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Úpravnictví

Úvod
Využití dobývaných nerost nebo hornin je velmi rozli né. V tšina surovin, rud, uhlí a ostatních nerostných surovin se v p írod vyskytuje ve stavu,
který v tšinou neodpovídá pot ebám a požadavk m spot ebitel , a proto se
musí nejprve upravovat. Pod pojmem úprava nerostných surovin se rozumí
souhrn r zných pracovních operací, jimiž se m ní fyzikální vlastnosti nerostných surovin a p ípadn i chemické složení. Proces úpravnictví byl dlouho
pouze souborem praktických zkušeností, který se m nil pro jednotlivé horniny.
Protože v posledních letech stále stoupají nároky na jakost prakticky všech
nerostných surovin v d sledku všeobecného rozvoje techniky, docházelo již
koncem minulého století k postupnému p echodu od praktických dovedností k
položení v deckého základu celého procesu úpravnictví na základ výsledk
cílev domé badatelské práce.
Dobývané horniny a nerosty slouží pro nejr zn jší ú ely. Uhlí se využívá
jako palivo nebo jako surovina pro výrobu koksu, plynu, p ípadn pro chemický pr mysl, z rud se vyráb jí kovy a velké množství nerostných surovin se
používá v celé ad pr myslových odv tví chemickém, hutnickém, keramickém, ve stavebnictví apod.
Nerostné suroviny, ze kterých se získávají kovy, se nazývají rudy, které
mohou být bohaté to jsou rudy s takovým obsahem kovu, který se blíží obsahu
vyplývajícímu z chemického složení, a rudy chudé, které se vyzna ují velmi
nízkým obsahem kovu. Obsah kovu v rudách se vyjad uje ve váhových procentech a ozna uje jako kovnatost.
Nerostné suroviny, z nichž se získávají užitkové horniny nekovové, se
nazývají nerudy nap . vápenec, grafit, magnezit apod. Jejich jakost se p evážn
vyjad uje obsahem užite né složky. Uhlí a produkty úpravy uhlí se posuzují
podle obsahu nespalitelných látek popele. Produkty úpravy se zvýšeným obsahem užitné složky se nazývají koncentráty. Produkty úpravy, tvo ené bezcennými složkami upravovaných surovin nazýváme jalové odpady jalovina, u uhlí
potom hlušina. Rozhodnutí, zda se má nerostná surovina upravovat i nikoliv,
je jednak otázkou technickou, ale i otázkou ekonomickou. Upravené suroviny
mají širší použitelnost a vyšší cenu. Z toho vyplývají následující výhody:
o snižuje se spot eba zpracovávaných nebo používaných surovin
o snižují se náklady na dopravu ke spot ebiteli následkem zmenšení objemu
nepot ebných složek
o snižují se náklady p i zpracování jakostn jších surovin
o mohou se vyráb t jakostn jší produkty se sníženým obsahem nežádoucích
a mnohdy škodlivých p ím sí
o p i úpravnictví se mnohdy získávají i další složky nebo p ím si obsažené
ve zpracovávaných surovinách, jichž by se jinak nemohlo využít.
Pracovní pochody uplat ující se p i úprav uhlí, rud a ostatních nerostných
surovin se d lí na:
1) p ípravné - zdrob ování (drcení, mletí) a t íd ní,
2) hlavní - rozdružování nebo flotace, u rud i aglomerace a peletizace,
- 7 (133) -
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3) dopl ující - odvod ování a sušení, p ípadn i t íd ní nebo drcení n kterých
produkt úpravy,
4) pomocné - doprava, skladování, nakládání, vážení, skladování odpadu.
Postupy úpravy se komplikují i tím, že n kdy je výhodn jší zdrob ovat
(hlavn rozemílat) a rozdružovat za mokra, v tšinou se dává p ednost suché
úprav .
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Úpravnictví

1

ZDROB OVÁNÍ

Tento velmi d ležitý úpravnický proces má za úkol zdrob ovat kompaktní
hmoty nebo velké kusy na v tší množství jejich menších ástic. Jeho úkolem
je:
o vytvo it produkty takové velikosti, jaké jsou pot ebné z hlediska požadavku na výsledný produkt zdrob ování nebo jaké jsou nutné z hlediska
dalších pochod úpravnictví,
o otev ít prorostlá zrna, tj. uvolnit vzájemn prorostlé užitkové a jalové
komponenty,
o vytvo it produkty s pokud možno velkým m rným povrchem.
To vše vyžaduje p ekonání vazebných sil na ur itých plochách ve vnit ní struktu e t chto hmot. Tato úprava je závislá na fyzikálních, mineralogických a geotechnických vlastnostech hornin. Odpor r zných hornin proti zdrob ování závisí na jejich pevnosti, tvrdosti, k ehkosti a dalších vlastnostech. Pevnost rozpojovaných nerostných surovin závisí na jejich struktu e a textu e, na tom, jdeli o horniny celistvé, krystalické nebo vrstevnaté, na stupni jejich eventuálního
zv trání, na obsahu vody a rovn ž i na tom, zda jsou prostoupeny diaklázami
nebo jemnými trhlinkami vznikajícími p i dobývání apod. Tyto faktory také.v tšinou rozhodují o tom, která strojn -technologická za ízení je nutno p i
zdrob ování dané horniny používat. Pokud jsou výsledkem zdrob ování hrubší
frakce nerostných surovin, mluví se o drcení, dosahuje-li se jemn jších frakcí,
jedná se o mletí. P ed l mezi drcením a mletím je velikost p evládajících zrn
1,25 mm.
Proces zdrob ování se podle SN 447010 d lí podle velikosti kus , p ípadn ástic na:
hrubé drcení

zrna p evážn v tší než

125 mm

st ední drcení

zrna p evážn v tší než

25 mm

jemné drcení

zrna p evážn menší než

25mm

mletí

zrna p evážn menší než

1,25 mm

jemné mletí

zrna p evážn menší než

0,08 mm

ultrajemné mletí

zrna p evážn menší než

0,001 mm

Pro každý výrobní postup je nutno zvolit optimální velikost kus , p ípadn zrn. P i nadm rném drcení nebo p emílání vznikají tyto problémy:
1. zvyšuje se opot ebení drti

a mlýn a snižuje se jejich výkon,

2. zvyšuje se spot eba energie,
3. m že nastat znehodnoceni n kterých upravovaných surovin,
4. zvyšuje se prašnost p i suchém zp sobu a zt žuje se odvod ování p i
mokrém zp sobu,
5. zt žují se a p ípadn i zcela znemož ují n které rozdružující p ípadné
následné technologické pochody.
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1.1

Zp soby zdrob ování

Pokud jde o zp sob rozpojováni zrn p i zdrob ovacích procesech v p íslušných
strojních za ízeních, pak záleží na zp sobu namáháni zrna, které se v t chto
za ízeních vyvozuje. Zdrob ováni lze provád t n kolika zp soby, a to hlavn
drcením, tlakem, štípáním, p elamováním, rozbíjením a rozm l ováním.
Drcení tlakem probíhá mezi dv ma hladkými elistmi. V praxi se tento p ípad
vyskytuje p i zdrob ováni u elis ových drti s hladkými elistmi (nap . krátkokuželový drti Symons, válcový drti s hladkými válci apod.). Zajímavý je
zp sob, jakým v tomto p ípad praská kámen. Jako homogenní materiál vykazuje kámen nejvyšší pevnost, namáhá-li se prostým tlakem. Nejnižší je ovšem
pevnost v tahu, která zpravidla iní jen asi 4 až 10% pevnosti v tlaku. Kámen
namáhaný prostým klidným tlakem mezi dv ma hladkými elistmi se následkem své pružnosti zkracuje ve sm ru p sobení síly. V rovin kolmé na sm r
síly vzniká proto v kameni namáháni tahem. Protože však .pevnost v tahu je
nejnižší, kámen se poruší. Po roztrženi kamene se p enese namáháni do okrajových ástí, kde zase vzniká nap tí ohybem. To zp sobí porušení kamene poínaje od okrajových pásem, zatímco v místech dále namáhaných tlakem nastává další rozpad zrna na velmi drobné ásti.
Podobný rozpad zrn lze o ekávat jen u materiál zcela homogenních, které se v
praxi vyskytuji pom rn z ídka

Obr. 1 Zp soby zdrobování kamene:
a) drcení tlakem
b) štípání kamene
c) p elamování
d) p elamování drcením

Štípání kamene. V tomto p ípad p sobí na kámen síla prost ednictvím dvou
b it ležících na stejné rovin , ve které p sobí síla. Po po áte ním namáhání
tlakem, který dosahuje na úzkých ploškách b it vysokých hodnot, je kámen
namáhán tahem. V ideálním p ípad musí tedy b ity vniknout tak hluboko do
kamene, až plocha porušená b ity, byla ke zbylé ploše, která má být rozpojena
tahem, ve stejném pom ru jako pevnost štípaného kamene v tahu k jeho pevnosti v tlaku. Tohoto zp sobu zdrob ování se používá zejména p i výrob dlažebních kostek.
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P elamování. P i tomto zp sobu je zrno podep eno na dvou b itech, mezi nimiž
p sobí p ibližn ve st edu síla prost ednictvím dalšího b itu. I tomuto zp sobu
se v praxi íká drcení. Vztahuje se však na drti e s rýhovanými elistmi.
Rozbíjení kamenných zrn nastává tehdy. jestliže na kámen p sobí kinetická
energie (úder, ráz) event. v opakované form . P itom mohou nastat tyto alternativy:
a) kinetická energie p sobí na nepohybující se zrno (kladivové drti e. kde
kámen, na který tlukou kladiva. leží na roštnicích).
b) vhodným za ízením se ud lí zrnu zna ná rychlost a do cesty se postaví
p ekážka (rýhovaná nebo hladká elist). jako je tomu u pádových nebo
metacích drti .
c) na pohybující se zrno narazí lišta, která se rychle pohybu1e opa ným
sm rem a odrazí zrno proti pevné p ekážce tak, jako je tomu u drti
odrazových.
Rozm l ování se uplat uje u málo k ehkých, houževnatých a ne zcela suchých
hornin, kdy se z nich získávají velmi jemné podíly. Hornina je p itom podrobena tlaku mezi dv ma zpravidla hladkými elistmi, které krom toho vykonávají
relativn protism rný pohyb. kolmo na sm r tlaku. Tento druh zdrob ováni se
vyskytuje u kolových mlýn (typ Lösche) a také u jednovzp rných drti .
Krom t chto typických p ípad se vyskytuje mnoho jiných. zejména jejich
vzájemných kombinaci.

1.2

Teorie zdrob ování

Teoretickou zdrob ovací práci lze definovat jako práci spot ebovanou
k p emáhání vnit ních mezimolekulárních vazeb p i sou asném zv tšování
povrchu zdrob ované hmoty a p i sou asném zv tšování povrchové energie. V
praktické. zdrob ovacím procesu se k ní však musí ješt p ipo ítat velmi zna ná ztrátová energie. kterou je nutno p i praktickém zdrob ovacím procesu vynaložit. Tuto ztrátu nelze m it a proto není možno ji p esn vyjád it. Je to p edevším ztrátová energie, která se prom uje v teplo t ením mezi zdrob ovanými zrny navzájem a mezi zdrob ovanými zrny a sou ástmi zdrob ovacího
za ízení. K této ztrátové energii je nutno p ipo ítat i deforma ní práci funk ních sou ásti stroj , ztráty v ložiskách stroje a v pohonu. Podle vlastností
zdrob ovaného materiálu je ke ztrátové energii nutno ješt p ipo ítat energii
vynaloženou na pružné deformace zrn ješt p ed jejich rozpojením a na p etvoení sou ástí s plastickými vlastnostmi. Energie spot ebovaná plastickou deformací p evažuje o n kolik ád volnou energii povrchovou a m ní se p evážn na energii tepelnou. P i zcela jemném rozpojování se ztrácí ur itá ást energie také nabíjením rozemletých ástic elektrostatickými náboji.
Teorie zdrob ování pevných látek má vysv tlit nejen mechanismus rozd lení
t les na dv nebo více ásti, ale hlavn pr b h rozpojení celého souboru zrn.
Vychází se z p edstav vazebných sil mezi stavebními prvky hmoty, tedy z
uspo ádání t chto prvk vytvá ejících více i mén dokonalou krystalickou
m íž. Teorie rozpojování má pak ešit otázky nejen t chto struktur, ale i pevnosti polykrystalických zrn samotných materiál a z nich vytvo ených kusových systém . Vytvo it obecn platnou teorii, která by vycházela z uvedené
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T žba, loma ství a úpravnictví · Modul M02

teorie pevnosti tuhých látek, jež by vyústila v možnost p esn jšího výpo tu
výkonu nebo p íkonu zdrob ovacího stroje je za sou asného stavu poznání
nemožné. Z technických pot eb byla však formulována celá ada matematicky
vyjád ených vztah , kterými se auto i snažili tuto závislost aspo p ibližn
objasnit. Jsou to zejména:

1.2.1

Vztah Rittinger v

Je založen na p edpokladu, že energie pot ebná k zdrob ovacímu procesu je
úm rná rozdílu mezi úhrnným povrchem všech zrn, vzniklých p i zdrob ování
a povrchem p vodních zrn. Podle této hypotézy lze rozložit krychli o hran D
na menší krychle o hran d. P itom platí D = n . d.
Je-li velká krychle rozd lena na malé krychle, pak v každém sm ru vznikne n 1. nových d lících ploch a celkov nov vzniklá plocha je 3(n-l)d2 plošných
jednotek. Je-li práce pot ebná ke vzniku 1m2 nové plochy A (J), pak celková
práce, pot ebná k danému rozpojení p vodní krychle o hran D na n3 menších
krychlí o hran d je vyjád ena vztahem
Ac = X . 3 . AD2 (n-l)

(J)

P itom v 1 m3 nezpracované hmoty je 1.D-3 krychlí o hran D.
Jde-li o jiná t lesa než o krychle, m žeme postupovat obdobným. zp sobem. I
v p ípad t les zcela nepravidelných z stává pom r mezi celkovým povrchem
skute ných t les a mezi povrchem krychlí stejné velikosti týž, a jde o jakoukoliv velikost. Nazve-li se tento pom r K, platí po dosazení do poslední uvedené rovnice Ac = 1/D3. 3AD2 K(n-1)
a po vyjád ení n z této rovnice z p vodního vztahu D = n.d, tedy
Ac = 3 AK (1/d - 1/D),
což je Rittingerova rovnice, kterou lze psát i ve zjednodušeném vztahu
Ac = CR (1/d – 1/D),
kde CR je konstanta zjiš ovaná pokusn .

1.2.2

Vztah Kick v

Tento vztah vychází z toho, že ješt p ed porušením látky p i zdrob ováni se
spot ebovává energie na její pružné deformace. Tato ztrátová energie je dle
autora vztahu závislá p edevším na zp sobu rozpojování. Dále zde platí, že p i
zdrob ování ur ité pevné látky ve tvaru krychle o hran D za vzniku menších
krychli o hran d=D/2n je zapot ebí n-násobné zdrob ovací práce, než za vzniku krychli. o hran d=D/2. Odtud potom pro zdrob ovací práci pot ebnou k
rozpojení širšího souboru zrn platí vztah A.= CK log (D/d),
kde: CK je pokusn zjišt ná konstanta.

