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1. Wstęp 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w dalszym ciągu bazuje w głównej mierze na 

węglu kamiennym i mimo, iż z roku na rok udział węgla kamiennego w produkcji energii 

będzie nieznacznie spadał, jeszcze przez długi czas pozostanie on jednym z głównych jej 

nośników. Jako, że jakość węgla kamiennego oraz rozmiar ziarn urobku wydobywanego 

bezpośrednio z podziemnych wyrobisk górniczych, nie spełnia wymagań jego dalszego 

wykorzystywania i bezpośredniej sprzedaży użytkownikom, konieczne jest poddawanie 

wydobytego surowca procesom przeróbczym. Przeróbka węgla kamiennego polegająca na 

kruszeniu i klasyfikacji, pozwala na otrzymanie odpowiedniego sortymentu handlowego. 

Natomiast procesy zwane wzbogacaniem, umożliwiają polepszenie jakość produkowanego 

węgla poprzez usunięcie z niego składników nieużytecznych, takich jak np. skała płonna, 

przerosty węglowo – kamienne, łupki czy też piryt (Blaschke, 2009), które w trakcie spalania 

węgla są źródłem powstającego popiołu. 

Jedną z metod wzbogacania stosowaną do rozdziału najdrobniejszych klas ziarnowych 

powstałych w czasie przeróbki węgla, czy też jeszcze na etapie jego wydobycia i transportu 

(Blaschke, 1984) jest flotacja pianowa, pozwalająca na obniżenie zawartości popiołu w 

koncentracie. Flotacja jest procesem wzbogacania związanym ze zjawiskami 

fizykochemicznymi zachodzącymi w środowisku wodnym pomiędzy ziarnami wzbogacanego 

materiału, a pęcherzykami powietrza generowanymi we flotowniku. Podstawową rolę w 

tym procesie odgrywają różnice we własnościach powierzchniowych minerałów, które mogą 

być modyfikowane poprzez zastosowanie odpowiednich odczynników flotacyjnych. We 
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wzbogacaniu flotacyjnym rozdział minerałów polega na wyniesieniu przez pęcherzyki 

powietrza ziarn hydrofobowych (niezwilżanych) do produktu pianowego, natomiast ziarna 

hydrofilowe (zwilżalne) pozostają w zawiesinie. Aby ziarno przyłączyło się do pęcherzyka 

powietrza spełnione muszą być dwa warunki: 

 musi nastąpić zderzenie ziarna z pęcherzykiem powietrza, 

 zderzenie musi być efektywne, czyli winien powstać stabilny agregat ziarno – pęcherzyk 

powietrza. 

W związku z tym, prawdopodobieństwo zajścia elementarnego aktu flotacji zależy od 

prawdopodobieństwa zderzenia się ziarna minerału z pęcherzykiem powietrza oraz ich 

adhezji. Zjawisku temu towarzyszy zmniejszenie się energii swobodnej utworzonego agregatu 

ziarno – pęcherzyk powietrza. Natomiast trwałość powstałego agregatu zależy od wielkości 

kąta zwilżania minerału, który jest miarą jego hydrofobowości. Większy kąt zwilżania 

oznacza większą hydrofobowość, a co za tym idzie prawdopodobieństwo adhezji również 

wzrasta (Brożek i Młynarczykowska, 2007). Mimo, iż węgiel kamienny należy do substancji 

naturalnie hydrofobowych w procesie jego wzbogacania dla uzyskania lepszych wyników 

stosuje się odczynniki flotacyjne będące zazwyczaj mieszaniną kolektora hydrofobizującego 

ziarna i spieniacza prowadzącego do wytworzenia stabilnych pian flotacyjnych. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że proces flotacji jest bardzo złożony, a końcowe 

wyniki zależą od szeregu ściśle ze sobą powiązanych czynników, które można przedstawić w 

czterech poniższych grupach: 

 czynniki związane z charakterystyką powierzchni i składem mineralogicznym 

wzbogacanego surowca, 

 czynniki związane z charakterystyką zawiesiny flotacyjnej, 

 czynniki związane z reżimem odczynników, 

 oraz czynniki związane z działaniem maszyny flotacyjnej. 

