si rozvoj
priemyslu nemožno predstaviť.
Dôležitým zdrojom neželezných kovov je aj komplexná CuPbZn sulfidická ruda slovenskej proveniencie.
Táto ruda bola ťažená a spracovávaná v oblasti stredného Slovenska z ložísk Banská Štiavnica a Hodruša-Hámre
a bola aj významným zdrojom zlata a striebra. Komplexný CuPbZn sulfidický koncentrát predstavuje však
vhodný modelový objekt aj v širšom merítku, nakoľko vo svete je tento typ rúd čoraz častejšie exploatovaný.
Keďže flotačné koncentráty majú pre mnohé hydrometalurgické procesy malý reakčný povrch, čo predstavuje
i študovaný koncentrát, v práci sa aplikuje postup mechanickej predaktivácie, ktorý patrí k netradičným
spôsobom intenzifikácie v extrakčnej metalurgii a v niektorých štátoch sa aj priemyselne využíva.
Mechanická aktivácia tuhých látok v zariadeniach intenzívneho mletia tvorí súčasť modernej vednej
disciplíny mechanochémie s fundovaným teoretickým základom, ako aj so širokým záberom v aplikačnej oblasti.
Mechanická aktivácia môže byť príspevkom k produkcii disperzií s veľkým povrchom, zvýšenou porušenosťou
a následne zvýšenou reaktivitou v procese lúhovania (Tkáčová, 1989; Baláž, 2000).
Metódy štatistického plánovania experimentov sa v súčasnosti rozširujú do všetkých oblastí vedy
a techniky (Leško, 1983; Leško, 1985). Viacerí autori (Agatzini & Burkin, 1984; Tkáčová & Baláž, 1988; Baláž
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et al., 1989; Cunha & Bastos, 1998) využili vo svojej práci štatistické plánovanie faktorových pokusov i v oblasti
výskumu hydrometalurgických procesov. Využitie štatistických metód plánovania experimentov má oproti
klasickému plánovaniu experimentov výhody v tom, že umožňuje vytvoriť matematický model skúmanej
závislosti pri realizácii minimálneho počtu experimentov.
Cieľom práce bolo realizovať mechanickú aktiváciu komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu
s využitím štatistických metód plánovania experimentov a určiť podmienky pre prípravu optimálne mechanicky
aktivovanej vzorky, t.j. vzorky s čo najväčším špecifickým povrchom charakterizujúcim povrchové zmeny
študovaného koncentrátu.
Materiál a metodika práce
Materiál
Pre výskum bol použitý komplexný CuPbZn sulfidický koncentrát zo slovenskej lokality Hodruša-Hámre.
Chemické a mineralogické zloženie koncentrátu je uvedené v tabuľke 1.
Tab.1. Chemické a mineralogické zloženie komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu.
Tab.1. Chemical and mineralogical composition of complex CuPbZn sulphide concentrate.

Chemické zloženie
[gt-1]

