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РЕЗЮМЕ
Представена е общата схема на необходимите изходни данни: количество на запасите и ресурсите, коефициента на извличане, коефициента на
изменение на качеството и стойностните показатели, свързани с добива и преработването на рудата. Разработен е модел, основаващ се на компенсиране
на щетите от допуснатите загуби и обедняване при сравняване на две добивни технологии. При генериране на повече от два варианта, се формира
множество на сравняваните двойки, от което се определя вариантът с най-добри технико-икономически показатели. Създаден е програмен продукт
TWOTECH, с помощта на който се решават задачи, свързани както с оперативното планиране, така и с предварителното проучване на приложими
технологии за реални природни условия.

скали, съответно Ам и Ас, са базови величини.
Необходимите входни данни, за изчислителната
процедура, се класифицират в две отделни групи:
Първа група показатели, чиито стойности зависят от
вида на добивната технология:
 загуби, ае, %;
 обедняване, b, %;
 себестойност на 1 t добита товарна руда, франко
добивното пространство, Сдоб, USD/t.

ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременните подходи при избор на оптимална
добивна технология, задължително изискват техникоикономическа оценка. Тя се налага от голямата степен на
изменчивост на природните и минно-технически фактори.
Една част от тях достатъчно убедително се вписват в
категориите на известни класификации. Друга част
(главно икономически фактори), позволяват широка
интерпретация в зависимост от конкретните цели на
процедурата. В крайна сметка, технико-икономическата
оценка на системите на разработване задължително
преминава през няколко етапа (стадия), един от които е
съвместното разглеждане на добива и преработването в
обогатителната фабрика, т.е крайния продукт е
концентрата.

Втора група показатели, независещи от вида на
добивната технология:
 цена на металите на Лондонската метална борса,
Рлмб, USD/t;
 разходи
за
геологопроучвателни
работи,
осигуряващи ръст на запасите Rгпр, USD/t; разходите за
геологопроучвателни работи могат да се определят
съгласно израза R гпр = 0,01Амδ 2 Р лмб , където δ i е
коефициентът, характеризиращ относителния дял на
геологопроучвателните работи в цената на метала. По
данни от практиката δ i се изменя в интервала (0,01 - 0,05);
 разходи за преработването на 1 t товарна руда в
обогатителната фабрика Спр, USD/t;
 разходи за транспорт на 1 t товарна руда до
обогатителната фабрика, Стр, USD/t;
 коефициент на извличане при преработване на
рудата в обогатителната фабрика α 0 .
Въз основа на входните данни се изчисляват следните
показатели, характеризиращи добивната технология.

Този етап е предмет на настоящата статия, като в
основата на изследването е залегнал принципът на
технико-икономическото сравняване на две добивни
технологии.
ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА
Изборът на система на разработване се основава на
критерии, използващи показателите на извличане на
рудата при прилагане на дадена добивна технология.
Този подход е застъпен в трудовете на М. И. Агошков. В
конкретния случай, за изходно начало се приема
природната и извлекаемата ценност, съответно на 1 t
балансови запаси и 1 t товарна руда. Балансовите запаси
Zбал и съдържанието на метал в рудата и страничните

1. Съдържание на метал във фактически добиваната
товарна руда Аф,
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Аф = А м − b ( А м − Ас ) ,

%

Отчитайки допусканото обедняване bi, респективно ρ i ,
съгласно (3) се определя пълната себестойност на 1 t
балансови запаси Сбал по формулата,

(1)

i

2. Коефициент на извличане на рудата при добивните
работи η,

Сбал =

a
η = 1− e
100

b
100

i

ρi

(2)

; ( i = 1, 2 ) , USD/t

i

с отчитане на извличането в обогатителната фабрика ε 0
ще бъде,
(3)

Vзаг = ε 0Vбал − Сбал + R гпр ; ( i = 1, 2 ) , USD/t
i

η
; k кол > 1 или k кол < 1
ρ

Zф = Zбал k кол =

Zбал ( 100 − ае )
,
100 − b

В израз (10) се приема, че за загубените балансови
запаси не са направени производствени разходи. В
конкретния случай това следва специално да се отбележи,
тъй като е възможно такива разходи да съществуват
(например за отбита, но недоставена руда).