Z racji, iż do procesów przeróbczych, w tym również wzbogacania flotacyjnego 

wykorzystywane są znaczne ilości wody, prowadzi to do stosowania przez zakłady przeróbki 

wód pochodzących z podziemnych wyrobisk górniczych. Wody te, charakteryzują się 

obecnością rozpuszczonych soli nieorganicznych, których ilość jak również rodzaj podobnie 

jak wymienione w powyższym akapicie czynniki, ma wpływ na przebieg procesu flotacji. 

Dotyczy to zarówno jakości produkowanych koncentratów jak i osiąganych efektów 

wzbogacania oraz może determinować zarówno kinetykę jak i termodynamikę flotacji. 

Elektrolity nieorganiczne według wielu badaczy m.in. zmniejszają czas adhezji ziarna do 



246 
 

pęcherzyka powietrza pozwalając na wzrost szybkości procesu flotacji (Wang i Peng, 2014; 

Yoon, 1982; Yoon i Sabey, 1989; Zhang, 2015; Zhang i Liu, 2014), powodują produkcję 

drobnych pęcherzyków powietrza, co prowadzi do zwiększenia ich ilości, a tym samym 

wzrostu efektywności powstania agregatu ziarno – pęcherzyk gazowy (Laskowski i Castro, 

2015; Paulson i Pugh, 1996; Wang i Peng, 2014; Yoon, 1982; Yoon i Sabey, 1989), ponadto 

podobnie jak spieniacze hamują koalescencję baniek zwiększając siły elektryczne pomiędzy 

pęcherzykami (Laskowski i Castro, 2015; Wang i Peng, 2014; Ozdemir, 2013; Pugh, 

Weissenborn i Paulson, 1997) jak również, umożliwiają zmniejszenie ilości odczynnika 

flotacyjnego dodawanego do procesu wzbogacania (Laskowski, 1964) bądź jego całkowitej 

eliminacji (Laskowski i Castro, 2015; Wang i Peng, 2014). A zatem, stosowanie zasolonych 

wód pozwala na wzrost efektywności procesu wzbogacania, a w szczególności na wzrost 

wzbogacania cząstek naturalnie hydrofobowych (Laskowski, 2001; Yoon, 1982; Yoon                

i Sabey, 1989).  

Świadomość, że zasolone wody obecne w mętach flotacyjnych pozwalają na obniżenie 

ilości dodatku odczynnika flotacyjnego w procesie flotacji, w poniższym artykule 

przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku mieszaniny zbieracza i spieniacza na 

efektywność wzbogacania wybranego typu węgla. Analizy wykonano zarówno w zasolonej 

wodzie kopalnianej oraz w wodzie destylowanej, w celu porównania uzyskanych wyników.  

 

2. Materiały i metody 

Badania flotacyjne wykonano na węglu kamiennym typu 32.2 (gazowo – płomienny). 

Nadawę do testów flotacyjnych stanowiła pobrana próbka zawiesiny węglowej będąca 

nadawą do obiegu wodno – mułowego, a tym samym nadawą do procesu flotacji. Pobrana 

zawiesina flotacyjna składała się więc z najdrobniejszej klasy ziarnowej, a mianowicie            

o uziarnieniu poniżej 1 [mm] z czego ponad 50% ziaren stanowiła klasa poniżej 0,06 [mm].  

Poszczególne doświadczenia flotacyjne przeprowadzono w wodzie destylowanej oraz             

w zasolonej wodzie kopalnianej o zawartości jonów chlorkowych na poziomie 8,02 [g/dm
3
]. 

