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Sprzedaż, wynajem, obsługa klienta, badania i rozwój 
 
Autor: Pierre Gaucher, Eng. MBA 

«Sonda SSW: nowe narzędzie o wysokiej technologii zwiększające 
zawartość metalu w rudzie poprzez zmniejszenie rozcieńczenia w 
kopalniach metali»   
 
 
STRESZCZENIE 
 

Możliwa jest selektywna eksploatacja złoża rudy poprzez połączenie użycia sondy 
SSW z metodami masowego wydobycia tak samo, jak z zawężoną eksploatacją złóż 
żyłowych. Innymi słowy, dzięki użyciu sondy SSW, procesy wydobywcze będą w stanie 
zredukować i kontrolować zubożenie, które jest głównie związane z każdym procesem 
wydobywczym. Uzyskano już szybkie i znaczne oszczędności. 
 

Kopalnie Falconbridge zaprezentowały w Subury i Raglan procesy, w których sonda 
SSW może rejestrować siarczki niklu, miedzi i żelaza w otworach strzałowych. Zwiększono 
zwartość metalu w rudzie i zredukowano rozcieńczenie poprzez naszkicowanie granic stref 
rudy przed selektywnym ładowaniem materiałów wybuchowych w otworach strzałowych. 
Zawartość rudy jest natychmiast mierzona i rejestrowana poprzez obniżenie sondy w otworze 
strzałowym. Profilowanie drążonych diamentowymi wiertłami otworów w kopalni 
zaprezentowało, że zawartość rudy (niklu, miedzi, kobaltu, PGM), jak oznaczono, jest 
proporcjonalna do natężenia reakcji elektromagnetycznej sondy (EM), prawdopodobnie 
dlatego, że stosunek niklu do pirotynu jest stały w danym złożu rudy. Sonda mierzy również 
przewodnictwo samoistne siarczków i procent magnetytu. Wszystkie odczyty sondy są 
wyświetlane i automatycznie zapisywane w pamięci z 10-cm odstępem na tym samym 
odczycie. Pomiar 30-metrowego otworu strzałowego zajmuje mniej niż 2 minuty. Cały 
przyrząd jest lekki (12 kg) i prosty w obsłudze. Jedna osoba może przenieść system SSW i 
zrobić pomiar zarówno dolnych jak i górnych otworów. Sonda pracuje w temperaturach od -
40°C do +50°C. 
 
 Sporządzanie wykresu pomiarów otworów strzałowych sondą SSW (2-3-4-6-10 cale 
w średnicy) przed wystrzałem pozwala zdefiniować dokładny kształt złoża rudy w skale 
płonnej oraz nieekonomiczną rudę o niskiej zawartości pierwiastka. Tak więc jedynie część 
otworów, które zawierają rudę, jest wysadzana. Zubożenie jest wtedy znacznie zredukowane, 
poprzez pozostawienie odpadów i rudy o niskiej zawartości pierwiastka na miejscu, oraz 
pozawala kopalni zaoszczędzić na transporcie, materiałach wybuchowych, kruszeniu, 
podsadzaniu, wzbogacaniu rud, etc. Tysiące dolarów są w ten sposób oszczędzane. Niektóre 
oszczędności można także osiągnąć podczas rozwoju przodków wybierkowych poprzez 
prowadzenie rozwoju drążenia oraz poprzez zastąpienie wierteł diamentowych wierceniem 
udarowym. W niektórych warunkach, kiedy sonda pokazuje, że część bogatej rudy nie została 
wybrana, dodatkowe otwory strzałowe pozwolą odzyskać gniazda bogatej rudy, które w 
przeciwnym razie pozostałyby nie ruszone w ścianach przodka wybierkowego. 
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WPROWADZENIE 
 
 Artykuł przedstawia charakterystykę SSW sondy kontrolującej zawartość rudy, 
następnie prezentuje przykładowe profile pomiarów przy użyciu sondy, zarówno w DDH jak i 
otworach strzałowych. 
 Powszechny problem: produktywność kontra zubożenie. Czy istnieje rozwiązanie? 
 
Niskie zubożenie, ale wysokie koszta 
 W przeszłości metody wydobywcze takie, jak wybieranie magazynowe lub wybieranie 
z podsadzką, albo pozwalały górnikom zobaczyć rudę, albo próbnikom na zebranie próbek z 
przodka i zaznaczenie granic rudy. Zubożenie było zminimalizowane, ale koszty wydobycia 
były bardzo wysokie.  
 