1.2.3

Vztah Bond v

Podle tohoto vztahu hraje p i zdrob ovací práci roli jak objem. tak i povrch
zrn. ást energie se spot ebuje p i pružných deformacích a to v závislosti na
objemu zrn. Další ást energie je pak nutná k vlastnímu rozpojováni zrn v mís-
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tech nov vznikajících trhlin. což je zase funkcí nov vznikajícího povrchu zrn.
V tomto p ípad pak platí pro výpo et celkové zdrob ovací práce Ac nutné ke
zdrobn ni frakce o velikosti D na frakci velikosti d Ac = CB ( 1 − 1 )
d

D

kde CB je jako v p edchozích p ípadech pokusn zajišt ná konstanta.

1.2.4

Všeobecný zákon o zdrob ovací práci

Rundkvist a Charles vycházejí z diferenciálního p ír stku zdrob ovací práce a
diferenciální velikosti zrna a z jeho p vodní velikosti dle vztahu dW = Cx − k
dx

kde

W - rozpojovací práce,
x - velikost zrn,
C – konstanta,
k - exponent závislý na podmínkách.

Dosazením za k = 1 se získá objemový vztah Kirpiš v-Kick v, pro k = 2 povrchový vztah Rittinger v a pro k = 3/2 vztah Bond v. Podle n kterých autor
platí aplikace Rittingerova zákona spíše pro procesy mletí a vztah Kick v pro
drcení. Pro všechny však platí. že tyto vztahy vystihují zdrob ovací práci jen
velmi p ibližn .

1.3

Charakteristika zdrob ovacího procesu v praxi

V praxi p ichází do zdrob ovacích stroj v tšinou polydisperzní sm s zrn, z
nichž nejv tší nesmí p esáhnout rozm ry tlamy drti e, zatím co velikost nejmenších zrn se m že blížit nejmenším rozm rovým hodnotám. Tím ovšem
není e eno, že se p i pr chodu zdrob ovacím strojem zmenší velikost všech
zrn. To nezaru ují ani velmi ú inné a efektivní úderové drti e. Výkon každého
zdrob ovacího stroje ovliv ují následující technologické ukazatele:
a) vstupní fragmentace
b) rozpojitelnost horniny
c) stupe zdrobn ní
d) k ivka zrnitosti a tvar zrn
Vstupní fragmentace
Pro výkon zdrob ovacího stroje není bez významu, jak velké kusy kamene se
do n j zavážejí. Jejich maximální velikost je omezena rozm ry vstupní tlamy,
event. konstrukci stroje v bec. V praxi, zejména p i automatickém podáváni
kamen do ústí zdrob ovacího stroje, nemá ší ka vhazovaných kamen p esáhnout ší ku tlamy, jinak není samo inné dávkováni spolehlivé. Všeobecn
však platí, že výkon drti závisí p edevším i na vstupní fragmentaci a že
zdrob ovacímu procesu musíme dodávat tím více energie, ím více bude
v zavážce v tších kus .
Rozpojitelnost horniny
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Z hlediska zdrob ovacího procesu je nutno p edevším rozebrat tuto vlastnost
(lze ji také nazývat drtitelností horniny), nebo hlavn na ní závisí funkce
zdrob ovacích a zejména drtících za ízení Každý druh horniny klade p i rozpojování jiný odpor. takže zdrob ovací stroj pak dosahuje jiného výkonu. Ani
horniny ze stejné lokality se nedrtí stejn snadno, pon vadž má v r zných vrstvách r zné vlastnosti Je t žké vyjád it rozpojitelnost horniny v závislosti na
jejích využitelných vlastnostech, jako je nap . krychelná pevnost apod. Jediná
spolehlivá cesta je p ímá zkouška drtitelnosti r zných hornin na ur itém tvou
drti e, kterého má být konkrétn použito. Prakticky však posta í provést
zkoušku drtitelnosti i na jiné velikosti téhož typu drti e, je-li známa charakteristika, tj. k ivky zrnitosti a výkony pro základní horninu. Pokud se drtitelnost
zkoušené horniny bude odchylovat od drtitelnosti základní horniny, bude se
p ibližn o stejné procento odchylovat i na strojích téhož typu, ale r zné velikosti.
Orienta n lze horniny používané k výrob kameniva za adit podle jejich rozpojitelnosti do dále uvedených skupin..U nás se v pr myslu kamene vztahuje
drtitelnost r zných druh kamene k drtitelnosti základní horniny - diabasu nebo
moravské droby, jejichž drtitelnost se pokládá za 100%. P i drcení ostatních
hornin kup . na elis ovém drti i lze o ekávat tyto výsledky:
melafyr, k ehké vápence 120 až 125%
rul., amfibol, m k í žuly 90 až 95%
edi , žula

80 až 85%

velmi tvrdé edi e

60 až 80%

Na drtitelnost má ovšem také vliv i tvar povrchu elisti a zejména jejich opot ebení. Tak nap . ostré elisti .mají do jisté míry negativní vliv na drcení, nebo u tvrdých hornin jako je t eba edi , zp sobuje ostrá elist, že drcené kameny z drti e snadno vyskakují, zatímco p i drcení m kkých hornin se zase
ostrá elist zakusuje do kamene, aniž dojde k jeho rozpojení. Jeho skute né
rozdrcení nastane až po n kolika nevyužitých otá kách stroje. Drtitelnost hornin se dle SN 721086-Stanovení drtitelnosti keramických a stavebních materiál stanovuje na drcení vstupní frakce ur ité velikosti na kladivové. laboratorním drti i s roštem 2 mm. Vzorek vstupní frakce do 50 mm se nasype v
množství 10 kg do zásobníku podava e a zaznamená se po áte ní stav elektrom ru a as. Potom.se spustí na 1 minutu drti naprázdno a p i jeho maximálním chodu se plynule dávkuje materiál. Za 2 minuty po pr chodu posledního zbytku se drti vypne a zaznamená op t as a stav elektrom ru.
Drtitelnost se dle této SN vyjad uje hmotností zavážky podrcené za jednotku
spot ebované práce dle vztahu
m
DR =

kde:

z

k .(Wk − W p − P0 .

t0
)
60

DR – drtitelnost,
mz - hmotnost zavážky,
t0 - doba chodu drti e naprázdno p ed a po drcení (min),
k - konstanta elektromotoru (p evážn rovna 1),
Wk - kone ný stav elektrom ru (kWh),
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Wp - po áte ní stav elektrom ru (kWh),
Po - p íkon drti e p i chodu naprázdno.
Mimo drtitelnosti se p i tomto zkušebním postupu stanoví i inný výkon, což je
skute né množství produktu drcení za asovou jednotku. Použije se vztahu
Q=

mz
x60
t − t0

kde:

Q - inný výkon (kg.h-1),
t - celková doba chodu drti e (min),
t0 - doba chodu drti e naprázdno.
Stupe zdrobn ní

Stupe zdrobn ní (n) je pom r nejv tšího lineárního rozm ru drceného materiálu p ed zdrobn ním (D) k nejv tšímu lineárnímu rozm ru podrceného materiálu (d). Je znázor ován jako n = Dmax/dmax. V praxi ovšem nejsou stejn velká
ani vstupující, ani produkovaná zrna. Proto se musí tento pom r vztáhnout bu
ke st ední velikosti vstupujících zrn a st ední velikosti zrn odcházejících, p ípadn k jiným veli inám, které dostate n charakterizují tato zrn ní. Kdyby se
k ivka zrnitosti odchylovala jen málo od p ímky, bylo by možno velikost zrn
definovat podle vztahu pro st ední velikost zrn Ss = (Sv+Sm)/2
kde:

Sv - velikost (ší ka) nejv tších zrn v zavážce nebo produktu a
Sm - velikost nejmenších zrn, které jsou v nich obsaženy

Lineární pr b h áry zrnitosti se však v praxi vyskytuje z ídka. Proto lze uvedeného vztahu použít jen pro velmi úzká zrn ní, kde skute nou áru zrnitosti
lze nahradit p ímkou. Jakmile jde o linii zrn ní, kde odchylka áry zrnitosti od
p ímky dosahuje vyšších hodnot, t eba stanovit .st ední velikost zrn jako vážený aritmetický sou et st edních velikostí zcela úzkých podíl daného zrn ní,
které se vypo ítávají podle shora uvedeného vztahu.
Stupe rozdrobn ní, které se vytahuje na st ední velikosti zrna lze zna it
nma = Dma/dma
kde:

Dma - st ední aritmetická velikost zrna podávky
dma - st ední aritmetická velikost zrna rozdrobn ného materiálu

Krom výše uvedených definicí stupn rozdrobn ní se používají ješt následující definice stupn rozdrobn ní:
Stupe rozdrobn ní vztažený na 95% velikosti zrna N95 = D95/d95
D95 = 95% velikosti zrna D v zavážce,
d95 .=95% velikosti zrna d v rozdrobn ném materiálu
V USA je v souvislosti s Bondovým zákonem rozdrob ování používán tzv.
80% reduk ní pom r - R80. P itom se vychází ze skute nosti, že u v tšiny hornin, které se používají k výrob kameniva, ustává zkreslující vliv ojedin lých,
velkých, plochých zrn, jestliže z produktu zdrob ovacího stroje odt ídíme 20%
nejv tších zrn. 80ti procentní reduk ní sou initel R80 se tudíž definuje jako
pom r velikosti kruhového otvoru. kterým projde 80% zavážky Vz k velikosti
kruhového otvoru, kterým projde 80% produktu Vp: R80= Vz/ Vp
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Hodnoty Vz a Vp lze ode ítat p ímo z k ivek zrnitosti, pokud jsou takové k ivky k dispozici. Není-li tomu tak, lze postupovat takto: Nejd íve se odhadem
stanoví p ibližná velikost zrn, u které lze o ekávat dosažení 80%-ního propadu
a materiál se rozt ídí na dvou sítech z normové ady kontrolních sít, z nichž
jedno bude mít otvory menší (Sm) a druhé otvory v tší (Sv) než p edpokládaná
velikost 80% propadu. Jestliže se velikost otvor nebude od sebe p íliš lišit, lze
p edpokládat, že k ivku zrnitosti, vymezenou t mito dv ma síty, lze nahradit
p ímkou. Jde-li o zavážku pak platí: Vz = Sv − (v − 80)(Sv − S m )
v−m

kde

m - propad kontrolním sítem s menšími otvory, vyjád ený v%,
v - propad kontrolním sítem s v tšími otvory, vyjád ený v%.

Stejný. zp sobem je t eba stanovit velikost 80%-ního propadu u produktu
Vp. Pak se R80 stanoví dle d íve uvedeného.vztahu R80= Vz/ Vp
Zlomkový výraz ve shora uvedené rovnici pro stanovení Vz je podle úm ry
vypo ítávaný rozdíl, o kolik mm bude nutno snížit velikost odhadem stanoveného. v tšího síta Sv, aby tímto nov vypo teným sítem propadlo požadovaných pouze 80% zavážky. Ú inný stupe zdrobn ní zdrob ovacího za ízení se
stanoví ns = Dmax/S
kde:

S - velikost vynášecí št rbiny rozdrob ovacího za ízení

Zdánlivý pom r zdrob ování zdrob ovacího za ízení ur uje vztah na = m/s
kde:

m – ší e tlamy rozdrob ovacího za ízení
s – ší e št rbiny vynášecího otvoru

Stupe zdrobn ní drti
o

a mlýn :

elis ové drti e

stupe drcení 3 až 6,

o kuželové drti e ostroúhlé

5 až 7,

o kuželové drti e tupoúhlé

5 až 20,

o válcové drti e s hladkými válci

3 až 4,

o válcové drti e s ostnatými válci

8 až 10,

o kladivové drti e jednorotorové

10 až 15,

o odrazové drti e

10 až 40,

o ty ové mlýny

12 až 30,

o kulové mlýny

50 až 100,

o autogenní mlýny

80 až 200.

K ivka zrnitosti
Do zdrob ovacího stroje zavážíme, jak již uvedeno. obvykle sm s r zné velikosti zrn a rovn ž ze stroje odchází produkt s r zn velkými zrny. Ke správnému zhodnoceni všech d j spojených se zdrob ováním kamene je t eba, aby
jak vstupní, tak i vyprodukovaná sm s byly náležitým zp sobem definovány
jak co do velikosti jednotlivých zrn, tak také podle jejich pom rného zastoupeni. K tomuto ú elu slouží k ivky zrnitosti. konstruované v tšinou podle sítového rozboru. Nej ast ji se tyto k ivky konstruují tak, že na vertikální osu dia-
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gramu se nanáší zdola nahoru procentní propad zrn kontrolními síty, etážov
azenými nad sebou s postupn se zv tšujícími sí ovými otvory a na vodorovnou osu se pak vynáší zleva doprava zv tšující se velikosti sí ových otvor . V
tomto p ípad za íná pr b h k ivky zrnitosti p ímo v pr se íku obou os a k ivka stoupá napravo vzh ru.
Obr. 2 P íklad pr b hu
k ivky tvarových hodnot
produktu na elis ovém
drti i
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Z hlediska kvalifikace použití kameniva pro výrobu betonu se hodnotí i jeho
tvarová hodnota podle tzv. tvarového indexu. tj. pom ru délky zrna k jeho
tlouš ce, p i emž se tvarov nejhodnotn jší zrna považují ta, jejichž tvarový
index nep ekro í hodnotu 3. Sledováni tvarové hodnoty je významné i pro
hodnoceni funkce drti , které jsou ur eny k výrob kameniva pro stavební
ú ely. Pro stanovení tvarové hodnoty se podíly na jednotlivých sítech rozt ídí
dle tvaru daného jednotlivými rozm ry zrna na kategorie:
kategorie A - zahrnuje zrna, jejichž nejv tší rozm r (délka) je nejvýše
1,5x, v tší než st ední rozm r (ší ka) a jejichž nejmenší rozm r (t1ouš ka) neklesl pod jednu polovinu ší ky (zrna tlustá,
krátká)
kategorie B - obsahuje zrna, u kterých délka p esahuje 1,5 násobek ší ky,
ale tlouš ka neklesla pod jednu polovinu ší ky (zrna tlustá,
dlouhá)
kategorie C - je tvo ena zrny, jejichž délka nep esáhla 1,5 násobek ší ky
a jejich tlouš ka je menší než jedna polovina ší ky (zrna tenká, krátká)
kategorie D - je charakterizována zrny, jejichž délka p esahuje 1,5 násobek ší ky a tlouš ka je menší než jedna polovina ší ky (zrna
tenká, dlouhá)
Takto zjišt né podíly uvedených tvarových kategorií na jednotlivých sítech se
v hmotnostních procentech dosazuji do rovnice celkové tvarové hodnoty:
TH = 100% A + 50% B + 25% C
kde:

TH - celková tvarová hodnota
A - podíl zrn kategorie A na jmenovitém sít v% hmotnostních
B - podíl zrn kategorie B na jmenovitém sít v% hmotnostních
C - podíl zrn kategorie C na jmenovitém sít v% hmotnostních
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Z hodnot TH na jednotlivých sítech lze. sestrojit pr b h k ivky tvarových hodnot produktu. Maximum takto sestrojené k ivky pak udává frakci, obsahující
zrna nejlepší tvarové hodnoty.

