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Treść: Suche metody separacji węgla były szeroko stosowane na początku XX wieku. Na przykład w Europie suche metody separacji
węgla były stosowane w Anglii (1925 r.), a później w 1928 roku w Niemczech, Polsce i Belgii. Pierwszy stół powietrzny do
suchej separacji został zbudowany w 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. Metody suche można podzielić na separację opartą
na wykorzystaniu różnicy wielkości ziaren, separację opartą na różnicy w barwie/składzie ziaren, separację elektrostatyczną
lub magnetyczną, wzbogacanie powietrzne i najprostsze sortowanie ręczne. W wyniku niezbyt zadowalających wyników sucha
separacja została zastąpiona przez separację w środowisku wodnym (osadzarki wodne) lub w cieczach ciężkich (wzbogacalniki
zawiesinowe). Aby znaleźć lepsze urządzenie do separacji suchej, w Chinach opracowano wibracyjno-powietrzny separator
typu FGX. Obecnie w Polsce pracują 3 tego typu separatory – dwie instalacje typu FGX-3 funkcjonujące w sektorze prywatnym usuwają skałę płonną z produktów handlowych, aby poprawić jakość produktu finalnego. Trzecia instalacja typu FGX-1
zakupiona przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, działa jako instalacja eksperymentalno-badawcza.
Badane są aktualnie możliwości wykorzystania tej technologii w zakładach przeróbczych węgla kamiennego w Polsce. Uzyskano
pozytywne wyniki wzbogacania surowego węgla kamiennego z kilku kopalń. Przemysł węglowy rozważa decyzję o zastosowaniu separatora FGX w już istniejących zakładach przeróbczych. Separator ten stanowiłby węzeł odkamieniania surowego
węgla przed skierowaniem go do mokrych procesów wzbogacania. Wdrożenie separatora FGX w systemie wzbogacania węgla
będzie innowacyjnym rozwiązaniem w technologii przeróbki węgla w Polsce. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja
tego rozwiązania.
Abstract: Dry coal separation methods were widely used at the beginning of the 20th century. For example in Europe dry coal separation
methods were used in England (1925), and later in Germany, Poland and Belgium (1928). The first air table for dry separation
was built in 1919 in the United States. Dry methods can be divided by separation based on the use of grain size difference,
separation based on the difference in the grain color/composition, electrostatic or magnetic separation, air enrichment and
the simplest manual sorting. As a consequence of poor results, dry separation was replaced by separation in water medium
(water jigs) or in dense medium liquids (dense medium separators). To find a better device for the dry separation methods,
a vibration-air separator type FGX was developed in China. At present, there are 3 separators of this type in Poland. Two
FGX-3 installations operate in the private sector, removing gangue from commercial products to improve the quality of the
final product. The third FGX-1 installation purchased by the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining, operates as an experimental and research installation. Currently, the possibilities of using this technology in hard coal processing
plants in Poland are being investigated. Positive results of enriching hard coal from several mines were obtained. The coal
industry is considering the decision to use the FGX separator in the already existing processing plants. This separator would
be a deshaling node of raw coal before directing it to wet enrichment processes. Implementation of the FGX separator in the
coal enrichment system will be an innovative solution in coal processing technology in Poland. This paper will present the
concept of this solution.
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1. Wprowadzenie
Sucha metoda wzbogacania węgla była popularna na
początku XX wieku. Wtedy to została z powodzeniem stosowana w Stanach Zjednoczonych (1919 r.), a następnie trafiła
do Europy, gdzie stosowały ją takie kraje jak Anglia (1925 r.),
a następnie w 1928 roku Belgia, Niemcy czy Polska (Budryk
1947, Blaschke 1951, Stępiński 1964). W metodzie tej materiał składający się ze zbioru ziaren o różnych gęstościach
rozdzielany jest przy pomocy wznoszącego się bądź pulsującego strumienia powietrza. Wzbogacanie suche stosowane
jest z reguły w miejscach gdzie występują niedobory wody
do procesów mokrych oraz w surowym klimacie z uwagi
na możliwość zamarzania produktów rozdziału po separacji
w ośrodku wodnym. Surowcami, jakie można poddać wzbogacaniu tą metodą, są głównie węgle kamienne posiadające
duży udział frakcji węglowych lub odpadowych ulegających
rozmakaniu, a także węgle brunatne (twarde typy).
Typowymi urządzeniami stosowanymi w procesie suchej
separacji były wialniki (osadzarki powietrzne) i wstrząsane
powietrzne stoły koncentracyjne. Dokładność wzbogacania
na wymienionych urządzeniach nie była zbyt dokładna
i z czasem zostały one wyparte przez mokre metody wzbogacania (osadzarki, płuczki zawiesinowe). Jednak w miejscach
gdzie są braki wody lub surowy klimat suche metody wzbogacania są dalej stosowane.
Wraz z postępem w rozwoju nowych urządzeń do wzbogacania węgla, w Chinach opracowano (Blaschke 2013) nowy
wibracyjno-powietrzny separator typu FGX, który może
być samodzielnym zakładem przeróbczym lub może być
stosowany w zakładach przeróbczych do wstępnego odkamieniania urobku węglowego przed skierowaniem do mokrych
procesów wzbogacania (kilkadziesiąt zagranicznych artykułów wymieniono w zeszytach Czasopisma Technicznego
KTT (2013/2014, 2016). Jako sukces tej konstrukcji może
świadczyć jej wdrożenie w Stanach Zjednoczonych, Turcji,
Indiach, Australii, RPA i kilkunastu innych krajach. Po przeanalizowaniu doświadczeń publikowanych przez te kraje
w roku 2012 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego, za pośrednictwem firmy WARKOP Sp. z o.o.
(przedstawiciel firmy Tangshan Shenzou Machinery Co. Ltd.
na rynek Polski), nabył wibracyjno-powietrzny separator
typu FGX-1. Na urządzeniu tym Instytut prowadzi obecnie
badania własne związane m.in. z usuwaniem pierwiastków
ekotoksycznych z energetycznego węgla kamiennego oraz
przeprowadza testy na zlecenie polskich spółek węglowych
w celu sprawdzenia możliwości zastosowania ww. urządzenia
w polskim górnictwie.