(4)

5. Количество на фактически добитата товарна
Zф,
t

руда
Щетите от допуснатите загуби се сравняват с
компенсациите, свързани с по-малките разходи за добив,
транспорт, преработване и извличане на рудата.
Компенсациите, свързани с разходите за добив на 1 t
балансови запаси Кд ще бъдат,

(5)

6. Природна ценност на 1 t балансови запаси Vбал,

Vбал = 0,01Амδ 1Р лмб , USD/t
където

δ1

е

Кд =

(6)

К тр =

7. Пълна себестойност на добива, транспорта и
преработването на 1 t товарна руда, Стов,

−

1

ρ1

С доб

, USD/t

2

ρ2

(11)

Стр

ρ1

1

−

Стр

,

2

ρ2

USD/t

(12)

Компенсациите, свързани с разходите за преработване на
1 t балансови запаси в обогатителната фабрика Кпр ще
бъдат,

(7)

Изчисленията от т.1 до т.7 са предпоставка за
същинската част на технико-икономическото сравнение.
То се свежда до сравняване на две добивни технологии и
се извършва в следната последователност. Най-напред
се въвежда съответната индексация
за всяка от
разглежданите технологии i = 1, 2. Добивната технология,
допускаща по-малки експлоатационни загуби, приема
индекс i = 1, а алтернативната i = 2. В такъв случай,
съгласно (2) е налице условието η 1 > η 2 . В основата на
анализа се поставя количеството загубени балансови
запаси Zзб. То се определя съгласно израза,

Z зб = Zбал (η 1 − η 2 ) , t

С доб

Компенсациите, свързани с разходите за транспорт на 1 t
балансови запаси до обогатителната фабрика Ктр ще
бъдат,

коефициентът,
характеризиращ
относителния дял на цената на
метала до стадий металургична
преработка; определя се въз основа
на цената на концентрата и
съдържанието на метала в него.

С тов = С доб + С тр + С пр , USD/t

i

(10)

4. Коефициент на количеството фактически добита
руда, kкол,

k кол =

(9)

Тогава ценността на 1 t загубени балансови запаси Vзаг ,

3. Коефициент на качеството на добитата руда, ρ,

ρ = 1−

С тов

i

К пр =

С пр

1

ρ1

−

С пр

2

ρ2

,

USD/t

(13)

Компенсациите, свързани с изменението на Коб ще бъдат,

К об = Vбал − ( ε 01 − ε 02 ) ,

USD/t

(14)

В такъв случай сумарната компенсация Ксум, ще бъде,

К сум =

(8)

4

∑

j= 1

Кj ,

USD/t

(15)

където j = 1, 2, 3, 4 съответства на индексите ( д), (тр), (пр),
(об).
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В изразите от (11) до (15) Кд, Ктр, Кпр, Коб, К сум, могат да
бъдат положителни или отрицателни числа. Ако Ксум < 0,
процедурата трябва да се прекрати, тъй като фактически
няма компенсация за щетите от допусканите по-големи
загуби при втората технология (i = 2). Ако Ксум > 0, налице
е компенсация на щетите от допуснатите загуби и
процедурата по анализа следва да продължи.
Общата компенсация за щетите от допуснатите загуби,
отнесена към 1 t загубени балансови запаси Кзаг ще бъде,

К заг =

К сум Zбалη 2
К η
= сум 2 , USD/t
Zбал (η 1 − η 2 ) η 1 − η 2
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на алгоритмичния език FORTRAN. Използвана е за
решаване на конкретни минно-технически задачи, свързани
с обосноваването на ефективни добивни технологии за
разработване на полиметални руди на цветни метали.
Освен технико-икономическото сравняване на две
добивни технологии с индекси i =1, 2, програмата
TWOTECH дава възможност да се определи граничната
стойност на съдържанието на метала в рудата Амгр, при
която двете технологии ще бъдат равностойни, т.е. S = 0,
съгласно израза (17). С помощта на TWOTECH може да се
определи пределната цена на метала на Лондонската
метална борса Рлмб(min), до която добивната технология ще
бъде ефективна. Или да се изчислят понасяните загуби за
определен период от време, с оглед възможностите за
тяхното компенсиране при разработване на други участъци.
В случай, че са приложими повече от две добивни
технологии или се разглежда множество от даден брой

(16)

Тогава икономическите последствия от допуснатите
загуби, отнесени към 1 t загубени балансови запаси S ще
бъдат,

S = Vзаг −
1

К сумη 2
,
η1− η2

USD/t

(17)

варианти се формира матрицата ∆ S

mn

, където m и n са

стълбовете и редовете на матрицата. Стълбовете
съответстват на броя на системите на разработване, а n –
признаците, по които се формират отделните варианти.