1.4

Drcení

1.4.1

Strojní za ízení pro drcení

R zná pr myslová odv tví svými specifickými požadavky na zdrob ovací
techniku si vynutila rozvoj r zných typ drti , jejichž konstruk ní vývoj a
stálé zdokonalováni není ukon eno. Vývoj je ur ován jednak vlastnostmi hornin a nároky dalších následných technologií, ale také snahou o zvýšeni produktivity zdrob ovacích proces .
Pro volbu typu strojního za ízení jsou rozhodující:
o fyzikální a mechanické vlastnosti rozpojovaných hornin,
o velikosti kus , jež se mají drtit,
o velikost kus , jež se mají získat,
o požadovaná výkonnost stroje v m3.h-1nebo t.h-l.
Z hlediska kvality zdrob ovaného materiálu je možno mluvit o r zných stupních drcení:
o mimo ádn obtížné - edi , karborundum, korund, melafyr,
o velmi t žké - diabas, žula, gabro, k emen, kvarcit, pyrit, hematit,
magnetit, pískovec, porfýr,
o t žké - siderit, živec, kalcit, magnetit, porfýr, pískovec, pís ité hlušiny, siderit, mramor, rudy m d né, olov né, manganové, chrómové,
o st ední - bauxit, pemza, dolomit, živec, fluorit, rula, kalcit, magnezit, baryt, b idlice,
o snadné - pemza, limonit, sádrovec, slída, grafit, kamenná s l, draselné soli, mastek, erné a tvrdé hn dé uhlí,
o velmi snadné - hn dé uhlí, kaolin, k ída, hlíny.
Podle po tu za ízení, event. jejich uspo ádání v rámci úpravnických linek m že
být drcení:
a) jednostup ové - zavážka prochází pouze jedním strojem,
b) více-stup ové - zavážka prochází více stroji uspo ádanými za sebou po
p edchozím t íd ní,
c) drcení v otev eném, polootev eném a uzav eném okruhu podle toho,
zda a na kterém míst linky se vrací do výrobního procesu ta ást zavážky, která z stala nedostate n rozpojena
Z hlediska technologické charakteristiky d líme drti e na základní skupiny, a
to na:
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a) drti e elis ové, pracující za použití tlaku,
b) drti e úderové, pracující za použití rázu.
1. elis ové drti e
Do skupiny drti

elis ových, které ke zdrob ováni využívají tlak, pat í:

1. drti e elis ové jednovzp rné nebo dvojvzp rné,
2. drti e kuželové s kuželem zav šeným nebo podep eným,
3. drti e válcové s hladkými nebo tvarovanými válci.
Spole né technologické znaky elis ových drti :
Materiál se drtí st ídavým p ibližováním jedné elisti ke druhé (drti e elis ové
a kuželové) nebo zm nou vzdálenosti mezi povrchy elisti (drti e válcové).
K ivka zrnitosti produktu závisí p edevším na ší ce výstupní št rbiny, dále na
velikosti zdvihu pohyblivé elisti, na tvaru elisti, na rychlosti kývání elisti a
kone n na št pnosti kamene. P i stejné drtitelnosti kamene a p i téže vstupní
fragmentaci je výkon drti e závislý na rozm rech drtících elistí, na jejich tvaru, povrchu a sklonu a také na ší ce výstupní št rbiny a na rychlosti kýváni
pohyblivé elisti.
Technologii zdrob ovacího procesu však ur uji ješt další následující initelé,
kte í vyplývají z vlastní konstrukce t chto zdrob ovacích za ízení:
a) Ústí drti e
Ústím drti e rozumíme otvor, kterým vstupuje kámen mezi elisti. Obvykle jde
o obdélník vepsaný mezi vrcholy zub na vstupním za átku elisti. U válcových drti je ústí veli inou pouze pomyslnou. I zde je to obdélník, jehož jedna
strana se rovná délce válc . kdežto druhá je dána vzdáleností dvou povrchových p ímek, každé na jiném válci a to v místech, v nichž te ny válc svírají
úhel, odpovídající t ecímu úhlu mezi drceným materiálem a válcovými elistmi.
b) Výstupní št rbina
Výstupní št rbina je zase nejužší místo mezi elistmi drti e a bývá zpravidla
tam, kde drcený materiál opouští prostor mezi elistmi. Protože nejmén jedna
z drticích elistí je pohyblivá, udává se ší ka výstupní št rbiny též se z etelem
ke zdvihu pohyblivé elisti. Ší ka výstupní št rbiny u kuželových drti se
udává jako vzdálenost mezi elistmi p i p iblížení pohyblivé elisti.
c) Zdvih pohyblivé elisti
Skute ný zdvih pohyblivé elisti je rozdíl mezi ší kou výstupní št rbiny p i
p iblížení a p i oddálení pohyblivé elisti b hem jedné otá ky zdrob ovacího
za ízení. U kuželových drti a n kterých jednovzp rných drti je tento zdvih
nem nitelný. U v tšiny dvojvzp rných a jednovzp rných drti lze však velikost zdvihu m nit. P i v tším zdvihu pohyblivé elisti je ovšem v tší pohltivost
drti e a také i jeho výkon: drti však produkuje v tší zrna. P i v tším zdvihu se
však zv tšuje namáhání stroje.
V praxi ešíme zm nou velikosti zdvihu nap . tyto extrémní p ípady:
a) m k í druhy vápenc a podobných minerál vyžadují velký zdvih, jinak se
elist svými zuby zakusuje do kamene, aniž zp sobí jeho rozpojení
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b) velmi tvrdé k kameny, nap . edi e, lze zase zdrob ovat pouze p i malém
zdvihu, jinak je nebezpe í, že praskne rám nebo výst edníkový mechanismus
stroje
d) Úhel elistí
P i drcení požadujeme nej ast ji co nejv tší stupen zdrobn ní. Proto je t eba
volit co nejv tší ústí drti e, p itom však docílit co nejv tší sev ení výstupu tupni št rbiny. To závisí na zvolené délce úhlu drtících elistí. Ob uvedené veliiny jsou danou konstrukcí stroje omezeny a nelze je libovoln m nit. P i p íliš
velké délce elisti je pohyblivá elist nep ízniv namáhána na ohyb. Velikost
úhlu mezi elistmi je omezena sou initelem t ení mezi povrchem elisti a drceným kamenem. Sou initel t ení je pro r zné kameny odlišný, v pr m ru je
možno pracovat s úhlem asi 52°.
V praxi se voli obvykle kompromis mezi co nejmenší délkou drtící elisti a co
nejv tším úhlem mezi elistmi i úhel mezi p ímými elistmi bývá asi 19 až
24°, u nerovných elistí (obloukových) dosahuje v horní ásti až 38°.
e) Tvar elistí
Tradi ní tvar elistí, který se udržuje u v tšiny drti , je tvar p ímý. Tento tvar
je výhodný z hlediska výroby drtících elistí, není však výhodný z hlediska
technologie drcení. V tomto p ípad se totiž zahlcuje prostor mezi elistmi v
blízkosti výstupní št rbiny, která pak nesta í odvád t kámen z drti e. Výhodn jší je proto, když má pohyblivá elist zaoblený tvar. Postup materiálu ve
spodním prostoru tlamy je pak rychlejší a tím je dán p edevším v tší výkon.
Obr. 3 R zné tvary elistí

Hlavní výhoda prohnutých elistí záleží ovšem na tom, že drti dává v tší poet zrn, jejichž velikost odpovídá ší ce výstupní št rbiny. Výhodou zaoblených
elistí je i to, že bez zmenšení pohltivosti stroje je možno zmenšit zdvih pohyblivé elisti, což zase dovoluje zvýšit otá ky. Tím se získá zvýšený zdrob ovací
efekt bez zvýšení p íkonu. U zaoblených elistí se pásmo jemného drcení rozšiuje. Jejich nevýhodou je však velký úhel, který svírají elisti v horní ásti tlamy. V tší kameny tam klouzají a tlamu zahlcují. Další nevýhodou je, že je nelze po opot ebení obracet,
f) Povrch elistí
Povrch elistí je u elis ových drti bu zcela hladký nebo rýhovaný. Nejužívan jší jsou podélné rýhy se stejnou hloubkou. U primárních drti zavážených
kamenem o velmi rozdílné velikosti se užívají elisti o nestejné hloubce rýh.
Rýhovaný povrch se používá u dvojvzp rných a jednovzp rných elis ových
drti a u drti kuželových ostroúhlých. Hladký povrch se používá u kuželových tupoúhlých drti a u n kterých válcových drti .
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P i použití rýhovaných elistí je výskyt tvarov nevhodných zrn minimální.
Výkon drti s hladkými elistmi je až o 50% v tší a spot eba elektrické energie p i stejném zdrob ovacím efektu o 25% menší.
Obr. 4 R zné typy provedení pancé ových desek

g) Otá ky drti e
Podle logické úvahy by m lo jít o p ímou závislost mezi zvyšujícím se po teni
otá ek drti e a jeho výkonem. To však platí jen pro ur itou mez, nad kterou
však již ani výkon stroje, ani jeho pohltivost nestoupá, ale zvyšuje se pouze
stupen zdrobn ní. P i dosaženi ur itého, ješt vyššího po tu otá ek, pak za íná
výkon drti e klesat. P i rychlém sledu jednotlivých výkyv pohyblivé elisti
nesta í drcený materiál opoušt t prostor mezi elistmi. Tím se postup materiálu
zdržuje a zvyšuje se jen jeho drcení. V praxi je však jen z ídkakdy možno m nit otá ky elis ových drti ; je t eba se držet údaj výrobce, který optimální
otá ky stroje p edepisuje se z etelem na p ípustné namáhání stroje a jeho mechanism .
elis ové drti e
Osou
hodn
nichž
vrch
autor

vzhledem ke své pom rn jednoduché konstrukci a možnosti výroby
rozší eny. Zdrob ování vsázky se d je mezi dv ma drtícími elistmi, z
jedna je stacionární a druhá se pohybuje pomocí tlaku lomené páky. Poelisti tvo i pancé ové plotny. Specifický ot r ploten iní dle r zných
5 až 45 g.t-1 drceného materiálu.

Byly vyvinuty r zné typy elis ových drti
Hlavní význam mají p edevším dva, a to:

s r znými konstruk ními znaky.

- elis ový drti dvojvzp rný, u kterého probíhá drcení v klínovitém prostoru
mezi pevnou a pohyblivou elistí, pohyb elistí se odvozuje od výst edníkové
h ídele nep ímo kloubovým p evodem, složeným z ojnice a dvou vzp rných
desek. Podávaný materiál se tedy drtí rozma káním. Vykonává se velký tlak
a to jak na vsázku, tak i na elisti. Tento drti slouží hlavn k drcení tvrdých
až velmi tvrdých materiál s velkými rozm ry podávaného materiálu.

Obr. 5 Princip funkce elis ového drti e
A - drtic dvojvzp rný, B - drti jednovzp rný
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- elis ový drti jednovzp rný, u kterého drcení probíhá ve stejném prostoru,
ale pohyb pohyblivé elisti je jiný než u drti e dvojvzp rného. Drtící elist se
pohybuje nejen vp ed a vzad, ale také nahoru a dol . Drcení je charakteristické t ecím ma káním. Dochází tu sou asn ke t ení i tlaku. Používá se hlavn
k drcení st edn tvrdého materiálu s menšími rozm ry podávaného materiálu.
Výhody jednovzp rných drti spo ívají hlavn v nižší hmotnosti p i stejném
vstupním otvoru, v nižších po izovacích nákladech ve v tším m rném výkonu,
jednodušší konstrukci, menších dynamických ú incích na základy stroje. Výhodou dvojvzp rných drti je p edevším menší opot ebení elistí, menší spot eba elektrické energie, menší nebezpe í zahlcování st ední a dolní ásti drtícího prostoru.
Po et otá ek
Po et otá ek ur uje vedle velikosti elis ového drti e jeho prosazení. Po et
otá ek nemá však být p íliš veliký, nebo zkušenost v praxi ukázala, že zvýšení
po tu otá ek nad ur itou hranici nevede ke zvýšení výkonu. Pohyb pohyblivé
elisti sem a tam musí být tak vym en, aby byl drcenému materiálu dop án
as, aby mohl opustit výpust drti e. Teoretický vzorec pro po et otá ek je
n = 665

kde

tgα
s

n - po et otá ek
α - úhel drtících elistí
s - dráha pohyblivé elisti v cm

Tentýž vzorec, který více odpovídá praktickým hodnotám je pon kud zm n n
a zní n

prakt

= 600

tgα
s

Za zjednodušeného p edpokladu, že α = 20°, jak tomu u v tšiny p ípad je, zní
vzorec pro po et otá ek: n = 360
s

Zajišt ní proti p etížení
Jestliže se v materiálu ocitnou cizí t lesa jako ástice železa, zuby bagru atd.,
tak mohou pro svou tvrdost zp sobit lom r zných ástí drti e. Aby se tomu
zabránilo, jsou plotny s kolenovou pákou konstruovány jako pojistky, které p i
p etížení drti e nedrtitelnými cizími t lesy se samy rozbijí a tak ochrání samotný drti p ed škodou.