2018

2. Zasada działania powietrznego stołu koncentracyjnego
FGX
Wibracyjno-powietrzny separator FGX składa się z leja
nadawczego, podajnika dozującego, perforowanej płyty roboczej, wibratora, komór powietrznych, modułu odpylania
oraz mechanizmu pozwalającego zmienić kąty nachylenia
płyty roboczej oraz częstotliwość wibracji. Na instalację, przy
pomocy podajnika wibracyjnego, podawana jest nadawa, która
trafia na płytę roboczą stołu pochyloną pod różnymi kątami
poprzecznymi i podłużnymi, wprawianą w ruch wibracyjny
przy pomocy napędu wibracyjnego.
W celu zapewnienia dostaw powietrza pod płytą roboczą
znajdują się komory powietrzne, które zasilane są przez
wentylator odśrodkowy. Drobny materiał węglowy w wyniku kontaktu z powietrzem tworzy złoże fluidalne (zawiesina
„powietrze-ciało stałe”). Dzięki temu poszczególne ziarna
mogą opadać względem siebie w zależności od wielkości
czy gęstości. Pod wpływem połączonych sił prądu powietrza i wibracji złoże węglowe ulega uniesieniu, a następnie
w zależności od gęstości rozwarstwieniu. Materiał lżejszy
ulega zawieszeniu na powierzchni złoża fluidalnego, a ziarna
o gęstości większej opadają w głąb.
Dodatkowym zjawiskiem jest efekt upłynnienia powstały
w wyniki interakcji pomiędzy sobą ziaren drobnych, która
stanowią zawiesinę a ziarnami grubymi. Zjawisko to poprawia
skuteczność rozdziału frakcji gruboziarnistych.
Rozdział przebiega podobnie do wzbogacania we wzbogacalniku zawiesinowym z cieczą ciężką. Powierzchnia płyty
roboczej pochylona pod ustalonym doświadczalnie kątem
podłużnym sprawia, że materiał drobny znajdujący się na
powierzchni warstwy ma tendencję do przesuwania się po
jej powierzchni i spadania w sposób ciągły, pod wpływem
sił grawitacji, poprzez przegrodę przy brzegu płyty (przesyp
odbioru węgla wzbogaconego) (rysunki 1 i 2 obrazują zasadę
działania). Materiał ciężki opada na dno warstwy i przesuwany jest w kierunku miejsca odbioru odpadu (skały płonnej).
W zależności od jakości nadawy, a także ustawień urządzenia
można odbierać klasycznie 2 produkty wzbogacania lub więcej. W celu ochrony środowiska przed zbędnym zapyleniem
płyta robocza jest osłonięta kurtyną gumową a zabudowany
odpylacz wytwarza nad nią podciśnienie. Z całości zużywanego powietrza 75% cyrkuluje w obiegu zamkniętym tzn.
po odpyleniu przy pomocy odpylacza cyklonowego jest
ponownie wykorzystywane. Pozostałe 25% odpylane jest
przez odpylacz workowy ze sprawnością 99,5% i uchodzi
do atmosfery.