Przeliczając wartość jonów chlorkowych na rozpuszczalny chlorek sodu będący głównym 

składnikiem wód kopalnianych, otrzymano zawartość soli w postaci chlorku sodu na 

poziomie 13,22 [g/dm
3
]. Zmiennym parametrem oprócz rodzaju stosowanej wody, była ilość 

dodawanego odczynnika flotacyjnego. Jako odczynnik flotacyjny zastosowano mieszankę 

odczynnika zbierającego i spieniającego, który adsorbując się zarówno na granicy faz 

ciecz – gaz oraz ciało stałe – ciecz pozwala równocześnie na zwiększanie hydrofobowości 

wzbogacanego węgla, jak również na powstawanie stabilnych pian flotacyjnych zmniejszając 
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koalescencję pęcherzyków powietrza (Małysa i Iwańska, 2010; Młynarczykowska, Grabiec, 

Krawczykowska, Saramak, 2013). Ilość dodatku odczynnika flotacyjnego w poszczególnych 

testach flotacyjnych zmniejszano o około 25% zaczynając od dawki 1016,21 g na 1 Mg 

suchej nadawy. Najniższa dawka odczynnika flotacyjnego wynosiła 247,86 [g/Mg].  

Testy flotacyjne wykonano w maszynce laboratoryjnej pneumomechanicznej typu Denver 

znajdującej się w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, w Laboratorium 

Flotacji i Procesów Grawitacyjnych na AGH w Krakowie, w której zespół aeracyjno – 

dyspersyjny złożony z wirnika i statora dysperguje powietrze doprowadzane z zewnątrz pod 

ciśnieniem. Fotografię przedstawiającą stanowisko badawcze zaprezentowano na rysunku 1. 

Komora flotacyjna miała pojemność 1 [dm
3
], a ilość obrotów wirnika dla poszczególnych 

flotacji była stała i wynosiła 1850 obrotów na minutę. Gęstość mętów flotacyjnych dla 

wszystkich testów ustalono na poziomie 80 [g/dm
3
]. Małe zagęszczenia mętów flotacyjnych 

pozwalają na osiąganie korzystniejszych wyników flotacji, natomiast stosowanie stałej 

prędkości obrotów wirnika pozwala na generowanie w maszynce flotacyjnej pęcherzyków 

powietrza o zbliżonej wielkości oraz w zbliżonej ich ilości (Młynarczykowska i in., 2013). 

Ponadto stosowanie niższych obrotów wirnika ogranicza turbulencję mętów flotacyjnych co 

równocześnie pozwala na efektywne łączenie się ziarna z pęcherzykiem powietrza. Zbyt duże 

obroty wirnika mogłyby powodować odrywanie się ziarn od pęcherzyków powietrza.  

 

Rysunek 1. Schemat stanowiska badawczego 

 

Źródło: Badania własne. 

Każdorazowo nadawę zalewano jedną z dwóch rodzajów stosowanych wód, a mianowicie 

wodą destylowaną bądź kopalnianą i kondycjonowano materiał przez okres 5 minut. Po tym 

czasie uruchamiano maszynę flotacyjną i mieszano nadawę bez dodatku 

odczynnika flotacyjnego oraz bez dostępu powietrza przez 1 minutę. W dalszej kolejności 

następowało dodawanie odczynnika flotacyjnego w odpowiedniej ilości i zawiesina flotacyjna 

była mieszana przez kolejne 3 minuty. Następnie do komory flotacyjnej doprowadzano 
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powietrze i przeprowadzano flotację frakcjonowaną, której całkowity czas dla większości 

flotacji wynosił 6 minut. W przypadku dwóch flotacji prowadzonych w wodzie destylowanej 

czas flotacji uległ skróceniu, ze względu na brak mineralizacji piany flotacyjnej, co 

świadczyło o wyflotowaniu wszystkich ziarn hydrofobowych do koncentratu. W przypadku 

flotacji gdzie dawka odczynnika wynosiła 743,57 [g/Mg] proces wzbogacania przerwano w 5 

minucie, natomiast w przypadku dawki odczynnika na poziomie 247,86 [g/Mg] w 3 minucie 

flotacji. Produkty wzbogacania suszono w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 

nieprzekraczającej 60
o
C, a następnie poddawano analizie na zawartość popiołu według 

polskiej normy PN-ISO 1171: 2002.  