Obr. 6 Hydraulické zajišt ní drti e proti p etížení
Po vzniklém lomu musejí plotny s kolenovou pákou být vym n ny, což má za
následek delší výpadek produkce. Aby se tomu zabránilo, bylo vyvinuto hyd-
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raulické zajišt ní proti p etížení, kterým jsou cizí t lesa bez p erušení provozu
automaticky odstran na z drtícího prostoru.
U této konstrukce je stacionární elist konstruována jako výhybková
kyvná páka, která je výkyvná kolem osy v horní ásti. Spodní konec se opírá o
t i hydraulické válce, jejichž písty jsou v p edním postavení, když kyvná elist
je uzav ena. Vnikne-li nedrtitelné t leso mezi elisti, tak vyvolá vzniklý p etlak
v hydraulickém systému vychylovací proces. Cizí t leso vypadne z drtícího
prostoru ven. Na to pohne hydraulický válec kyvnou pákou zp t do p edního
pracovního postavení. Podávání materiálu se b hem tohoto procesu automaticky p eruší, zatímco pohon drti e b ží dále. Zvýšené investi ní náklady pro
hydraulické zajišt ní p etížení iní kolem 25% ceny drti e.
Výkon elis ových drti je možno stanovit pomocí vzorce, který vyvinul
Taggart: Q = 0,093 . b . d ,
kde

Q - výkon v t.h-1
b - ší ka elisti
d - pr m r drceného materiálu v cm

Tato formule odpovídá všeobecn praktickým výsledk m pro drti st ední velikosti. U velkých drti dává tato formule nižší hodnoty výkonu.
Kuželové drti e
Kuželové drti e zdrob ují materiál mezi stacionárním kuželovitým drtícím
prstencem a drtícím kuželem, který provádí krouživý pohyb kolem excentricky
uložené stojící h ídele. Drcení se d je p edevším tlakem a áste n také namáháním v ohybu. Tyto drti e se vyráb jí v dvojím provedení, a to drti e ostroúhlé - se záv sným kuželem a drti e tupoúhlé - s podep eným krátkým kuželem.
a) Kuželové drti e ostroúhlé
Uplat ují se p i primárním a sekundárním drcení velmi pevných a tvrdých hornin. Drtí podobným zp sobem jako drti e elis ové, mají však klidn jší chod,
takže vyžadují mén mohutné základy. Ve srovnání s drti i elis ovými mají
podstatn vyšší výkon, jsou však p im en dražší. Tvar vstupního otvoru tlamy znemož uje podávání tak velkých blok horniny jako drti e elis ové.
Uplat ují se p edevším jako primární drti e v lomech. Výhodou je, že nepot ebují podáva i za ízení. Tyto drti e nají elisti hladké.
U n kterých typ je vn jší pevná elist rýhovaná po celé délce, zatímco drtící
zvon je rýhován jen v horní ásti. Tato úprava sleduje dosažení vhodného tvaru
zrna produktu. Drti e tohoto typu pro jemné drcení používají pon kud zaoblených elistí. Zdvih pro hrubé drcení bývá 15 až 20 mm, pro jemné 8 až 12 mm.
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Obr. 7: Kuželový drti ostroúhlý

Obr. 8 Kuželový drti tupoúhlý

Po et otá ek
Vzorec pro nejp ízniv jší po et otá ek osy tohoto drti e je podobný vzorci pro
po et otá ek h ídele elis ového drti e n = 665 tgα1 + tgα 2
2r

Tentýž vzorec, který je více p izp soben praktickým zkušenostem má následující podobu: n = 470 tgα1 + tgα 2
r

kde

n - nejp ízniv jší po et otá ek/min,
r - výst edníkový polom r drtícího kužele v cm,
α1 - je suma úhl mezi drtícím prstencem a svislicí,

úhl

α2 - je suma úhl mezi drtícím kuželem a svislicí Suma obou t chto
iní kolem 20-23°.
Výkon

Pro výpo et p ibližného výkonu tohoto typu drti e platí Q = 0,8 . D2,6 . s
kde

D - dolní pr m r kužele v m
s - ší ka vstupní št rbiny v mm

Tento drti podobn jako elis ový drti slouží asto jako primární drti . Ve
srovnání s drti em elis ovým má dvakrát až t ikrát vyšší výkon p i téže ší i
tlamy a téže vstupní št rbin . Neprovádí žádné pohyby naprázdno a pracuje
b hem krouživého pohybu osy drti e nep etržit . Nepot ebuje žádné podáva i
za ízení, materiál z lomu je možno p ímo vykládat z dopravních prost edk do
tlamy drti e, u velkých drti i na dvou až t ech místech. Osou konstruovány
až na výkon 5000 t.h-1, ovšem p i ší i št rbiny 30 cm. P i b hu naprázdno spot ebovávají p ibližn 30% energie plného zatížení, zatímco tato hodnota u drtielis ových iní 40 až 50%.
b) Kuželové drti e tupoúhlé (Symons v drti )
Tyto drti e jsou používány hlavn jako drti e sekundární nebo jako jemné drtie. Podstatný rozdíl spo ívá v tom, že h ídel kužele není konstruována jako
záv sný mechanismus, ale že je na dolním konci upevn na v mechanismu vý- 24 (133) -
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st edníku. Horní konec h ídele je konstruován jako rozmetací talí . Jejich elisti
jsou vždy hladké bez rýhování a jejich drtící zvon má ve srovnání s p edchozím typem v tší po et otá ek. Velikost zdvihu je ve výstupní št rbin ve srovnání s její ší kou n kolikanásobn v tší, což má za následek vyšší stupe
zdrobn ní - až 15:1 -ale ovliv uje hlavn tvar zrn. Lze na nich docílit velmi
dobré tvarové hodnoty s obvyklým maximem ve st ední ásti k ivky zrnitosti
produktu. Lze je využít pro zdrob ování materiál r zné tvrdosti. Ozna ují se
také jako kuželové granulátory.
Po et otá ek drtícího kužele
K výpo tu optimálního poctu otá ek výst edníku, tj. po tu zdvih drtícího kužele pro kuželový drti
slouží následující empirický vzorec
n = 133.

kde

sin α − ( f cos α )
l

n - po et otá ek výst edníku drtícího kužele za min
α - úhel drtícího kužele - iní kolem 39-45°
f - koeficient t ení mezi drceným materiálem a drtícím kuželem
l - délka výpustní št rbiny v m
Výkon tupoúhlého drti e

Výkon lze vypo ítat podle empirického vztahu Q = 6,8 . D2. d2. n .γ,
kde

Q - výkon drti e t.h-1,
γ - m rná hmotnost drceného materiálu t.m-3,
D - st ední velikost podávaného materiálu v m,
d - st ední velikost drceného materiálu v m,
n - po et otá ek za min.

Zdrob ování na válcovém drti i spo ívá v tom, že drcený materiál je vtahován
mezi dva otá ející se válce a tlakem t chto válc je zdrob ování. Velikost zrna
závisí na odstupu obou válc od sebe. Dle druhu zpracovávaného materiálu
m že být povrch drtících válc hladký, rýhovaný nebo i opat ený zuby. Podle
tvrdosti materiálu mohou být žebra položena podél nebo nap i osy válce. Jeden drtící válec je umíst n v rámci drti e pevn , zatímco druhý válec pod tlakem pružiny je horizontáln pohyblivý. Elastické pérování jednoho válce je
pojistkou proti poškození nedrtitelným materiálem. Aby se b hem drcení zabránilo t ení materiálu na válcích, mají oba válce tutéž rychlost otá ek. Stupe
zdrobn ní p i použití páru válc iní 1:5 až 1:7. Pro docílení vyššího stupn
zdrobn ní ve válcovém drti i, tj. aby se zabránilo používání dvou odd lených
drti , se umis ují dva až t i páry válc nad sebe. Horní pár slouží jako p eddrti a spodní jako jemný drti . Oba válce jsou hnané, otá í se proti sob . Ší ka
výstupní št rbiny se nastavuje posouváním jednoho z obou válc . Velikost
maximálních kus podávaného materiálu závisí na pr m r válc , na ší ce
výstupní št rbiny.
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Obr. 9 Dvojitý válcový drti

Teoretický výkon válcových drti
Kde

ur uje vztah q = 188,4 .n.D.b.š.q,

b - délka válc v m,
š - ší ka výstupní št rbiny v m (ší ka mezi válci) ,
D - pr m r válc v m,
n - po et otá ek za minutu,
q - koeficient využití (0,1 až 0,5).

U válcových drti nelze za cenu dalšího v tšího výkonu zv tšovat délku válc
v libovolné mí e, protože p ebrušování dlouhých válc p i opot ebení je velmi
obtížné. K p ebrušování povrchu válc je totiž t eba vždy p istoupit tehdy,
když nelze sev ít výstupní št rbinu práv pro malé opot ebení okraj válc .
Rovn ž nelze libovoln zrychlovat obvodovou rychlost válc . Je-li tato rychlost podstatn v tší než je rychlost vstupujících zrn, je t eba také zrychlovat
vstupující materiál. P i dosažení ur ité obvodové rychlosti válc nesta í vsak
být zavážka již mezi válce vtahována, zrna prokluzují a výkon stroje rychle
klesá. Obvodová rychlost bývá proto volena v mezích 2,0 až 2,5 m.s. Tím jsou
také zna n omezeny výkonové možnosti t chto drti . O n co lepší je situace
s drti i, které jsou vybaveny rýhovanými válci. Jednu pozoruhodnou vlastnost
je nutno u t chto za ízení vyzvednout; jestliže se oba válce to í stejnou rychlostí, pak válcový drti s hladkými válci, má-li št rbinu mezi válci širší než asi
12 mm, produkuje jen velmi malé množství zrn menších než 2,5 mm.
Jinak jsou drti e s hladkými válci z hlediska tvarov charakteristiky produktu
velmi shodné s krátkokuželovými drti i Symons. Také zde se se stoupající velikostí zrn produktu zv tšuje i podíl v tších plochých zrn. K vylou ení tohoto
nedostatku m že sloužit použití rýhovaných válc , které produkují v souladu s
d íve uvedenými zásadami materiál kubi t jší s menším množstvím plochých
zrn, rozd lených v celé zrnitosti produktu.
Zajímavým typem válcových drti je dvouválcový zubový drti s protinožci.
Drcení zde probíhá mezi dv ma vodorovn uspo ádanými ozubenými válci s
protilehlou odpruženou drtící deskou, která se n kdy nahrazuje roštem ozubených nož . Tento typ je vhodný k zdrob ování m kkých hmot.
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Obr. 10 Dvouválcový zubový drti
s protinoži

K ivka zrnitosti produktu je pochopiteln závislá na vlastnostech drcené horniny. Zpravidla vykazuje relativn nízký podíl zcela drobných zrn. Tyto drti e se
proto používají zejména k zdrob ování uhlí, lignitu, zp n né strusky, tufu,
spongilitu a podobných hmot. Z hlediska výroby kameniva pro stavební ú ely
je d ležitá problematika tvarové hodnoty zrn. Normové p edpisy požadují stále
d sledn ji kamenivo, které mimo jiné má mít co nejvýhodn jší tvar a to jak z
hlediska úspory cementu p i výrob betonu, tak jeho zpracovatelnosti. Každý
elis ový drti dává kamenivo s nejlepší tvarovou hodnotou pouze v ur itém
rozsahu své produkce, zpravidla v okolí zrn st ední velikosti. Tento kubický
materiál se musí odd lit jako hotový produkt, nemá se dále zdrob ovat.
2. Úderové drti e
Mezi úderové drti e se. po ítají ty zdrob ovací stroje, u nichž se k rozbití zrna
využívá kinetické energie pohybujícího se zrna anebo relativn se pohybující
p ekážky. Podle toho lze také d lit úderové drti e do t i hlavních skupin s t mito hlavními technologickými znaky:
1. drti e kladivové, kdy na kámen na podložce dopadá stoupa nebo kladivo drti e pádové a metací, kdy kámen pohybující se ur itou rychlostí naráží
na stojící p ekážku
2. drti e odrazové, kdy na kámen pohybující se ur itou menší rychlostí,
narazí rychle se pohybující lišta
Drti e kladivové
Obr. 11 Kladivový drti s
roštnicemi rovnob žnými 3
osou rotoru

Osou v pr myslu hodn rozší eny a to jak pro primární, tak i pro sekundární
drcení. Jejich hlavní funk ní sou ástí je rotor s kladivy, která se otá ejí a porušují svými údery dávkovaný materiál, ležící na p edroštu. Dodate né drcení
pak probíhá na spodních roštových ty ích. Vzhledem k t mto dv ma rošt m je
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možno kladivový drti posuzovat jako drti dvoustup ový. Nastavení roštové
Št rbiny ur uje velikost výstupního zrna. Velikost výstupního zrna se p ibližn
rovná polovi ní ší i roštu. P i vlh ím vstupním materiálu jo nutno zv tšit sv tlost št rbiny mezi rošty. N které nové typy kladivových drti jsou stav ny bez
p edroštu z d vodu snahy o snížení poruchovosti.
Náraz kladiv na drcený materiál není rovnom rný. Tím je zatížení drti e a náhonového motoru nerovnom rné. Vyrovnání zajiš ují velké setrva níky. Vym nitelná kladiva mají dle velikosti drti e váhu 70 až 100 kg, jejich opot ebení
iní 1,5 až 3 g.t-1 drceného materiálu. Kladivové drti e se vyrábí jako jedno a
dvourotorové. Každý rotor má sv j vlastní motor. Stupe zdrobn ní m že dosáhnout až pom r 30:1. Nevýhodou je malý rozsah tvrdosti materiálu. M že
být zpracován pouze do tvrdosti 4.stupn Mohsovy stupnice. Maximální velikost podávaných kus nemá p esáhnout t etinu pr m ru rotoru. Kladivové drtie nejsou vhodné pro zpracování materiál s lepivými nebo mazlavými p ím semi. K drcení t chto materiál se osv d ily kladivové drti e s válci. Surovina
se rozpojuje údery kladiv a vrhá se do prostoru otá ejících se válc . Zde se
dále zdrob uje a odráží zp t do prostoru kladiv. Válce slouží jako pohyblivé
pancé e s funkcí dopravní a istící. Brání zalepování pracovního prostoru tím,
že vynášejí lepivé podíly.
Výkon kladivových drti je závislý na mnoha initelích, jak z hlediska materiálu, tak z hlediska konstrukce za ízení. Pro výpo et výkonu nelze proto uvést
ani p ibližný empirický vzorec a pro praktickou pot ebu je nutno se spokojit s
údaji výrobce. V t chto drti ích je ud lována drcenému materiálu pot ebná
rychlost pomocí metacího kola nasazeného na vertikální h ídeli.Na rozdíl od
drti pádových, kde se drcený materiál vynáší do zna né výše, ze které zrna
padají volným pádem a pak se rozbíjejí, ud luje se v metacích drti ích zrnu
velká rychlost, se kterou naráží na p ekážku. I zde hrají z technologického hlediska d ležitou roli mezery mezi jednotlivými ty emi, kterými lze odvád t
drobn jší zrna a zamezit tak jejich p emílání. zatímco v tší zrna, která mezerami neprojdou lze p evést na další metací mechanismus. Tím se dostáváme k
vícestup ovému drcení s vyšším výsledným stupn m zdrobn ní.
Obr. 12 Kladivový drti
s válci

Metacích drti lze použít jednak k p ímému zdrobn ní, jednak k zlepšování
tvarové hodnoty zrn a také k odstran ní ne istot, lp jících na zrnech. Vhodnou
úpravou rychlosti kola a metacích lopatek lze plochá zrna snadno usm rnit p i
vrhu tak, aby na rozbíjející ty e dopadla na plocho. Tím se snadn ji p erážejí
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polovi ní ší i roštu. P i vlh ím vstupním materiálu jo nutno zv tšit sv tlost
št rbiny mezi rošty. N které nové typy kladivových drti jsou stav ny bez
p edroštu z d vodu snahy o snížení poruchovosti. Náraz kladiv na drcený materiál není rovnom rný. Tím je zatížení drti e a náhonového motoru nerovnom rné. Vyrovnání zajiš ují velké setrva níky. Vym nitelná kladiva mají dle
velikosti drti e váhu 70 až 100 kg, jejich opot ebení iní 1,5 až 3 g.t-1 drceného
materiálu.
Kladivové drti e se vyrábí jako jedno a dvourotorové. Každý rotor má sv j
vlastní motor. Stupe zdrobn ní m že dosáhnout až pom r 30:1. Nevýhodou je
malý rozsah tvrdosti materiálu. M že být zpracován pouze do tvrdosti 4.stupn
Mohsovy stupnice. Maximální velikost podávaných kus nemá p esáhnout
t etinu pr m ru rotoru. Kladivové drti e nejsou vhodné pro zpracování materiál s lepivými nebo mazlavými p ím semi. K drcení t chto materiál se osv dily kladivové drti e s válci. Surovina se rozpojuje údery kladiv a vrhá se do
prostoru otá ejících se válc . Zde se dále zdrob uje a odráží zp t do prostoru
kladiv. Válce slouží jako pohyblivé pancé e s funkcí dopravní a istící. Brání
zalepování pracovního prostoru tím, že vynášejí lepivé podíly.
Výkon kladivových drti je závislý na mnoha initelích, jak z hlediska materiálu, tak z hlediska konstrukce za ízení. Pro výpo et výkonu nelze proto uvést
ani p ibližný empirický vzorec a pro praktickou pot ebu je nutno se spokojit s
údaji výrobce. V t chto drti ích je ud lována drcenému materiálu pot ebná
rychlost pomocí metacího kola nasazeného na vertikální h ídeli. Na rozdíl od
drti pádových, kde se drcený materiál vynáší do zna né výše, ze které zrna
padají volným pádem a pak se rozbíjejí, ud luje se v metacích drti ích zrnu
velká rychlost, se kterou naráží na p ekážku.
I zde hrají z technologického hlediska d ležitou roli mezery mezi jednotlivými
ty emi, kterými lze odvád t drobn jší zrna a zamezit tak jejich p emílání. zatímco v tší zrna, která mezerami neprojdou lze p evést na další metací mechanismus. Tím se dostáváme k vícestup ovému drcení s vyšším výsledným stupn m zdrobn ní. Metacích drti lze použít jednak k p ímému zdrobn ní, jednak
k zlepšování tvarové hodnoty zrn a také k odstran ní ne istot, lp jících na zrnech. Vhodnou úpravou rychlosti kola a metacích lopatek lze plochá zrna
snadno usm rnit p i vrhu tak, aby na rozbíjející ty e dopadla na plocho. Tím se
snadn ji p erážejí
3. Dezintegrátory
K drcení m k ích surovin jako nap . uhlí, k ídy, suchého jílu, azbestu apod. se
v praxi asto používá dezintegrátor .