В израз (17), S може да бъде положително или
отрицателно число. Ако S > 0, компенсациите за щетите
от допуснатите загуби са по-малки от ценността на 1 t
загубени балансови запаси Vзаг и предпочитание следва
да се даде на технологията с индекс i = 1. Ако S < 0,
компенсациите за щетите от допуснатите загуби са поголеми от ценността на 1 t загубени балансови запаси
Vзаг . Технологията с индекс i = 2 следва да се приеме
като по-добра.

Програмата TWOTECH определя максималния по
стойност елемент на матрицата ∆ S mn , който се използва

1

като основа за по-нататъшните анализи на приложимите
системи на разработване.

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определянето на S във формула (17) е същността на
технико-икономическата оценка при сравняване на две
добивни технологии. Крайните резултати от извършения
анализ, следва да се отнесат към балансовите запаси
Zбал, тъй като те са базовият параметър. Тогава
икономическите последствия от щетите на допуснатите
загуби, отнесени към 1 t балансови запаси ∆S ще бъдат,

∆S=

SZбал (η 1 − η 2 )
= S (η 1 − η 2 ) ,
Zбал

USD/t

Разработената процедура за технико-икономическа
оценка при сравняване на две добивни технологии или
техните варианти се основава на компенсациите от щетите
на допуснатите загуби. Те са в пряка зависимост от
натурални и икономически показатели, като цени на
метали, разходи за добив, транспорт и преработване ,
равнище на загубите и обедняването, извличане при
преработване, интензивност на добива и др. Предлаганият
подход позволява да се оценят не само приложимостта на
добивната технология, но и граничните стойности на
съдържанието на метали в рудата, пределните борсови
цени на металите, при които дадена технология е
ефективна.

(18)

Очевидно алгебричните знаци на S и ∆S, съгласно (17)
и (18) съвпадат. При ∆S < 0, се определя не само
качествено, но и количествено допълнителната печалба,
отнесена към 1 t балансови запаси, ако се приложи
технологията с индекс i = 2. В този вид процедурата може
успешно да се приложи при изследване на възможността
за прилагане на един или друг вариант на добивна
технология, както и при проучване на техникоикономическата целесъобразност от промяна на
системата на разработване.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕИМ
Практическата реализация, на така представената
процедура за технико-икономическа оценка на добивна
технология, включва разработването на алгоритъм и
компютърна програма TWOTECH. Програмата е написана
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ABSTRACT
A general scheme of the necessary initial data on ore extraction and processing is presented: quantity of reserves and resources, extraction and quality change
ratios and cost indices. A model has been developed based on compensation of the damages caused by ore losses and impoverishment in comparing two mining
technologies. When generating more than two variants, a set of contrasted pairs is formed thus enabling us to determine the variant with the best technical and
economic indices. A software package TWOTECH has been designed for solving problems related to both operative planning and a preliminary survey of
technologies applicable under real natural conditions.

INTRODUCTION
Modern approaches to selecting an optimal mining
technology require a technical and economic assessment
because of the high degree of variability of the natural and
mining factors.
Some of these factors enter the categories of known
classifications. Others (mainly economic factors) allow for
broad interpretation depending on the particular aims of the
procedure. In the long run, the technical and economic
assessment of the mining methods should proceed through
several stages, one of these being the joint consideration of
ore extraction and ore processing at the dressing plant, i.e.
taking into account the end product (concentrate).
This stage is the subject of the present paper and the study
is based on the principle of the technical and economic
comparison of two mining technologies.

 geological exploration costs ensuring growth of reserves
Rge, USD/t; the geological exploration costs can be determined
according to the expression R gl = 0,01Амδ 2 Р lme , where δ i is
the coefficient characterizing the relative share of the geological
exploration works in the metal price. According to data from real
practice δ i varies within (0,01 - 0,05);
 costs for processing 1 t of crude ore at the dressing
plant Сpr, USD/t;
 transportation costs per 1 t of crude ore to the dressing
plant, Сtr, USD/t;
 recovery ratio in ore processing at the dressing plant α 0 .
On the basis of the initial data we calculate the following
indices characterizing the mining technology.
1. Metal content in the actually extracted crude ore Аa,

