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БЮЛЕТИН – МАЙ 2021 
СЪВРЕМЕННИ РЕНТГЕНОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОБИВА И ПРОУЧВАНЕТО 

2 ПИЛОТНИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ В РАБОТА В  
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД, ПАНАГЮРИЩЕ, БЪЛГАРИЯ 

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПРОЕКТ X-MINE – 23 ЮНИ 2021 
 

 
Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД е първото и най-голямо българско дружество за 
открит добив и преработка на медна руда, осигуряващо около 50 % от националното производство на 
този жизненоважен метал. То е и единствената българска компания, която е част от мащабния 
изследователски проект "X-Mine" минерален рентгенов анализ в реално време за ефикасен и устойчив 
минен добив, координиран от VTT, Технически изследователски център на Финландия. 
Изследователският проект X-Mine има общ бюджет от 12 милиона евро и е финансиран по програма 
"Хоризонт 2020" на Европейската комисия. Международният консорциум за иновации обединява 
научни институти, производители на оборудване и минни компании от различни европейски страни. 
Проектът X-Mine разработва нови сензорни технологии за геоложко проучване и внедрява цифрови 
приложения за моделиране на находища и по-ефективна преработка на руди. Новите сензорни 
технологии показват как съвременното използване на рентгенови флуоресцентни (XRF), ревнтгенови 
трансмисионни (XRT) и 3D визуализиращи технологии, интегрирани при сканирането на ядката и в 
оборудване за сортиране на минерали, могат да подобрят ефективността и устойчивостта на минните 
операции. Проектът използва анализатор на сондажна ядка и мобилен сортировач в действащи минни 
операции в Швеция, Гърция, Кипър и България. Пилотните нововъведения се оценяват в контекста 
на научните, техническите, социално-икономическите индекси, жизнения цикъл, показателите за 
здраве и безопасност. Бяха направени инсталации и експерименти с 4 пилотни анализатора на 
сондажна ядка, по един за всяка мина и 2 пилотни сортировача, споделени между различните локации. 
Мините са с различни размери (от малки до големи) и са насочени към преработката на различни 
минерални суровини (цинк-олово-сребро-злато, мед-злато, злато). Четирите обекта предлагат 
различни геология и предизвикателства за оборудването, което разширява базата за непрекъснато 
развитие на технологията. Благодарение на проекта X-Mine, минните компании се очаква да 
постигнат намаляване на транспортните си разходи, преработването на нерудни материали, 
въглеродните емисии и по-малко потребление на енергия. 
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1. Първо пилотно нововъведение по проекта – скенер на ядка GeoCore X10 на фирма 

Orexplore, Швеция 
 
На 30 юли 2020 г. скенерът на сондажна ядка GeoCore X10 пристигна в "Асарел-Медет" АД, 
Панагюрище, България. След като беше инсталиран в ядкохранилището, екипът проведе онлайн 
обучение с инструктор от фирма Orexplore по радиационна безопасност, боравене с машината, 
зареждане и експлоатация на устройството, както и как да се използва специализирания софтуер 
за внедрената технология. 

 

 
Фигура 1. Сондажна ядка от рудник Асарел 

 

 
 Фигура 2. Подготовка на ядките за 

сканиране 
 

Сондажната ядка бе сканирана със скенера по проекта X-MINE - GeoCore X10 на фирма Orexplore, 
Швеция и данните бяха използвани за определяне на рудното тяло, 3D-моделиране, изчисляване на 
ресурсите и преглед на плана. 

 
 

https://orexplore.com/what-we-do/geocore-x10/
https://orexplore.com/what-we-do/geocore-x10/
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Фигура 3. Пристигане на скенер  

GeoCore X10 на „Асарел-Медет“ АД  
Фигура 4. Обучение 

Фигури 3 и 4 показват пристигането, започването на експериментите, обучението и демонстрацията 
на площадката на "Асарел-Медет" АД. Процедурата по сканиране включваше вмъкване на ядката, 
настройка на дълбочината, сканиране. Резултатите от скенера на сондажна ядка се използваха в 
областта на проучването, 3D моделиране и оценка на минералните ресурси.  
Полево проучване и дефиниране на рудното тяло - Голяма полза е, че геолозите могат да изследват, 
оценяват и обработват получените данни (минералогия, плътност, литология, структурна геология и 
геохимия) за много кратко време.  
3D моделиране и оценка на минералните ресурси - Резултатите от скенера са включени в блоковия 
модел, който е част от основата за бизнес планирането и вземане на решения и също така предоставя 
подробна информация за околорудните изменения, което води до по-добро разбиране на генезиса на 
находището и по-точно и по-бързо 3D моделиране и изчисляване на ресурсите.  