 

3. Wyniki i dyskusja 

Uzyskane wyniki pozwoliły na wyliczenie podstawowych współczynników wzbogacania 

takich jak wychody koncentratów (γk) i odpadów (γo), zawartości popiołu w produktach 

wzbogacania: koncentracie (ϑ) i odpadzie (β), oraz uzysk części palnych i lotnych w 

koncentracie (ɛk) i uzysk popiołu w odpadzie (ɛo) (Stępiński, 1964). W poniższych tabelach 

(Tab. 1 i 2) przedstawiono wyniki zredukowane do takich współczynników jak wychód, 

zawartość popiołu w koncentracie i odpadzie oraz uzysk części palnych i lotnych w 

koncentracie.  

W celu zobrazowania intensywności wzbogacania w czasie dla poszczególnych rodzajów 

wód technologicznych i zmiennych dawek odczynnika flotacyjnego sporządzono krzywe 

kinetyki flotacji (       ), które przedstawiono na rysunku 2. Ponadto wykonano wykresy 

słupkowe przedstawiające maksymalny uzysk części palnych i lotnych dla poszczególnych 

testów flotacyjnych oraz średnią zawartość popiołu w koncentratach i zawartość popiołu w 

odpadach, w zależności od zastosowanej dawki odczynnika flotacyjnego i rodzaju wody (Rys. 

3 i 4). Jako dodatkowy element w celu uzupełnienia uzyskanych wyników dla wody 

kopalnianej, która wykorzystywana jest do procesów wzbogacania w zakładach 

przemysłowych, przeprowadzono analizę statystyczną współzależności pomiędzy 

następującymi wartościami parametrów flotacji: ∑γ [%], ϑ [%],β [%], εk [%], a dawką 

odczynnika flotacyjnego. 
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Tabela 1. Wartości wybranych wyników wzbogacania dla węgla flotowanego w wodzie kopalnianej w zależności od dawki odczynnika 

flotacyjnego 

t [s] 

Dawka odczynnika  

1016,21 g/Mg 
t [s] 

Dawka odczynnika  

743,57 g/Mg 

Dawka odczynnika  

508,12 g/Mg 

Dawka odczynnika  

247,86 g/Mg 

∑γ  

[%] 

ϑ  

[%] 

β  

[%] 

ɛk 

[%] 

∑γ  

[%] 

ϑ  

[%] 

β  

[%] 

ɛk 

[%] 

∑γ  

[%] 

ϑ  

[%] 

β  

[%] 

ɛk 

[%] 

∑γ 

 [%] 

ϑ  

[%] 

β  

[%] 

ɛk 

[%] 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 66,54 14,82 52,05 77,94 15 55,10 13,77 47,29 66,74 52,53 13,27 45,33 63,71 36,08 11,87 32,97 42,60 

60 78,78 17,54 63,40 89,32 30 67,35 15,59 56,13 79,88 61,69 14,41 51,16 73,83 54,68 13,39 39,80 63,45 

120 85,39 19,98 69,92 93,96 60 76,00 17,43 64,89 88,16 71,08 16,20 58,69 83,29 67,49 12,06 52,97 79,51 

180 89,26 21,67 73,90 96,15 120 78,45 18,18 67,58 90,19 78,07 18,37 64,52 89,12 75,74 14,65 58,79 86,61 

360 91,01 22,46 76,09 97,04 180 83,23 20,17 71,73 93,34 80,48 19,40 65,97 90,71 78,33 15,71 60,20 88,44 

Odpad 100,00 27,28  100,00 240 84,52 20,73 72,97 94,12 82,05 20,08 66,92 91,69 80,55 16,69 61,23 89,89 

     360 85,94 21,40 74,14 94,89 84,34 21,14 68,05 93,00 82,02 17,36 61,83 90,81 

     Odpad 100,00 28,82  100,00 100,00 28,49  100,00 100,00 25,36  100,00 

Źródło: Badania własne. 