Rys. 1. Zasada działania wibracyjno-powietrznego separatora – widok na przekrój pionowy złoża fluidalnego oraz urządzenia
Fig. 1. Principle of the vibratory-air separator operation – a view of
the vertical section of the fluidized bed and the device
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Rys. 2. Zasada działania wibracyjno-powietrznego separatora – zachowanie się ziaren nadawy w zależności
od zastosowanego czynnika warunkującego rozdział
Fig. 2. Principle of the vibratory-air separator operation – the behavior of grains depending on the factor
used to influence the distribution

3. Stanowisko badawcze
Surowy węgiel (nadawa) przed skierowaniem go do wzbogacania musi być odpowiednio przygotowany. W tym celu
w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach uruchomiono
stanowisko badawcze składające się z siedmiu modułów.
Poniżej przedstawiono poszczególne moduły wraz z ich
wyposażeniem:
MODUŁ ZASILANIA (I)
Moduł zasilania (rys.3), w jego skład wchodzą:
– przenośnik taśmowy wraz z zabudowanym falownikiem
do regulacji prędkości obrotowej bębna: regulacja wydajności przenośnika umożliwia płynną regulację podawanego materiału do kolejnych procesów uwzględnionych
w określonym zakresie badawczym,

Rys. 3. Moduł zasilania
Fig. 3. Power supply module

– zbiornik zasypowy z lejem, zabudowany nad przenośnikiem zasilającym, służący do magazynowania materiału
badawczego oraz utrzymywania określonej wymaganej
płynności podawania materiału badawczego.
MODUŁ KLASYFIKACJI (II)
Moduł klasyfikacji przedstawia rys. 4, w jego skład
wchodzą:
– dwupokładowy przesiewacz wibracyjny z możliwością
wymiany pokładu sitowego; stosowane są sita blaszane
o oczkach 120, 100, 80, 60, 50, 40, 31,5, 20, 16 mm oraz
sita prętowe o szczelinach 9 lub 6 mm,
– przenośnik do odbioru produktu dolnego klasyfikacji,
z zabudowaną wagą taśmową do rozliczeń finansowo-technologicznych.
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Rys. 4. Moduł klasyfikacji
Fig. 4. Classification module