Niskie koszta, ale wysokie zubożenie 
 Niedawno wiele kopalni przyjęło bardziej produktywne i mniej kosztowne metody 
wydobycia takie, jak (VCR) pionowe wybieranie od granic do szybu oraz podpoziomowe 
długie otwory. Metody te zredukowały koszty wydobycia tony rudy. Odwierty wiertłem 
diamentowym (DDH) rozmieszczone pomiędzy 15 i 50 metrowymi przerwami są używane do 
określenia kształtu złoża rudy, z którego wytyczany jest wzorzec wypełniania odwiertu. 
Otwory strzałowe są wtedy drążone, załadowywane ładunkami wybuchowymi i wysadzane. 
Koszty eksploatacji są redukowane, ale przede wszystkim rozcieńczenie jest wyższe: bogata 
ruda może zostać w ścianach przodka wybierkowego i odpadach wysadzanych z rudą z 
powodu niedoskonałego określenia granic rudy. 
 
Niskie koszty i niskie zubożenia 
 Dzisiaj w wielu kopalniach metali możliwe jest robienie pomiarów ścian z otworami 
strzałowymi przy użyciu sondy SSW w taki sposób, żeby zarysować granice rudy przed 
selektywnym zakładaniem materiałów wybuchowych. Postępując w ten sposób, można 
wydobyć większość rudy i pozostawić odpady na miejscu. 
 
 Dwie spółki używają codziennie SSW w swoich procesach wydobywczych: 
Falconbridge w pięciu kopalniach w Sudbury i Raglan, oraz Mineração Serra da Fortaleza Ltd 
kopalnia należąca do Rio Tinto w Brazylii. Kilka innych kopalni zamierza przyjąć nasze 
urządzenie. 
 
OPIS SSW  
 
 Kompletną sondę przedstawiono na rysunku 1. Składa się z modułu odczytującego, 
zainstalowanego na wyciągarce zamocowanej na trójnogu. Wyciągarka może przyjąć kable o 
długości od 20 do 80 metrów. Całe urządzenie zostało wymyślone w taki sposób, żeby mogło 
być niesione i obsługiwane przez jedną osobę. 

        
Rysunek 1a  Rysunek 1b  Rysunek 1c  Rysunek 1d 
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 Na rysunku 2 przedstawiono wczesny prototyp sondy, przetestowany przez 
pracowników Falconbridge w kopalni Craig w Sudbury. Pomiary mogą być prowadzone na 
stojąco. 

  
                 Rysunek 2      Rysunek 3 
 
 Rysunek 3 ukazuje składniki sondy rozcieńczeniowej SSW. Odbiornik będzie 
pracował z sondami o średnicach odpowiednich dla otworów strzałowych danej kopalni. 
Można przymocować ołowiany obciążnik w celu obniżenia sondy do otworów wypełnionych 
wodą. Sonda ze wszystkim elementami waży mniej niż 12 kg i może wytrzymać w 
ekstremalnych warunkach, od -40°C do +50°C, nawet w bardzo wilgotnym środowisku. 
Moduł zasilany przez akumulator wyświetla odczyty i pozycję sondy na ekranie 
przeciwoświetleniowym i, kiedy sonda jest opuszczona, dane są automatycznie zapisywane w 
pamięci wewnętrznej. 

Rysunek 4:  Ron Lemery, Ken Germain and Mario Fluet at Raglan Mine are setting the SSW 
system to verify ore contacts in their blast holes 
 
 SSW potrafi wykryć i określić ilościowo nawet tak mało jak 0,1% i tak dużo jak 100% 
wiodących siarczków takich, jak pirotynu, chalkopirytu, pendlandit, i kilku, ale nie 
wszystkich pirytów lub galenitów, nawet przy obecności magnetytu. Może również wykryć  i 
określić ilościowo jak największy obszar magnetytu, ale precyzja dla magnetytu jest raczej 
niedokładna, jeśli są obecne silne przewodniki. 
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Metodologia użyta do wprowadzenia sondy SSW do kopalni. 
 
 Profilowanie otworów drążonych wiertłami diamentowymi w poszczególnych 
kopalniach niklu dowiodło, że zawartość rudy (miedziowej, niklowej, kobaltowej, PGM), jak 
oznaczono w rdzeniu, jest proporcjonalna do nasilenia reakcji elektromagnetycznej sondy, 
którą nazywamy HFR. Stosunek ten utrzymuje się prawdopodobnie dlatego, że stosunek niklu 
do pirotynu jest warunkowo stały w danym złożu rudy. Tę relację ilustruje rysunek 5, na 
którym można zaobserwować, że w tym DDH z kopalni Craig, próby oznaczone na czerwono 
współdziałają z oznaczoną na niebiesko zawartością obliczoną z odczytu z SSW.  