- 29 (133) -

T žba, loma ství a úpravnictví · Modul M02

Obr. 14 Desintegrátor

Drtícím ústrojím t chto za ízení jsou dva koše , vsunuté soust ed n do sebe,
které se proti, sob otá ejí. Mlecí koše sestávají z ocelových kotou , jež jsou
mezi sebou spojeny svorníky z houževnaté oceli. Surovina je drcena nárazem
otá ejících se svorník . Jemnost drcení závisí na po tu otá ek. na po tu ad
svorník a na velikosti podávaného zrna (užívané rozmezí frakcí je 20 až 90
mm).
4. Pojízdné (mobilní) drtící soupravy
Pojízdné drtící soupravy jsou v poslední dob stále více používány. Hlavním
d vodem k používání mobilních drticích souprav je snaha snížit dopravní náklady na trase lom - drtírna na minimum, nebo podle n kterých autor je možno náklady v lomu rozd lit takto:
nakládka

33,3%

autom. doprava 36,2%
drcení

30,5%

Zatímco se v d ív jší dob používaly pojízdné drti e hlavn v lomech o malé
kapacit , dochází v sou asné dob v d sledku vyvinutí velkokapacitních drti
k použití pojízdných souprav také pro velkokapacitní lomy. Pro mobilní drtírny
je možno použít všechny známé typy drti ; nejvíce jsou používané drti e kladivové a odrazové, pro velmi tvrdé materiály pak drti e kuželové. Pr m rné
výkony drti na drtících soupravách v provozu se pohybují od 100 do 600 t.h1
, jsou však známy i soupravy o výkonu 1500 t.h. V sou asné dob jsou vyráb ny i soupravy používající více stup drcení. Pohyby drtírny obstarává v tšinou pohyblivý pás, nejnov jším pohonem však je hydraulické za ízení,
umož ující posun tzv. krá ením. Krá ející mechanismus umož uje v tší a lepši
stabilitu, menší stavební výšku, v tší pohyblivost a jednoduchou obsluhu.
N které typy mobilních drtíren mají sv j nakládací mechanismus, takže se pohybují p ímo ke st n , u jiných je materiál dovážen na krátkou vzdálenost bu
naklada i nebo auty. Váha st ední soupravy o výkonu kolem 600 t.h-1 se pohybuje dle druhu drti e kolem 200 t. Výhodou pojízdných drtíren jsou p edevším
nižší investi ní náklady než u stacionárních drti , což se výrazn ji projevuje u
velkokapacitních jednotek a dále výrazným snížením dopravních náklad p echodem z automobilové dopravy na dopravu pásovou.
5. Granulace
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Pod pojmem granulace se rozumí takový zp sob drcení, p i kterém vzniká produkt s p evahou zrn pod 25 mm s vysokou tvarovou hodnotou. Granulaci je
možno provád t na zvláš konstruovaných zdrob ovacích strojích, nebo na
b žných strojích zvláš se ízených nebo upravených, zejména na drti ích elisových nebo úderových. Tato problematika je zvláš d ležitá zejména p i výroba kameniva pro stavební ú ely, kdy normové p edpisy stále více p edepisují
stále d sledn ji kamenivo, které mimo jiné na mít co nejvýhodn jší tvar a to
jak z hlediska úspory cementu p i výrob betonu, tak jeho zpracovatelnosti.
U elis ových drti vykazuje k ivka tvarové kategorie vždy výrazné maximum, které koresponduje se ší kou výstupní št rbiny. K ivky u tvarové kategorie B vykazuji maximum u drobných zrn, u tvarové kategorie C a D u velkých
zrn. U téhož zdrob ovacího stroje nemá ší ka výstupní št rbiny podstatný vliv
na tvar k ivky tvarových hodnot; p i zm n ší ky výstupní št rbiny nastává
pouze její posunuti souhlasn se zm nou ší ky št rbiny. Drti e s rýhovanými
elistmi dávají v pr m ru zrna lepši tvarové hodnoty. U elis ových drti lze
zajistit granula ní funkci:
a) svíráním ší ky výstupní št rbiny,
b) úpravou tvaru drtících elistí tak, aby v okolí výstupní št rbiny byly
elisti p ibližn vodorovné a svíraly co nejmenší úhel,
c) zvyšováním otá ek stroje a zmenšováním zdvihu ve výstupní št rbin .
U úderových drti v tšinou nezávisí tvarová hodnota zrn na pr b hu k ivky
zrnitosti produktu, ale na št pnosti drcené horniny. Podíl kategorie A je zde u
nejv tších zrn. Velký vliv zde hraje nejmenší rozm r (tlouš ka) zrna závazky.
U úderových drti

lze granula ní schopnost zlepšit:

a) zavážením drobn jších zrn kamene,
b) zmenšováním mezery mezi roštnicemi,
c) zmenšováním mezery mezi nárazovými lištami rotoru a rozbíjecími
deskami hlavn ve výstupním prostoru stroje,
d) zvyšováním obvodové rychlosti rotoru a zmenšením po tu nárazových lišt.
Se izováním stroj pro dosažení lepší tvarové hodnotám však sou asn vzniká
v tší podíl velni jemných prachových drti pod 2,5 mm, n kdy i ve zcela nežádoucí mí e. Tímto se ízením se sou asn snižuje celkový výkon stroje.

1.4.2

Se azování zdrob ovacích stroj

Všude tam, kde se požaduje v tší stupe zdrobn ní, se v tšinou nevysta uje s
jedním zdrob ovacím strojem, ale je nutno jich za adit více. Nejjednodušší
zdrob ovací proces lze realizovat jediným strojem. Volba jeho typu závisí na
požadovaném stupni zdrobn ní a na požadované k ivce zrnitosti produktu. Jeho
velikost je dána závislostí na velikosti nejv tších kamen v zavážce, které se
mají spolehliv zpracovat.
P i zdrob ování v jednom stupni vyplývají pro volbu stroje tyto hlavní zásady:
a) pro drcení menšího množství kamene, ale s velkými kusy, jsou
up ednost ovány drti e elis ové
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b) p i drcení v tšího množství kamene s drobn jší vstupní frakcí
jsou vhodn jší drti e kuželové nebo odrazové
c) pro drcení m kkého nebo polotvrdého kamene jsou nejvhodn jší
drti e kladivové
Všude tam, kde se požaduje v tší stupe zdrobn ní, se v tšinou nevysta í s
jedním strojním za ízením, ale je nutno jich za adit více. Tento zp sob zdrobn ní se nazývá drcení ve stupních. Primární drcení se uskute uje na primárním drti i, což je zdrob ovací stroj, do kterého se zaváží rubanina p ímo z lomu. Jeho úkolem je rozdrtit velké kameny tak, aby je bylo možno ekonomicky
t ídit nebo dále zdrob ovat.
Primární drti má vyhovovat t mto hlavním požadavk m:
a) má mít co nejv tší rozm r tlamy, aby uspo il nákladné a hlavn pracné
sekundární rozpojování. Kuželové drti e mají mít co nejširší vstupní mezikruží.
b) má mít pokud možno malou stavební výšku, aby produkt postupoval k dalšímu zpracování za využití samospádu.
Sekundární drcení se provádí u t ch kamen nebo frakcí, které svou velikosti p esahuji dané požadavky. Sekundární, nebo p ipadne i terciární drti má
vyhovovat t mto požadavk m:
a) má být tak se iditelný, aby u produktu bylo snadno dosažitelné zvolené
zrn ní. Musí produkovat kamenivo dobré tvarové hodnoty v širokém rozsahu výsledné zrnitosti. Tuto podmínku spl uji nejlépe drti e s rýhovanými
elistmi nebo úderové drti e.
b) protože se jedná o p edt íd ný materiál, u kterého je známa maximální velikost zrn, lze upravit funkci sekundárního drti e na dosažení maximálního
výkonu. Pro tento ú el se nej ast ji užívají drti e kuželové.
Selektivní drcení se v n kterých p ípadech využívá k vzájemnému odd lení
r zných komponent. p ípadn k zajišt ní rozdílného zrnitostního složení n kterých komponent. Má význam u nehomogenních nerostných surovin se zna n
rozdílnou pevnosti a tím i drtitelnosti jednotlivých komponent.
Zdrob ování v uzav eném okruhu je takový systém zdrob ování, kdy zrna z
produktu zdrob ovacího stroje, která p ekra uji ur itou požadovanou velikost.
jsou vracena k novému zdrob ování do téhož zdrob ovacího stroje. Pro tento
systém Jsou nejvhodn jší drti e úderové.

1.5

Mletí

Jemné práškové hmoty v suchém stavu nebo ve form kalu se vyrábí mletím.
Jde o úpravnickou operaci zajištující zv tšování povrchu a zmenšování velikosti zrna pod d íve uvedenou než 1,25 mm. Mírou zdrobn ní je zde procentický zbytek na sít , p ípadn propad materiálu sítem, nebo m rný povrch s
(m2.kg-1) daného zrnitostního souboru.
P i mletí probíhají jednak mechanické zm ny, vyzna ující se zv tšováním
m rného povrchu a dále i zn ny hmoty samotné, projevující se p em nou její
krystalické m ížky. P i mletí jsou ástice meliva mechanicky namáhány podle
zp sobu mletí i druhem meliva tlakem, ohybem, st ihem, tahem, obrusem a
jinak. P itom se v míst mechanicky nejslabšího pr ezu ástice namáhají nej-
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více, vznikají trhlinky a podle nich dochází k rozpadu ástic. P itom mechanicky nejslabším místem nemusí být místo rozm rov nejužší, nýbrž místo nejslabších vazeb, zejména po št pných plochách krystal , a pochopiteln po mikrotrhlinkách a mikrodutinkách.

1.5.1

Teorie mletí

Zdrob ování pevných látek je v podstat fyzikální pochod, p i kterém se p i
vynakládání energie dosahuje zv tšení celkového povrchu tuhé látky. Chemické procesy p i tomto pochodu jsou ídké a proto je lze zanedbat. P es velmi
jednoduché fyzikální schéma mlecího procesu byly dosud navrženy t i r zné
teorie (Rittinger, Kick, Bond), které se snaží o vyjád ení pom ru vynaložené
energie a zv tšení povrchu mletého materiálu.
P i mletí pevných látek je možno rozlišit dv stadia:
1) stadium pružné deformace t lesa
2) vlastní rozrušení pevného t lesa, provázené zv tšením povrchu
P i tlakové deformaci krychle o hran l zm ní se její rozm r ve sm ru p sobení
síly o ∆l. Tato délková zm na je však závislá na velikosti p sobící síly:
∆l=f(P). Práce L vykonaná p i deformaci je definována integrálem
P

P

0

0

L = ∆l.dP = f ( P).dP

Pro p ípad pružné deformace je f (P) dána Hookeovým zákonem ∆l =
kde

Po
L=

q

pr m r,

E

Young v modul pružnosti,

P

síla p sobící na t leso.

dosazení
P

0

1 P
. .l
E q

této

rovnice

do

p edchozí

m žeme

provést

integraci

2

1 1
1 P
. .P.dP =
.
E q
2E q

Pon vadž P/q=σ vyjad uje normální nap tí a sou in l.q vyjad uje objem def.
2
2
t lesa, m žeme práci vyjád it vztahem L = 1.σ .q = σ .V
2E

2E

Aby se materiál drtil, musí nap tí σ dosáhnout mezní hodnoty σm, kdy nap tí
odpovídá pevnosti t lesa v tlaku. Pak práce je dána vztahem L1 = σ 2 mV
2E

L1 práce deformace kg.cm,
σm = mezní nap tí kg.cm-2,
V = objem deformovaného t lesa m3.
Tento vztah známe jako zákon Kirpi ev-Kick v, platný s dostate nou p esností
pro hrubé mletí. Mezní hodnotu nap tí lze též dosáhnout opakováním silového
p sobení na povrchu ástic materiálu, kdy statické nakupeni defekt vede k
rozrušení materiálu únavou. Práce namáhající k ehké t leso až k mezní pevnosti zp sobuje vznik trhlinek, které opakováním nap tí rostou. Vznik t chto trhli-
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nek je usnadn n vadami struktury mletého materiálu. Dosáhnou-li trhlinky

mezní velikosti dané vztahem podle Frenkela: 1m = 2 E2γ
σ

kde

γ povrchová energie materiálu,
normální nap tí v deformovaném materiálu

rostou dále samovoln . Povrch t chto trhlinek je možno nazvat vnit ním
povrchem, který se m že m nit, pon vadž pokud trhlinky nedosáhly mezní
hodnoty, tak se zcelují.
Z p edchozího vyplývá, že chování t lesa za mezní pevnosti už nem že být
vyjád eno zákonem Kirpi ev-Kicka a pro vznik nového povrchu t lesa je nutno
dodat práci L‘1 > L1. Tuto práci L2 = L´1 - L1 lze ur it podle zákona Rittingerova L2 = Kp . S
K specifická povrchová práce,
S nov vzniklý povrch.
Celková práce L musí pak být rovna sou tu práce (energie) pružných deformací a práce na vytvo ení nov vzniklého povrchu. Tento obecný zákon mletí je
dán vztahem P.A. Rebind ra L = L1 + L 2 = σ 2 mV + K P .∆S
2E