MODUŁ ROZDRABNIANIA (III)
Moduł rozdrabniania pokazany został na rys. 5, w jego
skład wchodzą:
– przenośnik nadawy,
– kruszarka szczękowa z regulowaną płynnie szczeliną,
umożliwiającą wykonanie operacji rozdrabniania od 80
do 20 mm.
MODUŁ WZBOGACANIA (IV)
Moduł wzbogacania pokazany został na rys. 6 (środkowa
część fotografii), w jego skład wchodzą:
– przenośnik zasilający urządzenie do suchego odkamieniania z zabudowaną wagą do rozliczeń finansowo-technologicznych oraz zabudowanym na przenośniku próbobiornikiem do poboru prób materiału z całej szerokości

Rys. 5. Moduł rozdrabniania
Fig. 5. Crushing module

taśmy przenośnika nadawy,
– wibracyjno-powietrzny separator typu FGX-1 w skład,
którego wchodzi: lej nadawczy, podajnik dozujący, perforowana płyta robocza, wibrator, komory powietrzne oraz
mechanizm pozwalający zmienić kąty nachylenia płyty
roboczej oraz częstotliwość wibracji.
– zestaw odbierający produkty rozdziału, w skład którego
wchodzi: trójkomorowy zbiornik do odbioru frakcji lekkiej
(węgla), pośredniej (przerost), ciężkiej (odpady), waga
elektroniczna do pomiaru ilości poszczególnych frakcji
oraz 3 przenośniki odbierające oddzielone frakcje.
MODUŁ STEROWANIA (V)
W skład modułu sterowania wchodzą:
– zestaw sterujący pracą wibracyjno-powietrznego separatora,
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Rys. 6. Moduł wzbogacania (środkowa część fotografii) i odpylania (lewa część fotografii), po prawej stronie fotografii znajduje się podajnik
Fig. 6. Enrichment module (middle part of the photo) and dust removal module
(left part of the photo), on the right side of the photo there is a feeder

– szafa sterownicza umożliwiająca sekwencyjne uruchamianie poszczególnych modułów instalacji.
MODUŁ LABORATORYJNY (VI)
W skład modułu laboratoryjnego wchodzą:
–
–
–
–
–

laboratoryjna kruszarka szczękowa typu LAB 03-260,
laboratoryjna kruszarka walcowa typu LAB 08-240/Z,
zestaw do analizy densymetrycznej,
termograwimetr TGA,
kalorymetr AC 500.

MODUŁ ODPYLANIA (VII)
Moduł odpylania pokazany został na rys. 6 (lewa strona
fotografii), w jego skład wchodzą:
–
–
–
–

kurtyna gumowa,
cyklon,
filtry workowe,
główny wentylator.

Na rysunku 7 pokazano schemat instalacji badawczej
pracującej w IMBiGS.

Rys. 7. Schemat blokowy stanowiska badawczego do suchego odkamieniania urobku węglowego
wyposażonego w wibracyjno-powietrzny separator typu FGX-1
Fig. 7. Block diagram of a test stand for dry deshaling of raw coal equipped with a vibratory-air
separator type FGX-1
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Rys. 8. Stanowisko badawcze do suchego wzbogacania węgla
Fig. 8. Research stand for dry separation of raw coal