 
                         Rysunek 5        Rysunek 6 
 
 W kopalni Craig, Falconbrigde ustala pomiary w otworach strzałowych o dużej 
średnicy na podstawie: 

• wiercenia BQ diamentowym wiertłem otworu w przodku wybierkowym i oznaczanie 
jego rdzenia 

• pracy małej sondy i współdziałania jej pomiarów z próbami 
• rozwiercanie tego samego otworu DDH do rozmiarów większej średnicy wiertarką 

udarową 
• kalibracji różnych pomiarów różnych średnic z SSW w otworze strzałowym 

 
Proszę zauważyć, że każda z sond GDD będzie oszacowywać zbyt nisko siarczki, jeśli 

średnica otworu będzie większa niż otwór kalibracyjny. Sugerujemy kalibrować sondę dla 
każdej danej średnicy otworów. Oszacowana zawartość siarczków będzie bardziej 
rzetelna, jeśli sonda będzie tak duża, jak to możliwe dla badanego otworu. 
 
 Kontynuując, skalibrowaliśmy sondę używając oznaczeń rdzeni z BQ otworów 
drążonych wiertłami diamentowymi oraz potwierdziliśmy naszą zdolność do odróżnienia 
rud o wysokiej, średniej i niskiej zawartości metali. Rejestry rdzeni DDH potwierdziły 
również, że kontakty geologiczne i nawet litologia mogłyby być identyfikowane na 
podstawie reakcji geofizycznych. Profile geofizyczne oraz lokalizację odczytów można 
prawie dokładnie odtworzyć, a badania były łatwe do przeprowadzenia przy 
wykonywaniu górnych i dolnych otworów. Rys. 6 przedstawia doskonale dokładny 
kontakt pomiędzy rudą a odpadami, ustalony przez sondę SSW.  
 
Przykłady oszczędności użycia SSW w otworach wiertniczych 
 
 Kiedy SSW zostanie raz skalibrowana w DDH i kiedy zidentyfikuje się rudę i odpady, 
sonda może zostać użyta w otworach strzałowych. 
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 Przez wprowadzenie sondy do 
otworów strzałowych, natychmiast 
zostaje zmierzony i zapisany profil 
zawartości rudy w siarczki niklu, miedzi 
i żelaza. Znając umiejscowienie rudy 
przed wysadzeniem, można selektywnie 
załadować otwory materiałami 
wybuchowymi tak, żeby uniknąć ton 
wysadzonych odpadów i w ten sposób 
zwiększyć zawartość rudy w metal i 
obniżyć koszty produkcji. Następujące 
przykłady pochodzą z kopalni 
Mineração Serra da Fortaleza Ltd z Rio 
Tinto w Brazylii. 
 
 Po lewej stronie rys. 7 i 8 
przedstawiono oryginalny zarys rudy, 
kiedy po prawej pojawia się szkic 
poprawiony po przeprowadzeniu 
pomiarów SSW. Na rys.7 trzy z pięciu 
otworów strzałowych uważano za 
wywiercone w rudzie, kiedy faktycznie 
były w skale płonnej. Nie wysadzając jej, 
kopalnia uniknie zubożenia 
spowodowanego przez 450 ton skały 
płonnej. 
 
 Na rys. 8 pięć centralnych otworów 
było wydrążonych w rudzie. Z dwóch 
miejscowych testów prawy otwór 
wykazał, że kontakt rudy ze skałą płonną 
był dokładnie tam, gdzie się tego 
spodziewano. Otwór z lewej strony 
wskazał, że pokład rudy był dwa metry 
szerszy niż oczekiwano i ten krótki test 
przeprowadzony przy pomocy SSW 
pozwolił na załadowanie dodatkowych 
360 ton dobrej rudy do zmielenia.  

 
         

    Rysunek 7 i 8      
 

 Sporządzanie wykresu pomiarów z sondy SSW przeprowadzonych  w otworach 
strzałowych przed wysadzeniem pozwala na naszkicowanie dokładnego kształtu złoża 
rudy w skale płonnej i nieekonomicznej rudy o niskiej zawartości metalu. Tak więc 
jedynie część otworów, która zawiera rudę, jest wysadzana. Zubożenie jest zdecydowanie 
zredukowane, a przez pozostawienie skały płonnej na miejscu, kopalnia zaoszczędza na 
transporcie, kruszeniu, mieleniu etc. Poprzez redukcję rozcieńczenia i wydobycie gniazd 
rudy, które pozostałyby w ścianach przodka wybierkowego, młyn wyprodukuje więcej 
koncentratu przy użyciu tego samego sprzętu, tak więc przedłuży życie kopalni. 
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Praktyczne korzyści z użycia SSW 
 
 Dzięki użyciu SSW na podstawie codziennych danych, można: 

• Udoskonalić granice złoża rudy dla celów modelowania i planowania celów w 
ukośnych otworach wentylacyjnych. 

• Uzyskać lepszy zarys styczności rudy w wierceniu otworów przed urobieniem 
przodków wybierkowych. 

• Obliczyć średnią zawartość niklu w przodkach wybierkowych przed eksploatacją 
w celu sporządzenia mieszanki. 