Аa = Аm − b( Аm − Ас ) ,

%
(1)

FORMULATION OF THE TASK
The selection of the mining method is based on criteria
based on the ore extraction indices in applying a given mining
technology. This approach is discussed in the works of M.I.
Agoshkov. In this particular case we start with the natural and
recoverable value of 1 t of balance reserves and 1 t of crude
ore, respectively. The balance reserves Zbal and the metal
content in the ore and wallrock, Am and Ac respectively, are
basic values. The initial data required for the computational
procedure are classified in two separate groups:
First group of indices whose values depend on the type of
mining technology:
 losses, ae, %;
 contamination, b, %;
 prime cost of 1 t of extracted crude ore ex stope, Cex,
USD/t.
Second group of indices independent of the type of
mining technology:
 metal price at the London Metal Exchange, Plme,
USD/t;

2. Ore extraction ratio during mining operations η,

ae
100

η = 1−

(2)
3. Quality ratio of extracted ore, ρ,

ρ = 1−

b
100

(3)
4. Quantity ratio of actually extracted ore, kqty,

k gty =

η
; k gty > 1 or k gty < 1
ρ

(4)

In expression (10) we assume that the lost balance reserves
have not been turned into production costs. In this particular
case we should emphasize it since such costs are likely to exist
(e.g. for extracted but undelivered ore).

5. Quantity of actually extracted crude ore Za,

Za = Z bal k gty =

Z bal ( 100 − ае )
,
100 − b

t
(5)

6. Natural value of 1 t of balance reserves Vbal,

Vbal = 0.01Аm δ 1Р lme , USD/t

δ1

is

Сcr = С ex + С tr + С pr , USD/t
(7)

Taking into account the assumed impoverishment bI, ρ i
respectively, according to (3) we determine the total prime
cost of 1 t of balance reserves С bal by the following formula:
i

i

, USD/t

2

ρ2

К tr =

С tr

−

1

ρ1

С tr

,

2

ρ2

USD/t
(12)

The compensations related to the costs for processing 1 t of
balance reserves at the dressing plant Кpr will be:

С pr

1

ρ1

−

С pr

2

ρ2

,

USD/t
(13)

The compensations related to the change in Кre will be:

К re = Vbal − ( ε 01 − ε 02 ) ,

USD/t

; ( i = 1, 2 ) , USD/t

(9)
Then the value of 1 t of lost balance reserves Vl , taking

Therefore, the total compensation Кsum will be:

К sum =

4

∑

j= 1

Кj ,

USD/t

where j = 1, 2, 3, 4 corresponds to the indices (ex), (tr), (pr),
(re).
In the expressions from (11) to (15) Кex, Кtr, Кpr, Кre, К sum we
can have positive or negative numbers. If Кsum < 0, then the
procedure should be stopped since there is actually no
compensation for the damages caused by greater losses in
applying the second technology (i = 2). If Кsum > 0, then we
have compensation of the damages caused by greater losses
and the analytical procedure should continue.
The total compensation for damages caused by losses, in
relation to 1 t of lost balance reserves Кlb will be:

i

into account the ore recovery at the dressing plant ε 0 will be:
Vl = ε 0Vbal − С bal + R ge ; ( i = 1, 2 ) , USD/t
i

i

(10)

(14)

(15)
(8)

ρi

Сex

The compensations related to the costs for transportation of 1
t of balance reserves to the dressing plant Кtr will be:

Zlb = Z bal (η 1 − η 2 ) , t

С cr

ρ1

К pr =

The calculations from point 1 to point 7 are a prerequisite
for the essential part of the technical and economic
comparison. It is reduced to comparing two mining
technologies and is carried out in the following sequence.
First, the respective indexing for each technology is
introduced i = 1, 2. The mining technology that permits lower
exploitation losses, assumes index i = 1, and the alternative
one - i = 2. Thus, according to (2), we have the condition
η 1 > η 2 . The analysis is based on the quantity of lost balance
reserves Zlb, which is determined by the expression:

i

−

1

(11)
The coefficient characterizing the
relative share of the metal price up to
the metallurgical treatment stage; it is
determined on the basis of the
concentrate price and metal content in
it.