[%]
Cu
0,93

Pb
4,08

Zn
3,57

Fe
20,06

Sb
0,2

Hg
0,17

Bi
0,015

As
0,02

Mn
0,03

S
44,15

Ca
0,22

Al
0,63

SiO2
5,8

Au
353

Ag
170

Mineralogické zloženie
sfalerit, pyrit, galenit, chalkopyrit, tetraedrit, kremeň

Nameraná hodnota špecifického povrchu adsorpčného SA neaktivovanej vzorky komplexného CuPbZn
sulfidického koncentrátu je SA = 0,18 m2g-1.
Metodika práce
Pre štúdium mechanickej aktivácie komplexného CuPbZn koncentrátu bol použitý miešadlový mlyn atritor
typu Molinex PE/075 (Netzsch, Nemecko), s voľne pohyblivými mlecími telesami.
Mechanická aktivácia študovaného koncentrátu bola realizovaná na základe navrhnutého úplneho
faktorového plánu typu 23, pri variovaní zvolených faktorov: x1 – mVZ/mG (stupeň zaplnenia mlyna, kde mVZ –
hmotnosť koncentrátu, mG – hmotnosť mlecích guličiek), x2 – nM (otáčky mlyna) a x3 - tM (čas mechanickej
aktivácie v minútach). V experimentoch bola použitá konštantná hmotnosť mlecích guličiek 2000g, s priemerom
d = 2 mm. Ďalšie faktory boli stabilizované na tejto úrovni: pôvodná flotačná zrnitosť vzorky; objem
destilovanej vody v mlecej komore 200 ml; objem mlecej komory 500 ml a laboratórna teplota. Ako parameter
optimalizácie bol zvolený špecifický povrch adsorpčný SA ako parameter charakterizujúci povrchové zmeny.
Dolná a horná úroveň faktorov ovplyvňujúcich mechanickú aktiváciu komplexného CuPbZn sulfidického
koncentrátu boli zvolené na základe predchádzajúcich skúseností a výsledkov získaných na tomto mlecom
zariadení (Ficeriová & Godočíková, 2000). Plán pokusov zodpovedal klasickej štruktúre úplného faktorového
plánu (ÚFP) typu 2n (Leško, 1985). V prípade, keď sa ukáže, že lineárny model s interakciami faktorov je na
riešenie úlohy nevhodný, realizácia pokusov v centre a vo vzdialenosti ±α (centrálny kompozičný plán)
umožňuje doplniť model o kvadratické členy. Hodnoty úrovní zvolených faktorov pre doplňujúce pokusy boli
vypočítané (Herfurt & Just, 1979; Kafarov, 1978; Leško, 1985) na základe vzťahu (1)

xHi
xDi } = x0i ± α .∆xi ,

kde:

základná úroveň i - tého faktora - x oi =
interval variácie i - tého faktora - ∆xi =

α=

1
2

( N .2

n

)

(1)

x H i + x Di
2
x H i − x Di
2

,

(2)

,

(3)

− 2n ,

(4)

pričom N – počet pokusov v ÚFP pre n = 3, n – počet faktorov, α = 1,215.
Kodovací vzťah na prechod od prirodzených k bezrozmerným premenným ai je:
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ai = ±1 =

xij − x0i
∆xi

,

j = D, H

(5)

Ostatné použité symboly sú vysvetlené v tabuľke 2.
Tab.2. Úrovne a interval variácie zvolených parametrov atritora ako premenných.
Tab.2. Levels and variation interval of chosen parameters of attritor as variables.

mvz/mG

Základná úroveň–x0i
Interval variácie-∆xi
Dolná úroveň faktora-xDi
Horná úroveň faktora-xHi
xDi (-α)
xHi (+α)

125/2000
75/2000
50/2000
200/2000
33,9/2000
216,1/2000

Úrovne faktorov v prirodzenej mierke
nM [min-1]
tM [min]
900
300
600
1200
535 (500)
1264 (1300)

37,5
22,5
15
60
10,2
64,8

Špecifický povrch adsorpčný SA vzoriek (ako paramater optimalizácie) bol stanovený metódou
nízkoteplotnej adsorpcie dusíka na prístroji Gemini 2360 (Micromeritics, USA).
Pre výpočet špecifickej energie mletia EM bola použitá empirická rovnica (6) (Heegn, 1986):

EM =

m1
.n.t.g.π .D.µ (ν ) ,
m2

[kWh t-1]

(6)