Pro mletí platí, že pro p evedeni molekul z vnit ku t les na povrch je zapot ebí
tzv. fyzikální povrchová práce. Její jednotkou je m rná povrchová práce, která
udává, kolik práce je t eba vynaložit, aby se povrchová plocha mleté látky
zv tšila o l cm2. Tato povrchová práce však není v praxi závislá jen na nové
vznikajícím povrchu, ale vyjad uje pouze odpor materiálu proti zv tšování povrchu. Nelze ji také teoreticky ani prakticky stanovit, nebo mletý materiál Je
nehomogenní, není v n m známo rozložení nap tí, což brání (p ipo teme-li
navíc r znorodou funkci mlecího za ízení, ztráty energie apod.) stanovení rozložení vektoru síly k rozpojení materiálu.
Z toho d vodu se pro výpo et energie pot ebné k rozpojování zavádí tzv. technická mlecí práce A v závislosti na dosažené jemnosti mletí, dané propadem N
na sít o ur ité velikosti otvoru dle funkce A = f(N)
(kWh)
Grafické vyjád ení této funkce je vlastn mlecí k ivka, která vyjad uje závislost
mezi mlecí prací a jemností mletí p i rozpojování v konkrétním mlecím za ízení. Z této funkce je možno odvodit pro mlecí proces m rný mlecí odpor r, který
se získává diferencováním funkce technické mlecí práce
A= f(N) jako r = dA/dN

(kWh.t-1.%)

Hodnota m rného mlecího odporu v sob zahrnuje sou et všech p irozených
vlastností mletého materiálu, tj. tvrdost, houževnatost, štípatelnost, k ehkost,
vlhkost apod., tedy souhrnnou schopnost k rozpojováni v daném okamžiku
jeho mletí.
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Obr. 15 Mlecí
k ivka t íkomorového
trubnatého mlýna

Posledn uvedená funkce r = dA/dN se jeví v sou adnicovém systému jako
diferenciální k ivka funkce A = f(N).
Známe-li obraz mlecí k ivky a zkonstruujeme-li k ní uvedenou diferenciální
k ivku, potom m žeme vypo ítat pro libovolný propad daným sítem technic(kWhwt-1.%)
kou mlecí práci dle rovnice Ax = rx. Nx
Tato rovnice uvedené mlecí k ivky vznikne sou tem povrchové fyzikální práce
jako lineárního vztahu s propadem síta .jako m ítkem povrchu a ztrát p i mletí. Mlecí k ivka se získá Mletím ve zkušebním mlýn , kde je mlecí práce
úm rná asu mletí nebo také délce mlýna.
Z daných teoretických úvah vyplývá ada závislostí p i kinetice mletí:
o práce na mletí je úm rná objemu t lesa,
o práce je úm rná nov vzniklému povrchu,
o práce na mletí je geometrickým pr m rem povrchové a objemové
práce,
o celková práce je sou inem práce deforma ní a povrchové,
o rychlost mletí klesá s dobou mletí,
o práce na mletí roste vlivem r stu pevnosti ástic,
o práce na mletí roste vlivem plastických deformací a amorfisace ástic,
o práce na mletí roste vlivem aglomerace ástic.
Z toho lze vyvodit následující záv ry:
a) Na vzorku látky pro mletí nelze zjistit žádnými mechanickými
zkouškami ani chemickým rozborem p esné hodnoty, které, by
sloužily jako podklad pro melitelnost materiálu, kterou lze zjistit
pouze skute ným mletím.
b) Neexistuje žádný obecné platný zákon pro fyzikální mlecí práci je
to práce vynaložená ke zjišt ní m rné hodnoty, která je pro ur itý
materiál konstantní, a není tudíž závislá na povrchu meliva.
c) M ítkem mechanické mlecí práce je m rný mlecí odpor, který je
hodnotou prom nnou a je tedy okamžitou mírou mlecí práce. Závisí
nejen na vlastnostech materiálu, ale i na okamžitém povrchu materiálu a na zp sobu mlecí práce.
d) Ú innost mlecí práce se pohybuje ádové v desetinách až jednotkách, takže tém 99% veškeré energie vynaložené na mletí se p e- 35 (133) -
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m ní v neproduktivní ztráty, a to na zah ívání mlecích t les, meliva,
vzduchu, na vytvá ení hluku, na vznik elektrostatického náboje a
kone n ztráty, vznikající t ením p i samotném mlecím procesu.
Zákonitost o rozd lení zrn v rozemleté látce
Podrobné studium mlecích proces a jejich produkt ukázalo, že existuje ur itá
závislost mezi velikostí zrn jednotlivých frakcí produkt a jejich podílem v
celkovém zrn ni. Tato zákonitost se nazývá zákonem o rozd lení zrn rozemleté
látky. Jde zde v podstat o dva charakteristické vztahy, které Jsou ur ovány
k ivkou rozd lení po tu zrn a k ivkou sou tu zrn.
K ivka rozd lení po tu zrn se získá, když pro ur itou velikost zrna x nanášíme
po et zrn v pouze této velikosti.
K ivka sou tu zrn se získá tím, že se pro ur itou velikost zrna x nanáší sou et
zrn této velikosti a menší.
V praxi se do obou k ivek nenanáší po ty zrn ur ité velikosti, ale váhová
množství propadu P (%) nebo zbytky (Z) (%) na ur itém sít , což lze vhodn
vyjád it matematickým vztahem.
Vztah mezi sou tem zrn a jejich velikosti lze vyjád it dle Sperlinga a Benneta
exponenciální funkcí P = 100(1 − e−bx ) , kde P je váhové množství propadu ur itým sítem. Tento vztah lze vyjád it pomocí váhového zbytku na ur itém sít
dle Z = 100.e −bx .
n

n

V t chto vztazích jsou b a n konstanty, když n se u v tšiny produkt pohybuje
od 0,7 do 1,35 s v tšinou kolem 1,0; zatímco b se pohybuje v širší oblasti od
0,001 do 0,3. Z výše uvedené rovnice byl odvozen Rosinem a Rammlerem
ješt další vztah, který rovn ž vyjad uje zákonitost sou tu zrn Z = 100.e
kde

−(

d n
)
d´

Z = váhové procento zbytku na sít velikosti d,
d = velikost ok síta v mm
d´= sou initel velikosti zrna, z n hož lze usuzovat, zda jde o materiál
hrubozrnný nebo jemnozrnný,
n = sou initel stejnom rnosti, který charakterizuje materiál po stránce
rovnom rnosti rozd lení t íd velikosti zrna.

Praktický význam má zejména grafické vyjád ení posledn uvedeného vztahu.
Podle p íslušného diagramu, který vyjad uje tento vztah, lze pro ur itý jemný
materiál, jehož jemnost je dána práv zbytkem na daném sít , p ibližn ur it
dle sítového rozboru velikost p evládajícího zrna. m rný povrch apod. K ivky
zrnitosti jsou v tomto diagramu vlastn vyjád eny p ímkami, nebo zbytky na
sítech se nanáší na dvojnásobnou logaritmickou stupnici po adnic a velikost
otvoru t ídicího síta se zase nanáší na jednoduchou logaritmickou stupnici úseek. Takto získané áry (vzniklé spojením bod z d íve uvedených zbytk na
p íslušných šitech) se p ibližuji tím více p ímkám, ím lépe vyhovuje daná
sm s zmín né zákonitosti sou tu zrn.
Parametr d‘ se ode ítá pro každou sm s r zn velkých zrn vždy na dvojnásobné logaritmické stupnici velikosti zrn a pr se íku áry Z = 36,79%. Charakte-
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ristika velikosti zrn je odvislá u jakékoliv sm si zrn od p ípadu, kdy v d íve
uvedené rovnici zvolíme d=d‘, tedy
Z = 100e

−(

d n
)
d´

= 100e −1 =

100
= 36.79%
e

Parametr n je dán sklonem p ímky (tangentou úhlu); nej ast ji je v rozmezí od
0,8 do 2,0. ím jsou zrna daného materiálu stejnom rn jší co do velikosti, tím
je sklon p ímky v tší. Pro ode tení tohoto parametru je po obvodu diagramu
další stupnice. Jeho hodnotu stanovíme tím zp sobem, že tzv. Puffeho pólem,
který je na diagramu rovn ž vyzna en, vedeme rovnob žku s p ímkou zrnitosti,
která protne uvedenou stupnici v ur ité hodnot n.
U diagramu jsou p ipojeny ješt další stupnice a sice ke zjišt ni st ední velikosti zrna dB z hodnoty dm/d´, která se vyhledá na p íslušné stupnici obdobn pomoci rovnob žky vedené s p ímkou zrnitosti pólem. Z další stupnice lze stejn
ode íst hodnotu ok/d´, ze které se vypo ítá ok (ideální povrch) a z n j kone n
i skute ný povrch dle C = f ok
χ

kde

f = tvarový faktor (koule = 1),
γ = objemová hmotnost.

Využití tohoto diagramu má praktický význam pro rychlou kontrolu technologických proces mletí a t íd ní.

1.5.2

Melitelnost

Jednou ze závažných technologických zkoušek, kterými se ov uje možnost
použití hornin v technické praxi, je zkouška melitelnosti. Melitelnost udává
relativní hodnotu, která vyjad uje kolikrát je mlecí efekt p i mletí zkoušené
látky v tší nebo menší než p i mletí standardní látky. Podle výsledk této
zkoušky lze navrhovat mlecí za ízení pro daný p ípad. Melitelnost Je možno
definovat jako schopnost tuhých látek se zdrob ovat za standardních podmínek
a vyjad uje se p ír stkem m rného povrchu na jednotku spot ebované práce.
Pro stanovení melitelnosti byla vyvinuta celá ada metod. Jsou to zejména metody VTI, Bond, Zeisel, Hardgrove, VÚSH a další. Norma SN 721055 "Stanovení melitelnosti" po ítá s mletím v laboratorním porcelánovém mlýnku s
porcelánovými koulemi. Navážené množství materiálu zrnitosti pod 4 mm a o
hmotnosti 2000 g se mele po dobu 30 minut. Z p ír stku m rného povrchu,
vztaženého na mlecí práci se ur í melitelnost jako d íve uvedená charakteristika materiálu ze vzorce
Me =

kde

∆s.m
W

Me = melitelnost (m2.J-1),
∆s = p ír stek m rného povrchu (m2.J-1),
m = hmotnost závážky (kg),
W = spot ebovaná mlecí práce (J).

Mlecí práce W se vypo te za p edpokladu, že p íkon P je konstantní ze vzorce
W = 3,6 . 106. P . t (J)
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Kde

P p íkon b hem mletí,
t = doba mletí.

Pro možnost aplikace a využití výsledk tohoto stanovení melitelnosti je možno ješt stanovit srovnávací ú innost mlecího za ízení ke standardním podmínkám dle vzorce η = Me0
Me

kde

η = srovnávací ú innost mlýna, vzhledem ke standardním podmínkám,
Meo = melitelnost zkoušeného mlýna p i m rném povrchu S,
Me = melitelnost, zjišt ná standardním mlýnem p i stejném m rném
povrchu S.

P evod získaných výsledk melitelnosti kteroukoliv metodou do podmínek
praxe je zna n obtížný, zejména vzhledem k uvažovaným mlecím za ízením,
pracujícím na r zném mlecím principu. Proto se v závažných p ípadech provád jí poloprovozní zkoušky na za ízení, které je obdobné nebo lépe totožné s
uvažovaným. U kulových mlýn je t eba u této zkoušky provést ješt stanovení
optimální mlecí nápln , která umožni semletí ur itého množství materiálu v
ur itém ase na požadovanou jemnost.

1.5.3

Intenzifikace mletí

Protože je ú innost mlecího procesu velmi malá, je snaha intenzifikovat mlecí
proces p ídavkem intenzifika ních p ísad, ili provád t ur itou chemizaci mlecího procesu. Hlavní a základní funkci intenzifika ních p ísad je bránit aglomeraci, tj. shlukování jemn rozemletých ástic, které tak brzdí mlecí proces.
Vznik aglomerát je jev zna n komplikovaný. Jeho zákonitosti byly objeveny
teprve v posledních letech. Vysv tluje se vyvoláním zvýšeného povrchového
nap tí, které zde vzniká tak. že síly vazeb, které jsou uvnit pevných látek mezi
ionty, atomy a molekulami v rovnováze, z stávají p i rozpojováni látek v hrani ních vrstvách vzhledem k okolní fázi z velké ásti volné a dosahují zde vysokých hodnot. Vlastní aglomeraci napomáhá také natloukáni ástic mlecími
t lesy a dále i ten fakt. že jemné mleté ástice jsou elektrostaticky nesouhlasn
nabity a tudíž se vzájemn p itahují za tvorby shluk . Rozpojování t chto shluk je možné jen za nadm rné spot eby energie, což znamená další podstatné
snížení ú innosti mlecího procesu.
Vlastní podstata p sobení intenzifika ních p ísad se vysv tluje takto: práce
pot ebná na mletí i celý mlecí pochod je podstatn ovlivn na prost edím. P ídavek povrchov aktivních látek p sobí proti zcelování trhlinek. Molekuly
absorbující se látky pronikají do hloubky mikrotrhlinek po jejich povrchu, snižujíce povrchovou energii γsl=γsg-γlg
kde

γsl = mezifázová povrchová energie: pevná látka-kapalina,
γsg = mezifázová povrchová energie: pevná látka-plyn,
γlg = mezifázová povrchová energie: kapalina-plyn.

Toto pronikání jde až do kritického pr ezu trhlinky odpovídajícímu dvojnásobnému pr m ru absorbujících se molekul a p sobí zde tlakem Fγ = γsg-γsl kde
Fγ je povrchový tlak sm ující k posunutí kritického pr ezu (bariéry) do
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hloubky trhlin. Tím se Fγ zv tšuje p sobení vn jší deformující sily. P i absorpci proniká lyofilní kapalina do ústí mikrotrhlinek vlivem kapilárního tlaku, ale
z menisku se odtrhují povrchov nejaktivn jší složky a migrují vp edu pokrývajíce povrch trhlinky rychleji než je nasávána vlastní kapalina. Ta však vyvozuje na st ny trhlinky tlak stoupající s lyofilností pevné látky.
Snížení koeficientu pevnosti je závislé na koncentraci povrchov aktivní látky
a ovliv uje se tím i chování látky. nap . její plasti nost a k ehkost, Z toho hlediska Je obecný zákon mletí podle P.A. Rebind ra vyjád en graficky dle obr.
16.
Obr. 16 Grafické znázorn ní
zobecn ného
mlecího zákona podle
P.A. Rebind ra

Podle zákona Kirpi eva-Kicka je dodávána práce A1 a získaný povrch
∆S=0. Tedy práce roste z bodu O vzh ru po ose práce (A) až dosáhne ur ité
hodnoty, odpovídající meznímu stavu a t leso se za ne rozrušovat za vzniku
nového povrchu ∆S podle dodávané práce (A2). Prodloužíme-li p ímku A = f
(∆S) vlevo. protne osu povrchu (S) v bod O1. Úsek O1- O odpovídá vnit nímu
povrchu, odpovídajícímu celkovému povrchu trhlinek, vzniklých uvnit t lesa
p i pružných deformacích.
Diagram vysv tluje i vliv povrchov aktivních látek a jiné vlivy. V tom p ípad
bude práce A2 menší o ∆A jak je v grafu vyzna eno. Tento jev se nazývá Rebind r v efekt.