Stanowisko badawcze instalacji wibracyjno-powietrznego
separatora FGX 1 pokazano na rys. 8.
4. Parametry techniczne i technologiczne wpływające na
skuteczność procesu wzbogacania
Wieloletnie testy wykonywane przez producenta wibracyjno-powietrznych separatorów FGX, a także doświadczenie
zebrane z zakładów przeróbczych, w których pracują instalacje
do suchego odkamieniania węgla wyposażone w separatory
FGX skutkowały opracowaniem przez producenta zaleceń
dotyczących prowadzenia procesu separacji. Głównymi parametrami technicznymi separatora, które podlegają ręcznemu
sterowaniu są:
– kąt poprzeczny ustawienia płyty roboczej w zakresie od
0 do -10o,
– kąt podłużny ustawienia płyty roboczej w zakresie od 0
do -2o,
– częstotliwość wibracji,
– wysokość położenia progów przesypowych dla frakcji
lekkiej, pośredniej i ciężkiej,
– ilość powietrza doprowadzanego pod poszczególne strefy
rozdziału badanego materiału,
– położenie grzebieni na płycie roboczej regulujących kierowanie rozdzielonych strug materiału do określonych
zdefiniowanych produktów rozdziału.
W celu ustalenia optymalnych parametrów pracy urządzenia regulację wyżej wymienionych parametrów należy
przeprowadzać podczas prowadzonych testowych prób
wzbogacania materiału surowego.
Oprócz parametrów technicznych pracy wibracyjno-powietrznego separatora istotny wpływ na proces odkamieniania
mają parametry technologiczne (jakościowe) nadawy takie jak:
– zawartość wilgoci całkowitej,
– zakres klasy ziarnowej,
– wymiary rozdzielanego materiału,
– udział klasy ziarnowej 6-0 mm,
– relacja ilości kamienia do ilości węgla,
– zawartość siarki pirytowej w badanym materiale,
– zawartość popiołu w badanym materiale,
– ilość produktu pośredniego (przerostu) w badanym materiale
Najistotniejszymi spośród ww. parametrów, mającymi
największy wpływ na dokładność prowadzonego procesu

suchej separacji są: zawartość wilgoci przemijającej, skład
ziarnowy i gęstościowy oraz ilość frakcji 6-0 mm w nadawie.
Oprócz tego szczególnie należy zwracać uwagę na:
– zapotrzebowanie powietrza na rozdział materiału w funkcji
wilgoci,
– zależność wydajności urządzenia w funkcji granulacji
i zawartości wilgoci.
5. Wyniki testów
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach prowadził dla krajowych
kopalń szeroki zakres badań przy wykorzystaniu wibracyjno-powietrznego separatora typu FGX-1.Badania te miały na
celu uzyskanie maksymalnej ilości jak najczystszych odpadów (skały płonnej) lub produktów węglowych o niskiej
zawartości popiołu i wysokiej wartości opałowej (Baic i in
2015a). Analizowano również skuteczność wydzielania siarki
(Blaschke i in 2016b) i rtęci (Baic i in 2017a, Dziok i in. 2017)
podczas odkamieniania węgli energetycznych, a także możliwości zastosowania ww. urządzenia w procesie wzbogacania
węgli koksujących (Baic i in 2014a). Wybrane wyniki badań
zostały szerzej opisane w kolejnych podrozdziałach.
5.1. Badania nad otrzymywaniem czystych produktów
odpadowych i produktów węglowych o niskiej zawartości popiołu i wysokiej wartości opałowej
Wyniki przedstawione w tabeli 1 wskazują, że istnieje
możliwość uzyskiwania koncentratów węglowych spełniających wymagania produktu handlowego (czyste koncentraty
węglowe o zawartości około 20% popiołu). Polski sektor
energetyczny jest przystosowany do opalania kotłów węglem
o takiej zawartości popiołu i wartości opałowej. Powstające
w procesie półprodukty wymagają jednak powtórnego wzbogacania przy pomocy mokrych metod, bądź mogą zostać wykorzystane jako składnik mieszanek energetycznych. Natomiast
produkty odpadowe z uwagi na minimalną zawartość substancji
organicznej mogą znaleźć zastosowanie jako substytut kruszyw
naturalnych w budownictwie czy drogownictwie.
W Polsce miały węglowe (20-0 mm) stanowiące blisko
86% całkowitego wydobycia posiadają najczęściej wartość
opałową w zakresie 16-19 MJ/kg. Polski sektor energetyczny
poszukuje aktualnie węgla posiadającego wartość opałową
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wynoszącą około 22 MJ/kg. Badania przeprowadzone przez
IMBiGS pokazują, że nawet niewielka ilość usuniętego
kamienia może spowodować wzrost wartości opałowej.
Przykładowe wyniki badań obrazuje tabela 2.

z polskich kopalń o zawartości siarki 1,9%. Wyniki badań
przedstawiono w tabeli 3.