• Uzyskać lepsze wyniki w odzyskiwaniu rudy przy eksploatacji. 
• Okazyjnie, można uniknąć zanieczyszczeń związanych ze skałą płonną, które 

mogłyby mieć wpływ na odzyskiwanie materiału w młynie. 
• Można tak poprowadzić rozwój robót chodnikowych poprzez złoże rudy, żeby 

zaoszczędzić czas. 
• Zastąpić krótkie DDH otworami strzałowymi w ścianach przodków wybierkowych 

w celu ułatwienia odzyskiwania gniazd rudy, które w innym przypadku 
pozostałyby w ścianach przodka. 

 
Przyszły udoskonalenia 

 
GDD zamierza przedstawić nową jednostkę odczytującą, która będzie w stanie 

zarejestrować ponad 100.000 odczytów. Pośród innych rzeczy, nowa jednostka 
odczytująca będzie miała możliwość podłączenia do komputera w celu wyświetlenia 
danych w czasie rzeczywistym przy użyciu oprogramowania takiego, jak Datamine. 
Falconbridge Subury pracuje z GDD w celu jak najszybszego zaprezentowania tego 
nowego systemu. 
 Po drążeniu długich otworów w ciągu kilku minut górnik w przodku wybierkowym 
mógłby zarejestrować ten otwór przed wyciągnięciem wiertła. Tak więc mógłby on 
natychmiast potwierdzić, jeśli sonda SSW dotarła do skały płonnej. Jeśli nie, pogłębiłby 
otwór przed wyciągnięciem wiertła. W ten sposób, cala ruda zostałaby wydobyta. Jak 
wiadomo, pogłębianie długich otworów po wyciągnięciu wiertła jest trudne i kosztowne.  
 Dla zainteresowanych, GDD pracuje nad opracowaniem innych technik, które określą 
ilościowo i wykryją inne substancje, a wśród nich złoto. 

 
WNIOSKI 

 
 Pomiędzy pod-poziomami, użycie sondy SSW kontrolującej rozcieńczenie w 
otworach strzałowych, przed wysadzeniem, ulepszy określanie limitów złoża rudy. Testy 
przeprowadzone w kopalniach potwierdziły, że sonda GDD SSW może określić kontakty 
rudy. Rozróżnia ona rodzaje rudy i kontakty geologiczne. Zawartość niklu może zostać 
oszacowana po regulacjach kalibroawnia. W ciągu kilku dni od nabycia tego sprzętu 
kopalnie zaoszczędziły kilkakrotnie koszty zakupu sprzętu. 
 Użycie sondy SSW kontrolującej rozcieńczenie w otworach strzałowych dowiodło 
swojej skuteczności w operacjach Falconbridge. Jej zastosowanie pozwoliło na użycie 
nisko budżetowych metod wydobywczych takich, jak VCR (pionowe wybieranie od 
granic krateru do szybu – vertical crater retreat), bez wyższego rozcieńczenia, które 
normalnie temu towarzyszy. Zwiększoną dochodowość uzyskano poprzez naszkicowanie 
granic złoża rudy przed selektywnym ładowaniem ładunków wybuchowych w otworach 
strzałowych. Powyższa technologia jest stosowana codziennie w kilku operacjach przez 
Falconbridge w Kanadzie. 
 Istnieje możliwość, że nawet użycie obecnej sondy SSW mogłoby przyczynić się do  
zredukowania zubożenia w innych rodzajach kopalń, jak na przykład: miedzi, cynku, 
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złota, srebra, żelaza, etc. Trzy parametry mierzone przez tę sondę sugerują, że jeden może 
często określić przynajmniej kontakty rudy z pomiarów SSW. Instrumentation GDD Inc. 
szuka prac eksploatacyjnych w celu przeprowadzenia testów nowej sondy SSW. 
Wszystkie próbki rudy przesłane do nas będą przebadane bez żadnej opłaty w celu oceny, 
czy nowa sonda SSW mogłaby być skuteczna w waszej kopalni. Po kilku testach, nasza 
sonda została przystosowana do kopalni niklu należących do Falconbridge i moglibyśmy 
z pewnością przystosować ją do innych rodzajów kopalń. 
 
 
 
 

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z Instrumentation GDD 
inc.  

z Frédéric Gaucher 
Numer telefonu komorkowego: +48 698080726 (Kraków, Polski)  

                                                             +1 (418) 264-4249 (Québec, Kanada) 
 fred@gddinstrumentation.com  

 
lub 

 o zapoznanie się z naszą strona internetową: 
http://www.gddinstrumentation.com/ 

 

lub o kontakt listowy 

 
Instrumentation GDD inc. 
3700 boul. de la Chaudière, Suite 200 
Québec, Qc, Canada 
G1X 4B7 
Nasz numer telefonu to :  +1 (418) 877-4249 
Fax: +1 (418) 877-4054 

 
 
 

 


