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Streszczenie« W artykule skrótowo omówiono wyniki prób laborato
ry j1ńycTrT"przemy8łowych dwustopniowego dozowania flokuianta do osad
nika promieniowego. W wyniku czego uzyskano stabilną pracę osadnika
i zmniejszenie dawki flokuianta o około 37

W procesie wzbogacania węgli energetycznych połączone szeregowo opera
cje sedymentacji i filtracji, mające na celu odzysk ziarn tworzących

za

wiesinę wody obiegowej, pochłaniają poważną ilość nakładów. Poprawa któ
rejkolwiek z tych operacji może wyraźnie obniżyć koszty produkcji. Do pro
cesu sedymentacji i odwadniania używane są flokulanty polepszające wyżej
wymienione procesy. Przyspieszanie sedymentacji nie zawsze wpływa korzyst
nie na poprawę procesu filtracji, niemniej jednak dla zawiesin drobnouziarnionych jest koniecznością.
W Zakładzie Przeróbczym KWI "Halemba" stosowano flokulant skrobiowy
P-26. Dozowanie jego, zgodnie z projektem zakładu, następuje w odległości

15 m od środka odmulnika promieniowego, w rurociągu doprowadzającym nada
wę. Zagęszczenie nadawy wynosi około 35 g/dm^, przy natężeniu przepływu
masy suchej 10,5 kg/s a zużycie flokuianta wynosiło 340 g/tms.
Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, że dla warunków KWK
"Halemba" dawka flokuianta P-26 nię^powinna przekraczać 250 g na tonę ma
teriału suchego. Zastanawiająca była konieczność stosowania wysokich da
wek flokuianta P-26 dla wprawnego'prowadzenia procesu sedymentacji. Obni
żenie dawki odczynnika w stosunku do stosowanych, powodowało zakłócenie
procesu.
Przyczyny mogły być spowodowane np.:
- zakłóceniami zagęszczenia nadawy do odmulnika,
- zmianami prędkości przepływu nadawy w rurociągu zasilającym odmulnik,
- niedostatecznym bądź niewystarczająco efektywnym wymieszaniem odczynni
ka w zawiesinie. Jako najbardziej prawdopodobną należy przyjąć ostatnią
wymienioną przyczynę.
Nie można jednak wykluczyć w warunkach zakładu wzbogacania o niestabilnej
pracy klasyfikacji wstępnej (różne zawilgocenia nadawy) pierwszych dwóch
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przyczyn. Przeci przystąpieniem do badań dokonano ponownego pomiaru natę
żenia przepływu nadawy do odmulnika oraz jej zagęszczenia. Pomiar natęże
nia przepływu przeprowadzono pośrednio poprzez pomiar prędkości wody w rurociągu za pomocą rurki Pitota (rys. 1).
Prędkość strumienia cieczy
w danym punkcie pomiarowym ob
liczono z równania D. Bernoulliego, zakładając, że w kolanie
rurki następuje całkowita prze
miana energii prędkości w ener
gię ciśnienia oraz przyjmując
współczynnik prędkościf=0,97
[2]- Wyniki pomiarów i obliczeń
prędkości strumienia cieczy
przedstawiono w tabeli 1 oraz
na rysunku 2.
Obliczając V^r przepływu
cieczy w rurociągu oraz
P.ys. '. Sposób przeprowadzania pomiarów
za pomocą rurki Pitota

po

wierzchnię przekroju cieczy,
wylicza się objętościowe natę
żenie przepływu:
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Po dokonaniu powyższych pomiarów i obliczeń przystąpiono do badań nad se
dymentacją zawiesiny, kierowanej do odmulnika promieniowego.
Stanowisko badań składało się z dwóch równolegle ustawionych pojemni
ków z podziałką oraz rur o średnicy 0,05 m i długości 5 m. Do pojemników
kierowano rurociągami zawiesinę o zagęszczeniu 35 g/cm^, dodając jedno
cześnie flokulant Filtaflok 25AP o stężeniu 0 , 2 %. W jednym układzie dawko
wanie flokulanta odbywało się na początku rurociągu, w drugim natomiast
na początku rurociągu oraz w odległości 1,5 m od początku układu. Natęże
nie przepływu flokulanta w obu przypadkach było jednakowe. Stwierdzono
różnicę szybkości sedymentacji zawiesin. Doprowadzając do stanu równowagi
czasowej sedymentacji stwierdzono, że zużycie flokulanta w układzie z dwu
stopniowym dozowaniem zmalało o 37$,
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W badaniach użyto flokulanta Filtaflok 25AP, a nie stosowanego w wa
runkach przemysłowych P-26, z powodu różnic w szybkości sedymentacji,
przy użyciu poszczególnych odczynników i związanymi z tym faktem szybko
ścią i dokładnością obserwacji zjawiska. Wyniki opisanego doświadczenia
przeniesiono na sedymentację w odmulniku promieniowym. Dozowanie floku
lanta P-26 odbywało się w dwu punktach rurociągu, kierującego nadawę do
odmulnika w odległości odpowiadającej czasowi transportu zawiesiny z flokulantem od punktu dozowania do środka odmulnika 3,3 s oraz 4,5 s. Stęże
nie roztworu flokulanta P-26 pozostało bez zmian. Wynikiem dwustopniowego
dozowania flokulanta P-26 było osiągnięcie prawidłowej pracy odmulnika
promieniowego, przy dawce w ilości 200 g/tms.

W

czasie obserwacji i kon

troli pracy odmulnika z dwustopniowym sposobem dawkowania flokulanta,
stwierdzono utrzymywanie się zwierciadła wody czystej na głębokości

od

1,5-0,5 m mierząc od powierzchni wody w odmulniku, podczas gdy przy po
przednim dawkowaniu jednostopniowym zwierciadło wody czystej utrzymywało
się zawsze na głębokości 2,5 m. Stwierdzono zasadniczą różnicę w zagęsz
czeniu wylewu spod odmulnika: poprzednio 500-600 g/dm

a po zastosowaniu

dwustopniowego dozowania 400-500 g/dm^.
Ujemną stroną dwustopniowego dozowania flokulanta było osiadanie ziarn
tworzących zawiesinę w odmulniku w dni wolne od pracy.
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LByCTynEHMATOE LOSUPOBAIME 4’JIOKyjIAHTA B PAAHAJIbHhU yJiAldOOTAEJMTEJIb
P e 3 b m e
B paóoie

KpaiKo

oroBopemi peayjtbiaiH jiaóopaiopHLOc h 3aB0ACKHX npoó AByx-

CTyneireaToro A03npoBaHHH ¡fjioicyjiaHTa b panHajibHuii mjiaM00Ti,ejiHTexb. B pe3yjibTaTe no.iyueHU ciaÓHJibHaa paóoia oiCToiiHHKa h yMeHbmeHHe ao3h (JuioKyjiaHTa
npHÓJin3HTeJibHO Ha 37^.

TWO-STAGE PROPORTIONING OF THE FLOCCULANT
TO A RADIAL SLIME SEPARATOR

S u m m a r y
The results of the laboratory and industrial tests of two-stage pro
portioning of the flocculant to a radial slime separator have been briefly
discussed in the paper. As a result, stable performance of the settling
tank has been achieved as well as a reduction of the flocculant dose by
about 37%.