5.2. Badanie nad możliwością wydzielania siarki przy
pomocy powietrznych stołów koncentracyjnych

Zawartość popiołu w węglach koksujących nie powinna
być wyższa niż 7-7,5%. Sucha metoda odkamieniania nie
pozwala na otrzymanie koncentratów o takich parametrach
bez strat węgla w półprodukcie i odpadach. Dalsze stosowanie
mokrych metod wzbogacania jest więc nieuniknione w celu
uzyskiwania produktu handlowego o wysokiej jakości. Z tego
też względu IMBiGS skupił się w prowadzonych badaniach
nad maksymalnym usuwaniem z węgla koksującego zanieczyszczeń w postaci skały płonnej (Baic i in 2014a). Usunięcie
tych zanieczyszczeń pozwoli w znacznym stopniu odciążyć
urządzenia wzbogacające, takie jak osadzarki czy maszyny
flotacyjne, zwiększając ich efektywność i wydajność.
Wyniki przedstawione w tabelach 4, 5 i 6 pozwalają
stwierdzić, że sucha metoda może być używana jako uzupełnienie obecnie pracujących ciągów technologicznych do
wzbogacania węgla koksującego.

Węgle kamienne w Polsce mają średnią zawartość siarki
na poziomie 1,2%. Zdarzają się przypadki, kiedy zawartość
siarki w danym złożu sięga 4% i więcej. W przypadku suchej
metody separacji odkamienianiu poddane zostały węgle, w
których siarka występowała w formie pirytu. Piryt z uwagi
na gęstość znacznie większą od gęstości czystych ziaren
węglowych jest podatny na separację przy pomocy procesów
grawitacyjnych, do których zaliczamy proces suchej separacji.
Mając powyższe na uwadze, IMBiGS przeprowadził testy
ukierunkowane na maksymalną redukcję zawartości siarki
(Sobko i in 2015, Blaschke i in 2016b), traktując pozostałe
parametry jakościowe jako drugorzędne. Materiałem poddanym wzbogacaniu był energetyczny węgiel kamienny z jednej

5.3. Badanie możliwości odkamieniania węgli koksujących

Tabela 1. Wyniki odkamieniania węgla surowego o uziarnieniu 20-0 mm
Table 1. Results of deshaling of raw coal of granulation 20-0 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Węgiel surowy o uziarnieniu 20-0 mm
Nadawa
Koncentrat
31,7
21,2
9,6
9,0
0,56
0,62
17151
21558
100
77

Półprodukt
29,5
8,4
0,68
18885
3

Odpad
80,5
5,3
0,44
1860
18

Półprodukt
40,6
4,4
0,61
14459
15

Odpad
85,7
2,2
1,28
1307
12

Półprodukt
10,5
17,8
1,70
22424
67,7

Odpad
23,5
14,2
5,88
18038
9,7

Półprodukt
33,3
2,6
0,62
21336
13,2

Odpad
65,0
2,0
0,38
9251
37,1

Tabela 2. Wyniki odkamieniania węgla surowego o uziarnieniu 20-0 mm
Table 2. Results of deshaling of raw coal of granulation 20-0 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Węgiel surowy o uziarnieniu 20-0 mm
Nadawa
Koncentrat
31,8
21,8
10,3
5,0
0,69
0,62
19244
24383
100
71

Tabela 3. Wyniki redukcji siarki z węgla surowego o uziarnieniu 25-6 mm
Table 3. Results of sulfur reduction from raw coal of granulation 25-6 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Węgiel surowy o uziarnieniu 25-6 mm
Nadawa
Koncentrat
10,2
5,5
17,9
18,2
1,90
0,86
21255
23074
100
20,6