Tabela 2.Wartości wybranych wyników wzbogacania dla węgla flotowanego w wodzie destylowanej w zależności od dawki odczynnika 

flotacyjnego 

Źródło: Badania własne. 

t [s] 

Dawka odczynnika  

1016,21 g/Mg 
t [s] 

Dawka odczynnika  

743,57 g/Mg 
t [s] 

Dawka odczynnika  

508,12 g/Mg 
t [s] 

Dawka odczynnika  

247,86 g/Mg 

∑γ [%] ϑ [%] β [%] 
ɛk 

[%] 
∑γ [%] ϑ [%] β [%] 

ɛk 

[%] 
∑γ [%] ϑ [%] β [%] 

ɛk 

[%] 
∑γ [%] ϑ [%] β [%] 

ɛk 

[%] 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 48,60 13,57 36,62 56,33 15 58,10 10,40 47,21 70,18 15 57,40 9,00 45,34 69,17 15 41,47 9,89 36,32 50,06 

30 62,57 15,19 42,51 71,15 30 72,63 13,50 58,53 84,70 30 69,97 11,87 53,87 81,66 30 54,92 10,57 43,38 65,81 

60 76,68 17,41 51,73 84,90 60 82,12 16,51 68,62 92,44 60 80,17 14,70 63,99 90,54 60 62,27 11,31 48,54 73,99 

120 85,06 18,69 63,70 92,73 120 87,43 18,46 77,05 96,11 120 86,73 17,01 73,32 95,31 120 66,71 12,41 51,31 78,29 

180 88,41 19,24 72,52 95,73 300 89,11 19,15 80,45 97,13 180 88,83 17,91 76,70 96,55 180 69,76 13,83 51,95 80,54 

360 90,78 20,13 77,53 97,22 Odpad 100,00 25,82  100,00 360 91,48 19,14 81,85 97,95 Odpad 100,00 25,36  100,00 

Odpad 100,00 25,42  100,00      Odpad 100,00 24,48        
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Rysunek 2. Krzywe kinetyki w wodzie kopalnianej dla zmiennych dawek odczynnika 

flotacyjnego 

 

Źródło: Badania własne. 

 

Rysunek 3. Maksymalny uzysk oraz średnia zawartość popiołu w koncentracie i zawartość 

popiołu w odpadzie w zależności od dawki odczynnika flotacyjnego w wodzie kopalnianej 

 

Źródło: Badania własne. 
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Rysunek 4. Maksymalny uzysk oraz średnia zawartość popiołu w koncentracie i zawartość 

popiołu w odpadzie w zależności od dawki odczynnika flotacyjnego w wodzie destylowanej 

 

Źródło: Badania własne. 

Analizując krzywe kinetyki w wodzie kopalnianej (Rys. 2.) oraz wyniki w tabeli 1 można 

zauważyć, że wychody dla poszczególnych flotacji rosną wraz z ilością dodatku odczynnika 

flotacyjnego i są bardzo bliskie sobie, w przypadku dodatku trzech niższych dawek 

surfaktanta. Wartości maksymalnego wychodu dla tych flotacji wahają się w zakresie 82,02 – 

85,94 %, natomiast w przypadku największej dawki odczynnika flotacyjnego możliwe jest 

osiągnięcie nieznacznie większego wychodu wynoszącego 91,01%. Biorąc pod uwagę krzywe 

kinetyki dla flotacji w wodzie destylowanej (Rys. 3.) oraz dane z tabeli 2 można zauważyć, że 

wychody dla trzech najwyższych dawek odczynnika flotacyjnego mieszczą się w granicach 

89,11 – 91,48% z czego najwyższy osiągnięto dla mieszaniny zbierająco – spieniającej w 

ilości 508,12 [g/Mg]. Jednakże w przypadku najmniejszej dawki surfakanta na poziomie 

247,86 [g/Mg] osiągnięto wychód o ponad 12% mniejszy niż w wodzie kopalnianej, a 

mianowicie rzędu 69,76%. Tak więc, świadczy to o pozytywnym wpływie zasolonej wody na 

flotację węgla w momencie dodatku małej ilości odczynnika flotacyjnego. W przypadku 

dodatku mieszaniny zbierająco - spieniającej w ilości 743,57 i 508,12 [g/Mg] wychody dla 

flotacji w wodzie destylowanej są większe w porównaniu z wodą kopalnianą.  

Dodatkowo na wszystkich krzywych osiągnięto wartości równowagowe, zatem 

przedłużenie procesu wzbogacania nie spowodowałoby zmian uzyskanych wyników. Ponadto 

analiza krzywych kinetyki pozwala zaobserwować, że największa szybkość procesu zarówno 

dla flotacji w wodzie kopalnianej jak i destylowanej następuje w pierwszych 2 minutach 

wzbogacania.  