 
Фигура 5. Сондиране в рудник Асарел 
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Фигура 6. Резултати от сканирането от софтуера Insight на Orexplore  

Подобрен 3D модел бе направен за рудник Асарел. Оценката на първите резултати показва, че 
пилотното нововъведение предоставя безценна информация за сондажната ядка, която досега не е 
била достъпна за геолозите на рудника. Томографският образ е много полезен и дава подробна 
информация за структурата, разпределението на отделните минерали и химичния състав.  
   

       
Фигура 2. Томографски образ на сондажната ядка  
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2. Второ пилотно нововъведение по проекта – сортировач на фирма Comex, Полша  
Целите на тестовете в "Асарел-Медет" АД със сортировача OCXR-1000 (на фирма Comex, Полша) 
бяха да се сортира рудния скрап от топковите мелници на обогатителната фабрика. Основните цели 
са да се освободим от колкото се може повече неруден материал, но да се запазят ценните медни 
минерали. Статистиката от сортировача се сравни с лабораторния анализ.  
Сортировачът пристигна в "Асарел-Медет" АД на 19 февруари 2021 г.  
 

 

Фигура 1: Сортировач – финално позициониране 

Колесен товарач беше използван за захранване на сортировача. 

 

Фигура 2. Колесен товарач/мотокар  

Обучението на персонала започна от инструктор на фирма Comex, Полша дистанционно през втората 
седмица на месец април 2021 г. Персоналът на "Асарел-Медет" АД премина необходимото обучение, 
включващо радиационна безопасност, боравене с машината, зареждане и експлоатация на 
устройството. 
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Материал 

 

 
Товарач  

 

 
Захранваща инсталация 

 

      

 
Сортираща част 

 

 
Софтуерна визуализация 

 

 
Рентгенов анализ 

 

      

 
Финален продукт 

    
 

 

Фигура 3: Обща схема на всички етапи на  сортиране  
Съществуват два варианта на прототипа за сортиране на минерали: така наречената базова версия с 
конвенционални рентгенови сензори и версия с нови X-MINE сензори. Пилотният прототип за 
сортиране, разположен в контейнер, е използван като метод за предварителна концентрация след 
натрошаване. "Асарел-Медет" АД провежда базови експерименти с конвенционалните сензори. 
Тестовете са проведени с механично и ръчно подаване на материал. Също така бяха проведени 
експерименти при различни калибрационни настройки (отхвърляне на материал с висока плътност 
или с ниска плътност). Продуктите бяха анализирани чрез химичен анализ. Постигнатите резултати 
показват, че използваният материал трудно се сортира въз основа на медното съдържание. Основната 
предполагаема причина е финовпръснатото състояние на медните минерали в пробите. Сортировачът 
също бе изпробван и с по-нисък и по-висок интензитет на захранването. В резултат на тези тестове, 
ние разбираме какви са възможностите на сортировача при различни ситуации. Други продукти от 
Обогатителната фабрика също бяха тествани,  в опит да се постигнат възможно най-добри резултати.   
Въз основа на нашия опит, считаме, че мобилният сортировач се представя добре. Въпреки това 
вероятно, поради финовпръснатото състояние на медните минерали в материала на Асарел, е 
необходимо новите X-MINE сензори да бъдат използвани в сортиращото оборудване. Сортирането с 
X-MINE сензорите ще бъде изследвано през последните месеци на проекта X-MINE и резултатите ще 
бъдат публикувани в публичните доклади по проекта към края на 2021 година. 
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"Асарел-Медет" АД смята, че проектът X-MINE е много обещаващ и ще има голямо влияние върху 
минната индустрия. Внедряването на технологията XRF-XRT може да направи добива по ресурсно- 
ефективен и да намали екологичното въздействие. 

 
Резултатите от четиригодишния проект X-Mine, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС  

ще бъдат презентирани на онлайн финално събитие, което ще се състои на 
 23 юни 2021 от 10:00 ч. до 17:00 ч. 

 
Събитието ще демонстрира как внедряването на новата технология XRF-XRT при сканиране на 

сондажната ядка, събирането на данни за 3D-моделиране на рудни находища и сортиране на 
минерали може да подобри ефективността при проучването и да повиши устойчивостта  

на минните операции. 
 

 
Заповядайте да се регистрирате за събитието на интернет страницата на проекта X-MINE  

www.xmine.eu. 
 

За повече информация за "Асарел-Медет" АД в България, моля свържете се с нас  
на имейл: pbox@asarel.com 

За повече информация относно проекта като цяло, моля свържете се с: 
Ръководител на проекта: 

 Janne Paaso (janne.paaso @vtt.fi) 
3D-моделиране: 

Ronald Arvidsson (ronald.arvidsson@sgu.se) 
Сканиране: 

 Mikael Bergqvist (mikael.bergqvist@orexplore.se) 
Сортиране: 

 Jacek Kolacz (jacek.kolacz@comex-group.com) 
Информация:  

Stefan Sädbom (stefan.sadbom@bergskraft.se) 
 
 
     
 
 
 
  

  
    

Проектът е получил финансиране по Програмата за проучвания 
и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския Съюз 
по Грант споразумение № 730270 
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