Tabela 4. Wyniki odkamieniania węgla koksującego o uziarnieniu 50-25 mm
Table 4. Results of deshaling of coking coal of granulation 50-25 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Surowy węgiel koksujący o uziarnieniu 50-25 mm
Nadawa
Koncentrat
38,4
19,9
4,0
1,7
0,53
0,62
18980
26076
100
49,2
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Tabela 5. Wyniki odkamieniania węgla koksującego o uziarnieniu 25-6 mm
Table 5. Results of deshaling of coking coal of granulation 25-6 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Surowy węgiel koksujący o uziarnieniu 25-6 mm
Nadawa
Koncentrat
28,15
19,8
5,8
4,8
0,64
0,63
22672
25847
100
83,0

Półprodukt
56,6
2,2
0,50
12052
8,4

Odpad
82,2
1,6
0,87
3004
8,4

Półprodukt
27,0
3,3
0,63
23668
16,8

Odpad
75,6
2,2
0,57
4921
5,8

Tabela 6. Wyniki odkamieniania węgla koksującego o uziarnieniu 25-0 mm
Table 6. Results of deshaling of coking coal of granulation 25-0 mm
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr
Zawartość popiołu [%]
Zawartość wilgoci [%]
Zawartość siarki [%]
Wartość opałowa [kJ/kg]
Wychód [%]

Surowy węgiel koksujący o uziarnieniu 25-0 mm
Nadawa
Koncentrat
18,4
12,2
7,8
7,0
0,68
0,66
25711
27991
100
77,0

6. Koncepcja układu technologicznego wdrożenia wibracyjno-powietrznych separatorów typu FGX w polskich
zakładach przeróbki węgla kamiennego
Efektem przeprowadzonych przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy
w Katowicach prac było opracowanie koncepcji schematu
technologicznego zastosowania wibracyjno-powietrznych separatorów w polskim górnictwie węgla kamiennego. Schemat
linii technologicznej został przedstawiony na rysunku 9.
Istota sposobu według patentu autorów (PL 223787)
polega na tym, że po wstępnym rozdzieleniu frakcji grubych
i skały płonnej przynajmniej część frakcji drobniejszych,
o ziarnach mniejszych niż 100 mm, poddaje się wzbogacaniu
powietrznemu dla wydzielenia skały płonnej oraz produktu
użytecznego energetycznie, który następnie dodaje się do
sortymentów handlowych i/lub wzbogaca się w procesach na
mokro, gdy odbiorcy poszukują produktów o niskiej zawartości popiołu i siarki. Celowe jest, gdy odrębnemu wzbogacaniu
powietrznemu poddaje się ziarna o rozmiarach: 50 ÷ 100 mm,
25 ÷ 50 mm, 0 ÷ 25 mm lub ziarna rozsortowane na węższe
klasy ziarnowe, co przystosowuje powstałe produkty do najczęściej produkowanych sortymentów handlowych.
Nadawa, którą stanowi wydobyty na powierzchnię surowy
urobek węglowy, o uziarnieniu 0 ÷ 200 mm, kierowana jest
do węzła klasyfikacji wstępnej, w którym, za pomocą przesiewaczy, dokonuje się segregowania na sortymenty o uziarnieniach do 150 mm i większych. Frakcje grube, o ziarnach
większych od 150 mm, kierowane są do węzła selektywnego
kruszenia (przykładowo w kruszarkach typu Bradforda)
gdzie wydzielana jest skała płonna. Skruszone ziarna węgla
sukcesywnie kierowane są do klasyfikacji wtórnej, podczas
której, na przesiewaczach oddzielane są frakcje o ziarnach
większych od 100 mm i o ziarnach mniejszych niż 100 mm.
Frakcje o ziarnach większych od 100 mm kierowane są na
linię wzbogacania na mokro, natomiast frakcje o ziarnach
drobniejszych kierowane są do węzła wzbogacania suchego.
Węzeł wzbogacania suchego kieruje frakcje drobniejsze,
wyodrębnione w grupy o ziarnach 50 ÷ 100 mm, 25 ÷ 50
mm i 0 ÷ 25 mm na trzy wibracyjno-powietrzne separatory,
pracujące względem siebie równolegle. Na wibracyjno-powietrzne separatorach następuje rozdzielenie podanych na nie
frakcji. Dzięki temu dokonuje się oddzielenia skały płonnej