kde m1 – hmotnosť guličiek [g], m2 – hmotnosť vzorky [g], nM – otáčky mlyna [s-1], t - čas mletia [s], g –
gravitačné zrýchlenie [9,81 ms-2], D - priemer mlecej komory [m], µ (v) – koeficient trenia µ = 0,90 pre guličky
s priemerom φ = 2 mm.
Vyhodnotenie plánovaného experimentu
Výsledky realizovaného ÚFP 23 boli spracované využitím základných matematicko-štatistických výpočtov
(Eckschlager et al., 1980; Leško, 1985). Vyhodnotenie ÚFP 23 (ortogonálneho plánu 1. rádu) s jednotlivými
výpočtami parametrov modelovej rovnice (regresných koeficientov), s previerkami významných regresných
koeficientov a efektov zvolených faktorov, ako aj s previerkou adekvátnosti modelovej rovnice je podrobne
spracované v práci (Godočíková, 2001).
Na základe navrhnutého ÚFP typu 23 a sledovaného parametra optimalizácie SA je možné konštatovať, že
mechanická aktivácia koncentrátu prebieha podľa modelovej rovnice, ktorá má v bezrozmernej mierke tvar (7)
y = 4,32 − 1,39a1 + 0,35a2 + 1,15a3 − 0,31a1a3 .
(7)
Táto rovnica adekvátne popisuje priebeh procesu tvorby nových povrchov v skúmanej oblasti (FAD=0,5;
FTAB(0,05; 3, 5)=5,41). Z rovnice vyplýva, že nárast špecifického povrchu adsorpčného komplexného CuPbZn
sulfidického koncentrátu z pôvodnej hodnoty SA=0,18 m2g-1 spôsobený mechanickou aktiváciou je najviac
ovplyvňovaný stupňom zaplnenia mlyna (b1=-1,39), menej časom mechanickej aktivácie (b3=1,15) a najmenej
výrazný je vplyv otáčok mlyna (b2=0,35). Takmer rovnocenný a protichodný vplyv stupňa zaplnenia mlyna
a času mechanickej aktivácie naznačuje, že čím je menej naplnená mlecia komora mletým materiálom a čím
dlhšie prebieha mechanická aktivácia študovaného materiálu, tým lepšie sa študovaný materiál pomelie a efekt
mletia je účinnejší.
Takéto lineárne modely umožňujú určiť smer ďalšieho postupu po gradiente príslušného faktora, pričom
veľkosť kroku určuje regresný koeficient. Neumožňujú však bezprostredne určiť optimum, lebo chýba
minimálne kvadratický člen. Z toho dôvodu sa vyššie prezentovaný lineárny model adekvátne popisujúci proces
mechanickej aktivácie, rozšíril na nelineárny model, zaradením významných kvadratických efektov.
ÚFP typu 23 sa doplnil 6 pokusmi nachádzajúcimi sa na hlavných osiach v 3–rozmernom priestore vo
vzdialenosti α = 1,215 od centra plánu a realizáciou pokusu v centre experimentu. Vyhodnotenie centrálneho
kompozičného plánu (2. rádu) typu N=23+2.3+1=15 s výstupnou veličinou y – parametrom optimalizácie SA, je
podrobne analyzované v práci (Godočíková, 2001).
Na základe vyhodnoteného nelineárneho plánu sa získala modelová rovnica (8), ktorá v bezrozmernej
mierke má tvar:

y = 7,10 − 1,75a1 + 0,70a 2 + 1,48a 3 − 0,31a1a 3 − 1,23a 22 − 1,35a 32 ,

(8)

Na základe štatistického vyhodnotenia (Godočíková, 2001) je možné konštatovať, že modelová rovnica
v skúmanej oblasti nevystihuje priebeh procesu tvorby nových povrchov pri mechanickej aktivácii komplexného
sulfidického koncentrátu (FAD=25,14; FTAB(0,05; 8, 5)=4,82). Z toho vyplýva, že odchýlky medzi modelom
a experimentálnymi hodnotami sú vyššie ako rozptyl výsledkov spôsobený nepresnosťou práce, a preto
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navrhnutý model nevystihuje experimentálne pozorovania. Potrebné by bolo zvoliť iný model, resp. aplikovať
nelineárny model 3. rádu.
Výsledky realizovaného kompozičného plánu s celkovým počtom pokusom N=23+2.3+1=15 mechanicky
aktivovaných vzoriek komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu sú zhrnuté v tabuľke 3.
Tab.3. Výsledky mechanickej aktivácie komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu realizovanej na základe štatistickej metódy
plánovania faktorových experimentov s nameranými hodnotami špecifického povrchu adsorpčného SA (ako parametra
optimalizácie) a vypočítanými hodnotami špecifickej energie mletia EM.
Tab 3. The results of the mechanical activation of complex CuPbZn concentrate realized on the basis of statistical methods of factorial
design experiments with measured values of specific surface area SA (as response of factorial experiment) and with
calculated values of energy input consumption EM..

č.p.