7. Total prime cost of extraction, transportation and
processing of 1 t of crude ore, Сcr,

С bal =

Сex

К ex =

(6)
Where

The damages caused by ore losses are compared with the
compensations related to the lower costs for ore extraction,
transportation, processing and recovery. The compensations
related to the costs for extraction of 1 t of balance reserves Кex
will be:

К lb =

К sum Zbalη 2
К η
= sum 2 , USD/t
Z bal (η 1 − η 2 ) η 1 − η 2
(16)

Then the economic consequences of the losses caused in
relation to 1 t of lost balance reserves S will be:

S = Vl −
1

К sumη 2
,
η1−η2

USD/t
(17)

In expression (17) S can be a positive or negative
number. If S > 0, then the compensations for the damages
caused by losses are lower than the value of 1 t of lost
balance reserves Vl and preference should be given to the
technology with an index i = 1. If S < 0, then the
compensations for the damages caused by losses are higher
that the value of 1 t of lost balance reserves Vзаг . The
technology with an index i = 2 should be accepted as a better
one.
1

1

The determination of S in formula (17) is the essence of the
technical and economic assessment in comparing the two
mining technologies. The end results of the analysis made
should be referred to the balance reserves Zbal since they are
the basic parameter. Then the economic consequences of the
damages caused by losses, with respect to 1 t of balance
reserves ∆S will be:

∆S=

SZ bal (η 1 − η 2 )
= S (η 1 − η 2 ) ,
Z bal

USD/t

(18)
Obviously, the algebraic signs of S and ∆S according to
(17) and (18) coincide. For ∆S < 0 we determine not only
qualitatively but also quantitatively the additional profit with
respect to 1 t of balance reserves if the technology with an
index i = 2 is applied. In this form the procedure can be
successfully applied in investigating the possibility to apply
different variants of mining technology as well as the technical
and economic feasibility of replacing the mining method.
COMPUTER IMPLEMENTATION
The practical implementation of the proposed procedure for
a technical and economic assessment of a mining technology
involves the development of an algorithm and a computer
software package TWOTECH. The software program is
written in the algorithmic language FORTRAN. It has been
used for solving particular mining-engineering problems
related to the justification for introducing efficient mining
technologies for working polymetallic ores of non-ferrous
metals.
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Apart from the technical and economic comparison of two
mining technologies with indices i =1, 2, the program
TWOTECH permits the determination of the marginal value of
the metal content in the ore Аmar, for which the two technologies
will be equally efficient, i.e. S = 0 according to expression (17).
By means of TWOTECH it is possible to determine the ultimate
metal price at the London Metal Exchange Рlme(min) up to which
the mining technology will be profitable. It also enables us to
calculate the losses suffered for a certain period of time with the
view of the possibilities to compensate them when mining other
mine districts. In case more than two technologies are
applicable or a set of a given number of variants is considered,
we form the matrix ∆ S

mn

, where m and n are the columns

and rows of the matrix. The columns correspond to the number
of mining methods and n corresponds to the features by which
the individual variants are formed.
The program TWOTECH determines the maximum value
element of the matrix ∆ S

mn

that is used as a basis for further

analyses of the applicable mining methods.
CONCLUSION
A procedure has been developed for a technical and
economic assessment in comparing two mining technologies or
their variants, which is based on the compensations for
damages caused by losses. It depends directly on natural and
economic indices such as metal prices, costs for extraction,
transportation and processing, level of losses and
impoverishment, recovery in ore treatment, intensity of mining
operations, etc. The approach proposed permits the evaluation
not only of the applicability of the mining technology but also the
boundary values of the metal contents in the ore, ultimate metal
exchange prices for which a given technology is efficient and
effective.
REFERENCES
Агошков, М. И., В. И. Никаноров, Е. И. Панфилов, 1974.
Технико-экономическая оценка извлечения полезных
ископаемых из недр. Москва, Недра.
Панин, И. М., И. А. Коволев, 1984 Задачник по подземной
разработке рудных месторождении. Москва, Недра,
с.182.
Cost Estimation Handbook for the Australian Mining Industry.
The Australian Institute of Mining and Metallurgy, 1993,
pp.412.
Lane White, 1984. Boliden cut and fill: not just a means of
mining weak ground. Engineering & Mining Journal, August,
pp. 30-36.
Louis W. Cope, 1998. Ranking Polymetallic Projects.
Engineering & Mining Journal, June, pp. 34-35.