Wraz ze wzrostem dawki odczynnika w wodzie kopalnianej rośnie maksymalny uzysk 

części palnych i lotnych w koncentracie oraz zawartość popiołu w odpadach,  jednakże rośnie 
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również średnia zawartość popiołu w koncentratach co jest niepożądane (Rys. 3.).                       

W przypadku wody destylowanej (Rys. 4.) maksymalny uzysk dla trzech najwyższych dawek 

odczynnika pozostaje na mniej więcej identycznym poziomie około 97%, ale zawartość 

popiołu i w tym przypadku rośnie wraz ze wzrostem dawki surfakanta. Ilość popiołu                  

w odpadzie dla powyższych warunków powiększa się natomiast wraz ze zmniejszaniem 

dawki odczynnika flotacyjnego. Dla najniższej dawki odczynnika uzysk spada do około 80%, 

a średnia zawartość popiołu w koncentracie osiąga najniższą wartość. Niemniej jednak 

zawartość popiołu w odpadzie sięga niecałych 52% co jest wartością bardzo małą. Aby 

wyniki były zadawalające zarówno wychody jak i uzyski powinny sięgać rzędu 90%, 

natomiast zawartość popiołu w koncentracie dla węgli energetycznych nie powinna 

przekraczać 15%, a jednocześnie ilość popiołu w odpadzie powinna być jak najwyższa, tak 

aby straty części palnych i lotnych w odpadach nie były znaczne. Tak więc w przypadku 

wody zdemineralizowanej z najmniejszą dawką odczynnika flotacyjnego osiągnięcie takich 

wyników nie jest realne. Jednakże, zastosowanie zasolonej wody pozwala na polepszenie 

procesu wzbogacania w takich warunkach reżimu odczynników.  

W celu uzupełnienia otrzymanych wyników dla wody kopalnianej, tak jak już 

wspomniano na początku rozdziału, dokonano analizy współzależności między następującymi 

wartościami parametrów flotacji: ∑γ [%], ϑ [%], β [%], εk [%], a dawką odczynnika 

flotacyjnego. Wartości współczynnika korelacji i determinacji oraz wartości błędu 

standardowego estymacji i poziomu istotności dla tych parametrów zestawiono w tabeli 

numer 3. 

 

Tabela 3.Wartość współczynnika korelacji (r), współczynnika determinacji (r2), błędu 

standardowego estymacji oraz poziom istotności (p) dla poszczególnych parametrów flotacji 

Parametr [%] r (X,Y) r2 
Błąd std. 

estymacji 
p 

∑γ 0,97 0,95 1,08 0,03 

ϑ 0,96 0,91 0,88 0,04 

β 0,97 0,95 1,79 0,03 

εk 0,99 0,99 0,05 0,00012 

Źródło: Badania własne. 

 

Na podstawie wykonanych analiz przedstawiono zależność poszczególnych parametrów 

flotacji od dawki odczynnika flotacyjnego w postaci równań: 



253 
 

 

∑γ [%] = 78,718 + 0,01130 * Do ± 1,08                                                       (1) 

 

ϑ [%] [%] = 10,864 + 0,00710 * Do ± 0,88                                                 (2) 

 

 

β [%]= 57,988 + 0,01914 * Do ± 1,79                                                         (3) 

 

εk [%]= 88,841 + 0,00810 * Do ± 0,05                                                        (4) 

 

gdzie Do – dawka odczynnika flotacyjnego 

Interpretacja współczynników z tabeli 3 oraz równań 1 do 4 na przykładzie sumy 

wychodów (∑γ [%]) jest następująca: współczynnik korelacji r (X,Y) jest wysoki i wynosi 

0,97 co świadczy o silnej zależności liniowej średniego wychodu od dawki odczynnika 

flotacyjnego. Współczynnik determinacji r2 wynosi 0,95 co oznacza, że wartość średniego 

wychodu koncentratu jest wyjaśniona w 95% przez wartość dawki odczynnika flotacyjnego. 