od produktu użytecznego, który w zależności od założonych
parametrów jakościowych kierowany jest bądź jako produkt
handlowy do sprzedaży, bądź do węzła wzbogacania mokrego
na osadzarki. Jak widać na rysunku 9, całość frakcji drobnych
o ziarnach poniżej 100 mm podlega wzbogacaniu na sucho.
Z uwagi na fakt, że tych frakcji ziarnowych jest we wzbogacanej nadawie najwięcej, cały obieg wzbogacania mokrego
zostaje zasadniczo zredukowany, bez szkody dla parametrów
jakościowych węgla handlowego.
Główną zaletą zaproponowanego rozwiązania jest usunięcie z układu technologicznego zakładu przeróbczego znacznej
ilości skały płonnej, co zmniejsza obciążenie maszyn mokrego wzbogacania, pozwalając w ten sposób zwiększyć ilość
podawanej na nie nadawy. Równocześnie, poprzez usuwanie
części skały płonnej, następuje uśrednienie nadawy, kierowanej do mokrych procesów wzbogacania, poprzez eliminację
dużych wahań zawartości kamienia. Należy też zauważyć, że
najdrobniejsze ziarna węglowe usuwane w operacji odpylania
nie trafiają do obiegu wodnego zakładu przeróbczego, a więc
nie tworzą trudnych do gospodarczego wykorzystania mułów.
7. Wnioski
Badania, których przykłady zamieszczono w niniejszym
artykule, pokazują, że sucha metoda separacji, przy pomocy
wibracyjno-powietrznych separatorów typu FGX, węgla kamiennego może mieć zastosowanie przy wzbogacaniu węgli
kamiennych w polskich zakładach przeróbczych. Można
je stosować zarówno w zakładach przeróbki węgla energetycznego, jak i koksowego. Otrzymać można dobrej jakości
produkty handlowe lub zmniejszyć ilość nadawy do mokrych
procesów wzbogacania. Wydzielony metodą suchą kamień
znajdzie szerokie zastosowanie w przemyśle materiałów
budowlanych, robotach inżynieryjnych i tym podobnych.
Suche odkamienianie urobku węglowego jest kilkakrotnie
tańsze (inwestycyjnie i ruchowo) od mokrych metod (Baic
i in. 2016c), co poprawia ekonomikę wzbogacania węgla.
Publikacje pracowników IMBiGS były publikowane m.in.
w czasopismach polskich (Baic i in. 2014c, 2015a, 2015b,
2016c, Blaschke 2013), a także za granicą na konferencjach
w Republice Czeskiej (Baic i in. 2014d), Chinach (Baic i in.
2014e), Indiach (Baic i in. 2014b, 2017c), Rosji (Blaschke i
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Rys. 9. Schemat blokowy urządzeń do wzbogacania na sucho surowców mineralnych energetycznych (propozycja aplikacji zgodnie z patentem PL 223787)
Fig. 9. Block diagram of dry enrichment equipment for energy mineral resources (proposal for application in accordance with patent PL 223787)

in. 2016), na Słowacji (Blaschke i in. 2013, Sobko i in 2015),
Węgrzech (Blaschke i in. 2014) i Ukrainie (Baic i in. 2017b),
w Kazachstanie (Mijal i in. 2018). W dwóch monograficznych
zeszytach Czasopisma Technicznego KTT (2013/2014, 2016)
przedrukowano 16 wcześniej opublikowanych artykułów;
w spisie literatury przytoczono niektóre z nich.
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