EM
[kWht-1]

mVZ/mG

nM
[min-1]

tM
[min]

SA
[m2g-1]

202

50/2000

600

15

4,03

2

50

200/2000

600

15

1,70

3

404

50/2000

1200

15

4,48

4

101

200/2000

1200

15

2,48

5

808

50/2000

600

60

6,91

6

202

200/2000

600

60

3,22

7

1617

50/2000

1200

60

7,43

8

404

200/2000

1200

60

4,30

9

1119

33,87/2000

900

37,5

10,97

10

175

216,12/2000

900

37,5

4,41

11

168

125/2000

535,5

37,5

3,88

12

438

125/2000

1264,5

37,5

7,83

13

82

125/2000

900

10,1625

2,77

14

524

125/2000

900

64,8375

8,59

15

303

125/2000

900

37,5

5,33

Cieľom plánovaného experimentu bolo určiť podmienky optimálnej mechanickej aktivácie koncentrátu
v atritore. Nevýhodou je, že pri mechanicky aktivovaných vzorkách sa hodnoty špecifického povrchu zvyšujú
s rastúcim množstvom mlecej práce, resp. špecifickej energie mletia EM vypočítanej podľa vzťahu (6). Tento
problém preto bolo potrebné riešiť kompromisom: za optimálne aktivovanú vzorku považovať takú, ktorá by
spĺňala aj ekonomické požiadavky, t.j. vzorku s najväčším špecifickým povrchom pri najmenšej spotrebe
špecifickej energie mletia.
Na základe uvedených dôvodov bola kompromisom vybraná optimálne aktivovaná vzorka spĺňajúca vyššie
popísané požiadavky. Pri výbere optimálnej vzorky boli zohľadnené aj výsledky plánovaného experimentu
vyplývajúce z vyššie interpretovaných modelových rovníc (7, 8). Za zvolených štandardných podmienok
plánovaného experimentu bola ako optimálne aktivovaná vzorka komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu
vybraná vzorka s hodnotou SA=8,59 m2g-1 (EM=524 kWht-1). Optimálna mechanicky aktivovaná vzorka so
značne vyšším špecifickým povrchom adsorpčným v porovnaní s neaktivovanou vzorkou CuPbZn koncentrátu
(SA=0,18 m2g-1) spĺňa požiadavky pre prevádzku, súvisiace s ekonomicky prijateľnou spotrebou energie mletia.
V hydrometalurgickej praxi sa pre mechanickú aktiváciu využívajú kontinuálne pracujúce atritory, avšak
v našom prípade bol na výskum použitý vsádzkový atritor, kde spotreba energie na mletie je značne vyššia.
Z odbornej diskusie (Sekula, osobná informácia) je známe, že spotreba energie mletia v kontinuálnych atritoroch
predstavuje približne 10 % spotreby energie mletia vo vsádzkových atritoroch. V najnovšej literatúre sa uvádza
(Baláž, 2000), že kontinuálne atritory pracujú pri spotrebách energie 100-250 kWht-1. Z toho hľadiska
predstavuje desatina energie spotrebovaná pri vsádzkovom laboratórnom atritore (0,1.524 kWht-1=52,4 kWht-1)
ekonomicky veľmi sľubnú hodnotu.
Záver
Prezentovaný lineárny model (ÚFP typu 23) neumožňuje optimalizovať proces mechanickej aktivácie,
a preto sa rozšíril na nelineárny model využitím kompozičného ortogonálneho plánu 2. rádu. Na základe
vyhodnoteného kompozičného plánu a získanej modelovej nelineárnej rovnice (8) je možné konštatovať, že táto
rovnica nevystihuje priebeh procesu tvorby nových povrchov pri mechanickej aktivácii študovaného
koncentrátu. Vzhľadom na neadekvátnosť navrhnutého nelineárneho modelu 2. rádu by bolo potrebné tento
model rozšíriť na nelineárny model 3. rádu resp. zvoliť iný model s inými významnými premennými. V každom
prípade sa vyskytol nový problém, ktorý by bolo vhodné v budúcnosti riešiť.
Výskum vplyvu parametrov atritora ovplyvňujúcich mechanickú aktiváciu metódou štatistického
plánovania experimentov umožnil definovať podmienky realizácie mechanickej aktivácie. Ako optimálne
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aktivovaná vzorka komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu spĺňajúca aj ekonomické požiadavky bola
vybraná vzorka s hodnotou SA=8,59 m2g-1 pri EM=524 kWht-1, pripravená za týchto podmienok: stupeň zaplnenia
mlyna – 125/2000; otáčky mlyna – 900 min-1 a čas mechanickej aktivácie – 64 min.
Mechanická aktivácia komplexného CuPbZn sulfidického koncentrátu pozitívne ovplyvňuje fyzikálnochemické vlastnosti študovaného koncentrátu, a tým následný hydrometalurgický postup jeho spracovania.
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