Natomiast poziom istotności p wynosi 0,03 i jest na akceptowalnym poziomie 

prawdopodobieństwa wynoszącym α = 0,05 czyli jest statystycznie istotny. Błąd standardowy 

estymacji jest równy 1,08 co oznacza, że przewidywana wartość zmiennej ∑γ [%] różni się od 

wartości empirycznych średnio 1,08%. 

Z uzyskanych danych wynika, że uzysk część palnych i lotnych jest najsilniej 

skorelowany z dawką odczynnika, dzięki czemu sterując ilością odczynnika można uzyskiwać 

koncentrat o założonych parametrach. 

 

4. Wnioski 

Podsumowując wyniki uzyskane podczas doświadczeń laboratoryjnych można zauważyć, 

że w przypadku zastosowanego odczynnika flotacyjnego wyniki dla poszczególnych flotacji 

przy zmiennej jakości zastosowanej wody są podobne. Tylko mały dodatek odczynnika 

flotacyjnego spowodował osiągnięcie większych różnic w uzyskanych wynikach 

wzbogacania dla poszczególnych wód technologicznych. W tym przypadku lepsze wyniki 

osiągnięto dla flotacji realizowanej w wodzie kopalnianej, zawierającej rozpuszczone sole 

nieorganiczne, które według doniesień literaturowych wspomagają flotację surowców. 

Możliwe, że osiąganie podobnych wyników wzbogacania dla obu wód technologicznych, 

było spowodowane nieprzepłukiwaniem zawiesiny węglowej kierowanej do flotacji w wodzie 

destylowanej z nadmiaru soli pozostałej po zdekantowaniu z niej wody kopalnianej. 

Elektrolity nieorganiczne rozpuszczone w wodzie kopalnianej najprawdopodobniej 
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zaadsorbowały się na ziarenkach węgla, przez co z równoczesnym działaniem odczynnika 

flotacyjnego polepszały proces wzbogacania w wodzie zdemineralizowanej. Aby to 

sprawdzić należałoby wykonać analizę flotacji zawiesiny węglowej, którą uprzednio 

poddałoby się płukaniu, lub wykonać testy flotacyjne na węglu surowym o identycznym 

składzie granulometrycznym, z racji iż rozkład uziarnienia ma znaczny wpływ na wyniki 

procesu.  

Chcąc jednak wybrać najlepszą flotację dla obu rodzajów stosowanych wód 

technologicznych, w przypadku wody destylowanej jest to proces, w którym zastosowano 

dawkę odczynnika na poziomie 508,12 [g/Mg] osiągając uzyski rzędu prawie 98% i średnią 

zawartość popiołu na poziomie 11,10% przy równocześnie wysokiej zawartości popiołu             

w odpadzie (ponad 81%). Natomiast w wodzie kopalnianej najlepsze efekty osiągnięto dla 

dawki odczynnika na poziomie 743,57 [g/Mg] gdzie uzysk wynosi prawie 95%, zawartość 

popiołu w odpadzie  około 74%, a w koncentracie nieco powyżej 15% spełniając tym samym 

wymóg zawartości popiołu dla węgli energetycznych. Mimo, iż w wykonanych testach 

flotacyjnych osiągnięto lepsze wyniki dla wody destylowanej niż kopalnianej i właśnie           

w przypadku wody destylowanej możliwe było zastosowanie mniejszej dawki surfaktanta dla 

osiągnięcia zadawalających wyników, ważne jest badanie wpływu zasolonych wód na 

możliwości redukcji ilości dodawanego odczynnika flotacyjnego. Spowodowane jest to, tak 

jak już wspomniano we wstępie artykułu, wykorzystywaniem do procesów technologicznych 

w zakładach przeróbki węgla zasolonych wód pochodzących z podziemnych wyrobisk 

górniczych. Natomiast możliwość ograniczania ilości związków powierzchniowo – czynnych 

w procesach flotacji pozwala na zmniejszenie kosztów procesu wzbogacania, co jest istotne          

z punktu widzenia ekonomii. 

 

Artykuł został zrealizowany w ramach grantu dziekańskiego nr 15.11.100.086. 
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