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ROZWIĄZANIA: 
 

 wysoka skuteczność  

wzbogacania flotacyjnego 

różnych surowców,  

 obniżenie zużycia energii 

elektrycznej  do ok.  
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komory, 
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i bezawaryjność pracy 

flotownika, 
 prosta obsługa. 
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ZASTOSOWANIE 
 

Wielkogabarytowe maszyny flotacyjne o pojemności 

pojedynczej komory powyżej 100 m3, mogą być stosowane w 

procesach wzbogacania surowców mineralnych, m. in.: miedzi, 

ołowiu, cynku, węgla i siarki, w krajowych i zagranicznych 

zakładach przeróbczych.  

NOWE TECHNOLOGIE ORAZ NOWE KONSTRUKCJE MASZYN I URZĄDZEŃ  

DO WZBOGACANIA I METALURGICZNEGO PRZEROBU SUROWCÓW MINERALNYCH 

Niniejsze rozwiązanie powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Zastosowanie wielkogabarytowych komór flotacyjnych o pojemności powyżej 100 m3 w przemyśle górniczym 

pozwoli na obniżenie kosztów wytwarzania wysokiej jakości koncentratów, wskutek ograniczenia ilości 

wykorzystywanych w procesie wzbogacania maszyn i związanego z tym zmniejszenia konsumpcji energii 

elektrycznej, ilości wymaganych części zamiennych oraz ze względu na zwiększoną niezawodność działania 

– zmniejszenia częstotliwości prac serwisowo-remontowych.  

Celem wykorzystania wielkogabarytowych komór flotacyjnych  

o pojemności powyżej 100 m3 jest poprawa efektywności 

wzbogacania flotacyjnego surowców mineralnych.  

W oparciu o przeprowadzone badania modelowe, określono 

warunki hydrodynamiczne pracy wielkogabarytowych maszyn 

flotacyjnych. Na ich podstawie zaprojektowano geometrię komory 

oraz elementów przepływowych flotowników (m. in. aeratory, 

przepływowe zawory regulacyjne) z wykorzystaniem materiałów  

o wysokiej odporności na ścieranie (gł. poliuretan).  

Wykonano produkcyjną dokumentację techniczną maszyny 

flotacyjnej IF-150 o pojemności komory 150 m3. Przedmiotowa 

maszyna to zbiornik walcowy o średnicy 6,50 m i wysokości 4,70 m. 

Wysokość całkowita urządzenia z napędem elektrycznym, 

usytuowanym ponad zbiornikiem, wynosi 8,13 m. Masa własna 

maszyny flotacyjnej wynosi 31,7 Mg. Na życzenie użytkownika 

komora flotacyjna może być wyposażona w dodatkowe urządzenia 

kontrolno-pomiarowe (przepływomierz nadawy, gęstościomierz, 

popiołomierz itp.) oraz w automatyczne układy dozowania 

odczynników flotacyjnych.  

Wykorzystanie w konstrukcji elementów przepływowych 

wielkogabarytowych flotowników materiałów o wysokiej odporności 

na zużycie ścierne wyraźnie wydłuży okres bezawaryjnej i 

niezawodnej pracy tych urządzeń.  

W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „JAS-MOS” od 

2009r. do produkcji flotokoncentratu wykorzystywana jest okrągła 

komora flotacyjna serii IF o pojemności roboczej 100 m3. 