1.5.4

Strojní za ízení pro technologii mletí

Mletí se provádí ve mlýnech, které lze d lit z celé ady hledisek. Dle zp sobu
práce d líme mlýny na:
a)

nárazové drti e a mlýny (kladivové mlýny, odrazové mlýny a desintegrátory),
b) mlýny s obíhajícími mlecími prvky,
c)
mlýny s volnými t lesy - pracující na principu gravitace, a to bu
s mlecími t lesy (mlýny kulové a mlýny ty ové) nebo bez mlecích t les
(mlýny autogenní),
d) vibra ní mlýny - mlecí t lesa nevyužívají gravita ní princip,
e)
atritory - tvo i p echod mezi vibra ními a koloidními mlýny,
f)
mlýny bez mlecích t les - koloidní mlýny, vibrokavita ní mlýny, tryskové mlýny.
Podle konstrukce a po tu otá ek d líme mlýny na:
a)

mlýny pomalob žné - s po tem otá ek 18 - 35 za minutu, mezi n pat í
mlýny kulové,
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b)
c)
d)

mlýny st edob žné s po tem otá ek 40 - 90 za minutu, mezi n pat í
Loscheho, Fuller v mlýn, kolové mlýny,
mlýny rychlob žné - s po tem otá ek 600 - 1500 za minutu, mezi n pat í
kladivové, tlukadlové a odrazové mlýny,
mlýny zvláštní - pracuji na odlišných principech, jako je mletí kmitem,
autogenní a ultrajemné mletí.
1 Nárazové mlýny

U t chto typ stroj se rozpojování d je dynamickým ú inkem, narazen.
Stroje mají bu to r zná úderná za ízení, výkyvná kladiva nebo pevné koliky,
které se otá ejí velkou rychlostí a narážejí na drcené a mleté kusy, nebo mají
jejich rotory výstupky, jejichž úkolem je však též vrhat podávaný materiál v i
nárazové st n . Mezi tyto typy pat í:
o kladivové mlýny,
o desintegrátory,
o odrazové drti e.
Jednotlivá za ízení byla podrobn ji popsána v p edchozí kapitole o drcení.
Zvláštní pozornost zasluhuje kladivový mlýn se vzdušným t íd ním, používaný
pro mletí m kkých hmot, jílu, uhlí apod. Na h ídeli mlýna je spole n umíst n
ventilátor. Spolu s podávanou surovinou je nasáván i horký vzduch k sou asnému sušení.
2. Pomalob žný mlýn kulový
Je to nejb žn jší typ mlýna v odv tvi silikát pro velké výkony, pracuje spolehliv , ale s velmi malou ú inností. Je to vodorovn uložený rotující ocelový
válec, vyložený pancé ovými deskami a rozd lený mezist nami na komory, ve
kterých jsou mlecí t lesa.
Obr. 17 Kulové a ty ové mlýny
a) kulový mlýn s vynášením
produktu dutým epem,
b) kulový mlýn s vynášením
produktu roštovou p epážkou (mlýn s vynášecí komorou)
c) kulový mlýn s vynášením
produktu sítem na obvodu,
d) troubový kulový mlýn
(sdružený kulový mlýn se
t emi komorami),
e) ty ový mlýn s vynášením
produktu dutým epem
f) ty ový mlýn s vynášením
produktu št rbinami na obvodu plášt
g) ty ový mlýn s vynášením
produktu št rbinami rozmíst nými ve st ední ásti
mlýna (p ívod ob ma dutými epy).
- 40 (133) -

Úpravnictví

Podle pom ru délky bubnu k jeho výšce, tedy vztahem D/L se rozlišují mlýny
bubnové a trubnaté, do tohoto druhu dále pat í Harding v kuželový mlýn.
Zdrob ování meliva se d je pohybem mlecích t les. Rotací mlýna se mlecí
t lesa a melivo zvedají na optimální výšku, odkud padají parabolickou k ivkou
a naráží v kolmém sm ru na spodní koule a na materiál, který pak drti a melou.
Mletí se tak uskute uje nárazem a dále t ením mezi mlecími t lesy a pancé ovou st nou mlýna.
Výkon trubnatých a bubnových mlýn
Výkon t chto mlýn závisí na celé ad faktor ; na tvrdosti, vlhkosti a velikosti
mletého materiálu, na stupni rozm ln ní, na rovnom rném podáváni materiálu,
na tvaru a velikosti mlecích t les, na stupni pln ní mlýna mlecími t lesy, na
typu pancé ových desek, na po tu otá ek mlýna, na rozp tí mezist n a volb
jejich sv tlého pr ezu, na odsávání mlýna apod. Výkon mlýna se po ítá dle
vzorce Q = 5,45. D .( G )0,8 .q.k (t.h-1),
V

kde:

D = vnit ní pr m r naloženého mlýna (m),
G = hmotnost mlecích t les (t),
q = m rný výkon v závislosti na elektrické práci (t.kWh-1 ),
V = vnit ní užite ný obsah mlýna,
k = sou initel jemnosti mletí podle zbytku na sít 4900 otv.cm-2 (v rozmezí zbytk 2 až 20% je k 0,5 až 1,4).
Výkon mlýna dále ovliv uje:
a)
b)
c)
d)
e)

optimální po et otá ek odpovídající pr m ru mlýna,
množství a druh mlecích t les,
velikost mlecího prostoru,
melitelnost materiálu,
velikost vstupního materiálu.

Optimální po et otá ek mlýna iní všeobecné 65-90% kritického po tu
otá ek. Praktický vzorec je n = 32
D

Pro správný po et otá ek neplatí žádný univerzální vzorec. Pro malé
mlýny do pr m ru 1,7 m se používá empiricky vyvinutý vzorec:
32
n=
− 3( D − 1,7) . Pro mlýny o pr m ru 1,8 až 2,2 m se užívá Taggart v vzorec
D
23 − 28
n=
D

Kritický po et otá ek je ta rychlost otá eni mlýna, p i které odst edivá síla ruší
vliv zemské tíže, která p sobí na mlecí koule. Tím mlecí t lesa nepadají a tudíž
nevykonávají žádnou užite nou mlecí práci.
Výpo et kritického po tu otá ek vychází z p edpokladu, že se jedna mlecí koule nachází v bod o mlecího bubnu, p i emž a je úhel zdvihu. Potom je koule
vystavena vlivu dvou v r zných sm rech p sobících sil: odst edivé síly
Gω 2 r a výsledné tíže P = G. sinα
C = mω 2 r =
g
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Obr. 16 Grafické znázorn ní ke
kritickým otá kám mlýna

Aby se koule v této poloze udržela na st n bubnu, nutno splnit podmínku, že c
P nebo G ω 2 r >= G.sinα
g

Je-li α = 90°, tj. když se koule nachází v bod m1, tak je

ω 2 r >= g

Je-li do rovnice dosazena hodnota za ϖ tj. ϖ=2πn/60 vzorec pak je
2πn 2
(
) r >= g
60
2
2
Z toho vyplývá kritický po et otá ek n = 60 2g = 60 x9,81 = 42,3 nebo n = 76,6

4π r

kde:

D

D

D1

G = hmotn. jedné mlecí koule v kg,
γ = rychlost úhlu bubnu mlýna v rad/s,
D = sv tlý pr m r bubnu v m,
n = otá ky za minutu,
C = odst edivá sila v kg,
D1= sv tlý pr m r bubnu u paty.

Úhel zdvihu mlecích kouli
Obr. 19 Optimální úhel zdvihu
mlecích t les

Teoretické výpo ty ukázaly,že kinetická energie padajících kouli je nejv tší,
jestliže úhel zdvihu mlecích kouli α se rovná 35°20´. N kdy se úhel zdvihu
ozna uje jako . V tomto p ípad je hodnota pro α = 54°40´. Tento úhel zdvihu
platí pro po et otá ek mlýna p i 76% kritického po tu otá ek (viz obr. 19).
Rozložení mlýnských t les v mlýnském pr ezu
Rozložení mlecích t les b hem mlecího procesu v pr ezu mlýna ukazuje Obr.
20. Pln šrafované pole ukazuje mlecí koule, které jsou zvedány otá ením plášt mlýna, zatímco pole s p erušovaným šrafováním p edstavuje padající koule,
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p i úhlu zdvihu alfa = 54°40´. Sou asn se zvedá kolem 54% mlecích t les,
zatímco 46% padá.
Po et ráz mlecích koulí na otá ku
Zkušenost ukázala, že b hem jedné otá ky mlýna vykonají mlecí koule pracovní cyklus 1,79 až 2,85 na otá ku. To dává nap . p i náplni mlýna 3 401 138
koulemi x 1,79 = 6 088 037 ráz kouli na otá ku mlýna (velikost mlýna 3,6 x
10,3 m).
Po et ráz koulí na melivo
Joisel vyvinul vzorec , pomocí kterého vypo ítává po et ráz , které zažije zrno
meliva ve mlýn . Dle toho má melivo ve Mlýn o pr m ru 2 x 10 m délky dobu pr chodu 30 Minut. Po et ráz , kterým je zrno b hem této doby ve Mlýn
vystaveno, výpo et Joisel na 6 ráz kouli. D vodem tohoto nízkého po tu je ta
okolnost, že mlecí koule ve Mlýn asto na sebe narážejí, aniž by zasáhly zrno
Meliva. Rebind r tvrdí, že jen každý tisící ráz koule ve mlýn vykoná zdrobovací práci. Ostatní rázy kouli nevykonávají mlecí práci.
Množství a druh mlecích t les
Aby byl provoz mlýna hospodárný a ú innost mletí co nejv tší, musí být stav
nápln v jednotlivých komorách na pot ebné výši. V praxi to potom znamená,
že hospodárný provoz mlýna je závislý p edevším na neustálém dopl ováni
nápln jednotlivých komor. Dle L.B. Lewensona má optimální nápl mlýna
init h = 0,16 D. Stupe nápln mlýna dává vztah sypného objemu mlecích
t les k pracovnímu objemu mlýna. Stupe nápln mlýna se pohybuje v mezích
mezi 25 a 45%. P i náplni pod 25% klouzají koule po pancé ích mlýna. P i
náplni nad 45% dochází k poruchám na pádové dráze kouli. Jako stupn nápln
kouli se používají:
o pro ocelové koule 28-45%,
o pro cylpebsy 25-33%.
Používané stupn nápln u t íkomorových mlýn jsou:
o pro komoru I pr m r koulí 110-60 cm 30%,
o pro komoru II 60-35 cm 27%,
o pro komoru III 30-20 cm 24%.

Obr. 20 Pohyb
mlecích t les ve
mlýn

Obr.20 ukazuje pohyb mlecích t les v trubnatých mlýnech p i r zném
po tu otá ek a r zném stupni nápln . Zobrazení ukazuje, že p i všeobecn nižším stupni nápln mlýna mlecími t lesy teprve p i 60 až 70% kritického po tu
otá ek se dociluje zna ného metacího pohybu koulí a tím i siln jšího drtícího
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ú inku mlecími t lesy. Naproti tomu p i vyšším stupni pln ní se zvýšený drtící
ú inek mlecími t lesy dociluje již p i 40% kritického po tu otá ek.
Pro dosaženi správného pln ní mlýna mlecími t lesy je nutno si vysv tlit, jak
se koule v mlýnu chovají a jaký vliv má jejich chování na výkon mlýna. Základní snahou je zabránit vzniku velkých prázdných prostor , tedy dosáhnout
husté uložení mlecích t les. Hustota uložení je závislá na tvaru jejich uložení.
P i krychlovém uložení je možno do krychle o hran 100 mm uložit l kouli
pr m ru 100 mm, nebo 8 kouli pr m ru 50 mm nebo 8000 kouli pr m ru 5
mm. Z toho je patrné, že velikost kouli nehraje v tomto p ípad roli. Pom r
objemu všech koulí k objemu zapln ného prostoru se nazývá využitý prostor a
objem všech koulí
je dán vztahem f =
objem zap ln ného prostoru

Ve výše uvedeném p ípad má hodnotu f = 0,52. M ní-li se uložení stejn velkých koulí v trojhranu, je f = 0,60. P i uložení ve ty st nné pyramid je f =
0,74 a posléze v trojst nné pyramid je f = 0,74. Dále Je možno kombinovat
koule r zné velikosti a po ítat s r zným uložením. Teoreticky je možno dosáhnout f = 0,85, ale to již znamená použití málo kouli velkých - 100 mm až 70
mm a velmi mnoho koulí o pr m ru 10 až 30 mm. Toto však nevyhovuje u
vícekomorových mlýn . Prakticky se však hustota 0,74 nedosahuje a p i použití stejných kouli je hustota menší. I p i nestejné velikosti kouli je praktická hustota nižší než teoretická, protože není dosaženo nikdy takové promíchání, aby
byly malé koule v prostorách mezi velkými.
Mlecí nápl se ur uje podle mletého materiálu, melitelnosti, vstupního zrna a
požadované Jemnosti mletí. Je nutno pokusy najít nejp ízniv jší pom r mezi
velikostí nebo povrchem mlecích t les a velikosti zrn mletého materiálu. Všeobecn platný vzorec pro sestavováni nápln neexistuje.U mlýn starší konstrukce je celková nápl omezena p ípustným tlakem ložiska a ve v tšin p ípad nedostate n silným elektromotorem.
Nes etnými pokusy bylo zjišt no, že nejvýhodn jší rozd lení koulí podle velikosti v jednotlivých komorách je následující:
komora

pr m r koule v
mm

využití prostoru

objemová hmotnost koulí kg.m-3

I

100-60

0,56

4400

II

50-30

0,59

4600

III

30-20

0,62

4800

Po stránce stupn pln ní jednotlivých komor jsou výhodné následující stupn :
komora I. 26 - 32
komora II. 26 - 30
komora III. 23 - 27
Pr m rná hmotnost nápln jednotlivých komor k celkové náplni iní:
komora I. 28% celkové nápln
komora II. 25% celkové nápln
komora III. 47% celkové nápln
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Tyto stupn se mohou lišit podle délky komor, meliva i velikosti meliva a dále
silou pohonného motoru.
P i úvaze o velikosti kouli nutno p ihlížet v první komo e k tvrdosti a velikosti
meliva. Ve t etí komo e se potom ídí velikost koulí požadovanou jemností
mletí. Hmotnost nápln je potom závislá na délce komory. B žné je, že délka
první a druhé komory dohromady je menší než délka t etí komory. Zm na velikosti meliva vyžaduje zm nu délky komor.
Hmotnosti mlecích t les jsou udány v následující tabulce:
pr m rná hmotnost

rozm ry pr m r
v mm

1 ks v kg

po et kus

prostorová hmotnost nápln kg.m-3

na 1 t

na 1 m3

koule 100 mm

4,07

4 260 kg

245

1 108

90 mm

2,88

4 310 kg

335

1 510

80 mm

2,08

4 400 kg

478

2 150

70 mm

1,40

4 490 kg

713

3 230

60 mm

0,88

4 560 kg

1 138

5 100

50 mm

0,51

4 600 kg

2 230

8 830

40 mm

0,26

4 740 kg

4 360

17 250

30 mm

0,11

4 900 kg

9 080

40 000

vále ky 20x40 mm

0,096

4 600 kg

hranolky 16x32
mm

0,059

4 600 kg

Pro výpo et celkové nápln je možno použit praktické vzorce dle n kterých autor , nebo úplný výpo et. V praxi se používají následující vzorce dle

kde:

Taggart

G = 4 620 D2L,

Ahrends-Cieslinski

G = 4 100 D2L,

Stiernin

G = 4 000 D2L,

G = celková hmotnost mlecích t les v kg,
D = vnit ní pr m r mlýna v m,
L = užite ná délka mlýna v m.
2
Vnit ní (užite ný) objem mlýna se vypo ítá dle vzorce V = πD L

4

Pro p esn jší výpo et se užite ný objem mlýna V násobí odpovídajícím stupn m nápln ψ. To dává sypný objem Vm mlecích t les ve mlýn :
Vm = ψ .V = ψ

πD 2 L
4

Toto násobeno sypnou hmotnost mlecích t les gm dává hmotnost nápln koulí:
G = g m .Vm = g m .ψ

πD 2 L
4

- 45 (133) -

T žba, loma ství a úpravnictví · Modul M02

Sypná hmotnost mlecích koulí je p ibližn 4.55 t.m-3 a kolísá jen v nepatrné
míre s jejich pr m rem, m rná hmotnost je 7.8 - 7.9 t.m-3. Za ú elem lepšího
využití prostoru mezi mlecími koulemi se jak ve vícero- tak i jednokomorových mlýnech používají koule o r zném pr m ru. Pro t íkomorový mlýn se
doporu uji následující velikosti koulí
po et
komor

pr m r koulí

nápl komorová

1

110-60 mm

30%

2

60-35 mm

27%

3

30-20 mm

24%

V první mlecí komo e m že podíl kouli o pr m ru 100-110 mra init p ibližn
25-30% nápln koulemi. Druhá komora, kde se pracuje nárazem a roztíráním,
m že být napln na rovnom rnými podíly koulí 60, 50 a 35 mm v pr m ru.
T etí komora rozdrob uje ponejvíce dle principu roztírání a m že obsahovat
koule v mezích uvedených pr m r nebo také cylpebsy. Cylpebsy - ocelové
ty ky o pr m ru 10-26 mm, p i emž nejp ízniv jší délka se rovná dvojitému
pr m ru: L = 2D.
Spot eba elektrické energie a ú innost trubnatých mlýn
P íkon mlýna se skládá z energie pot ebné na otá ení mlýnu a sou tu mechanických ztrát. Rovnice pro pot ebný p íkon zní
N = c.T.Dav.h
kde:

(kW)

T = hmotn.nápln v t,
Dav = vnit ní pr m r mlýna,
n = otá ky mlýnu za min,
c = faktor závislý na pln ní komory a velikosti mlecích t les a je možno
jej ode íst z diagramu.

Jen nepatrný zlomek výkonu p ivád ného mlýnu se p em ní v užite nou mlecí
práci. Rozeznává se teoretická, fyzikální a praktická technická rozm l ovací
práce. První je teoreticky nejmenší pot eba práce, kterou je nutno vynaložit,
aby se zrno rozložilo mechanickým p sobením v menší zrna p ekonáním
soudržných sil. Pon vadž není možno nechat p sobit mlecí za ízení na jednotlivých zrnech, velmi mnoho práce se ztratí, takže práce vynaložená pro praktické mletí je mnohem vyšší.
Ztráty se d lí na:
1. mechanické ztráty v ložiskách náhonu,
2. zah átí meliva, t les, mlýna a vzduchu,
3. vznik hluku.
Z celkové p ivedené energie se spot ebuje podle Anselmovy bilance:
o teoretickou mlecí prací

0,6%

o ztráty v ložiskách

12,3%

o oh átí mletého materiálu

47,5%
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o teplo odevzdané procházejícímu vzduchu

31,0%

o ztráta tepla st nami

6,4%

o nezm ená

2,1%

Tém celé množství p ivedené energie se m ní v teplo a proto otázka energetické bilance mlýnu je spojena s otázkou v trání a chlazení mlýnu u suchého
zp sobu.
Do skupiny kulových mlýn pat í:
a) Periodické mlýny bubnové se používají nej ast ji k mokrému mletí v jemné
keramice, kde se v tšinou požaduje produkt nezne išt ný železem. Mlýn se
proto vyzdívá silexovými nebo limnokvarcitovými kameny nebo kameny
pazourkovými, p ípadn žulovými.
b) Bubnové mlýny sítové se používají pro nep etržité mletí se samo inným
proséváním meliva. Pom r L:D < 1. Tento druh mlýna se používá pro mletí
všech látek a všech tvrdostí - šamotu, vápna, jíl - s malou vlhkostí. Plást rota ních bubn je nasazen na h ídel, obvod je síto a na n m jsou upevn ny
pancé ové desky se št rbinami, které mohou být nastavitelné. Melivo propadává již p i oto eni mlýna mezi desky a je sítem prosívané. Hrubší ástice
padají zp t do prostoru mletí. P ívod meliva do mlýna je uspo ádaný v plášti
nebo jedné bo ní st n .
c) Kulové mlýny bubnové se používají pro nep etržité mletí. Pom r L:D = l 1,5. Ocelový plást Je vyložen pancé ovými deskami obdélníkového tvaru.
Odvod meliva je bu výpadem nebo tahem do t ídi e. Tento typ je výhodný
pro mletí za sou asného sušení. Používá se pro všechny druhy materiálu, je
spolehlivý, má však nejhorší ú innost. Kulový mlýn, který pracuje s otev eným okruhem je spíše vhodný na hrubé mleti, p i zapojení na uzav ený
okruh i na mletí jemné.
d) Troubový mlýn, zvaný též rourový, se vyvinul z mlýna bubnového prodloužením plášt . Používá se pro jemné mletí. Pom r L:D = 3 - 4. První mlýn tohoto typu vyvinula firma Smidt - mlýn Unidam a dále firma Polysius - mlýn
Solo, který již m l mezist nu. Troubové mlýny jednokomorové mají na pancé ových deskách housenkové nálitky. Používají se v cementá ství, v keramice, ke mletí k emene, šamotu apod. Dnes vyráb né mlýny tohoto typu mají L:D s l - 2.
e) Trubnatý mlýn komorový (sdružený mlýn) se vyvinul z mlýnu troubového
p idáním další p epážky, která d lí vnit ek mlýna na jednotlivé komory. Používají se mlýny dvou, t íkomorové v tšinou pro suché mletí, a mlýny ty komorové pro mletí mokré. Hlavní uplatn ní mají v cementá ství, mletí vápenc , strusky i na mletí uhlí.
Obr. 21 T íkomorový trubnatý
sdružený mlýn

Trubnatý mlýn sestává z následujících hlavních ástí:
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a) pláš mlýna se zhotovuje z ocelových plech síly 20-45 mm s velkou pevností. Plást je sva ován z jednotlivých díl . P í ný profil plášt je zeslaben v
místech otvor pro šrouby, kterými se p ichycují pancé ové desky. Otvory
pro šrouby jsou rozmíst ny v pravidelných adách. Vstup do mlýna umož ují pr lezy pravidelného tvaru, které nesmí být umíst ny ve sva ených stycích
plech . Víka k pr lez m se ut s ují gumou nebo plst nou vložkou.
b) ela mlýn slouží k uzav ení bubn
c) pancé ové desky slouží k ochran vnit ní ásti plášt p ed obrušováním melivem a mlecími t lesy. Vedle ochranného p sobení mohou pancé ové desky
ovliv ovat mlecí proces.Povrch pancé ových desek m že být bu í hladký
nebo opat en nálitky. Desky s nálitky zdvihají snadn ji koule, a proto se v tšinou vkládají do první, p ípadn druhé komory, kde je t eba nejv tší výška
zdvihu koulí a jejich nejv tší rázová energie. V poslední dob se hodn rozší ilo používání tzv. t ídících desek podle patentu Henricotova. Jsou to v
podstat housenkové nálitky na deskách. Pancé ové desky se vyráb jí nejast ji z oceli - manganová ocel s 11 - 14% Mn nebo ze šedé litiny, p ípadn
pro poslední komoru z edi e. Rozm r desek obvykle: délka 400 - 600 mm,
ší ka 300 až 400 mm a tlouš ka 40 - 50 mm. Desky se p ipev ují jedním,
dv ma nebo ty mi šrouby, ím více šroub , tím je jejich p ipevn ní t sn jší
a spolehliv jší, ale ím mén šroub , tím je dírami mén zeslabena pevnost
plášt a také v deskách lze se mén obávat vzniku vnit ního nap tí, jež vede
n kdy až k trhlinkám a rozbiti. Proto se dává p ednost deskám jednod rovým.
d) mezist ny odd lují od sebe jednotlivé komory. Mezist ny brání pronikání
nerozemletého meliva do další komory. Mohou být jednoduché nebo dvojité.
Dvojité bývají t ídicí nebo posouvací. Mezist ny jsou vybaveny prostupnými
otvory - št rbinami, sv tlá plocha št rbin má být kolem 9% z celkové plochy
mezist ny. St ed mezist ny je opat en otvorem v pr m ru 200 až 450 mm,
aby bylo zajišt no v trání mlýna. Tento otvor se uzavírá dírkovaným plechem.
e) mlecí t lesa - hlavn mlecí koule jsou ocelové s p ídavkem asi l% chrómu,
který zv tšuje odolnost proti ot ru. P i volb materiálu na mlecí koule je
nutno brát v úvahu jak tvrdost, která se pohybuje kolem 350 stup dle Brinela (pancé ové desky kolem 400 stup ), tak také pevnost.
f) pohon trubnatých mlýn obstarává rychlob žný elektrický motor a to bu
p ímo p es p evodovou sk í na pr b žné h ídeli mlýna - náhon centrální,
nebo p es p evodovou sk í a ozubený v nec natažený na obvod mlýna - náhon obvodový.
g) podávací za ízení - pln ní pr b žného mlýna melivem je regulováno podávacím za ízením, které reguluje stejnom rné dávkováni. Starým typem podávacího za ízení byl talí ový podava , dále se používají podava e šnekové,
pásové, lánkové nebo t esavé. Pracuji na principu objemového nebo vážícího dávkování.
Tyto mlýny mohou pracovat dv ma zp soby, a to bez t íd ní (mletí v
otev eném okruhu) a s t íd ním materiálu (mletí v uzav eném okruhu neboli
mletí ob hové).
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Mletí bez t íd ní je charakterizováno tím, že veškerý materiál po pr chodu mlýnem se odvádí jako hotový výrobek do zásobník .
Mletí s t íd ním v uzav eném okruhu probíhá tím zp sobem, že se materiál po pr chodu mlýnem rozt i uje v t ídicí na áste n rozemleté melivo krupici - a na hotový produkt, áste n rozemleté melivo se dopravuje zp t do
mlýna k dalšímu domletí. Hotový výrobek se dopravuje do zásobníku. Pro
uzav ený okruh se v tšinou používají bubnové mlýny jedno až dvoukomorové.
U t chto mlýn lze mletý materiál až do obsahu vlhkosti 18% i sušit horkými
plyny, p ivád nými do mlýna.
Mletí bez t íd ní se Volí vesm s v p ípad , že technologie vyžaduje zna n
jemné zrno v p irozeném rozsahu zrnitosti, zatímco v t ch p ípadech, kdy je
nutno regulovat Jemnost zrnitostního souboru produktu se používá mletí ob hové.
Jestliže se pro mletí v uzav eném okruhu používá více r zných komor mlýna
nebo mlýn , mluví se o mletí vícestup ovém. Ve zvláštních p ípadech se vícestup ové mletí používá i pro otev ený okruh.
g) kuželové mlýn - mlýn Harding -se používá pro suché i mokré mletí, p ípadn i v kombinaci s t íd ním, innost kuželových mlýn je obdobná jako u
mlýn bubnových s tím rozdílem, že se využívá rozdílu obvodových rychlosti
mlecích t les ve válcové a kuželové ásti mlýna. P edností tohoto mlýna je ta
okolnost, že hrubší kusy meliva p echázejí do bubnového prostoru mlýna s
nejv tším pr m rem, jsou rozemílány nejv tšími koulemi, zatímco menší a
jemn jší kusy p echázejí do kuželové ásti mlýna, kde jsou mlety nejmenšími
koulemi. Tímto postupným rozesíláním se omezí nežádoucí prodlévání rozemletého materiálu v mlýn a jeho p emílání. Používají se na mletí k emene,
živce, pegmatitu, p i úprav surovin pro výrobu porcelánu, skla a smalt .

Obr. 22 Kuželový mlýn

h) ty ový mlýn je bubnový mlýn, u kterého se jako mlecích t les používá ocelových ty í kruhového profilu, uložených rovnob žn s osou mlýna. Po et otáek tohoto mlýna je o 25 až 30% nižší než u bubnových mlýn , s kulovou náplní. Mlecí t lesa se tak nezvedají do v tší výšky, pouze se p evalují a mlecí
práce spo ívá zejména v t ení. Hlavní rozdíl v technologické charakteristice
t chto mlýn oproti mlýn m s mlecími koulemi je v tom, že mezi ty emi je
drcen a mlet sou asn velký po et zrn. Dv ty e se mohou dotýkat po celé délce kdežto sty né body dvou kouli jsou jen bodové. Tyto mlýny proto dávají
zrnitostn stejnom rn jší produkt než mlýny bubnové. Mlecí p sobeni na jednotlivá zrna není tak veliký Jako p i úderu koulí. Proto se ty ové mlýny nehodí
pro jemné mletí, ale používají se hlavn na p edemílání st edné tvrdých hmot
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na velikost zrna 0,5 až 2 mm. Používají se v hrudkovnách, v úpravnických procesech rud, p i odd lování strusky od metalického železa apod.
Suché a mokré mletí
V souvislosti s praktickým využíváním kulových mlýn se asto vedle suchého
mletí - nikdy i za p ídavného sušení - aplikuje i mokré mletí. Zd vodn ní tohoto p ípadu je v tšinou tím, že výchozí materiály mají p íliš vysokou vlhkost a
jejich sušení pro suché mletí by bylo velmi nákladné. Proto je zde optimálním
východiskem ješt další p ípravek vody. Obsah vody p i tomto mletí se pohybuje kolem 40%. Z hlediska praxe spl uje mokré mletí ješt další požadavek, a
to možnost dokonalého promísení r znorodých materiál . Nevýhodou tohoto
zp sobu je ta okolnost, že Je nutno po ítat s dalším úpravnickým procesem, a
to s odstran ním p ebyte né vlhkosti z pomleté suroviny, nap . filtrace, odst ed ní, sušení apod. Pokud Je nutno p i mokrém mletí mlet sou asn hmoty s
velkým rozdílem v melitelnosti. Je nejvýhodn jší semlít nap ed h e melitelnou látku a p idávat ji Jako kal k dalšímu mlecímu procesu, nap . p edemlet
písek a kal p idávat k mletí vápence. Zajistí se tak požadovaná Jemnost s promícháním materiálu. Mokré mletí je možno provád t v otev eném i uzav eném
okruhu, jakož i jako jednostup ové a dvoustup ové mletí. Pro uzav ený okruh
se pracuje se segmentovým t ídi em, p ípadn hydrocyklonem. Pro dvoustupové mletí se nej ast ji v prvním stupni používá ty ový mlýn a ve druhém
stupni trubnatý mlýn.
Pro suché mletí se používají pro mletí v otev eném okruhu v tšinou mlýny
trubnaté. Pro mletí s uzav eným okruhem se používají systémy:
o
o
o
o

mlýn s koncovým výpadem s t ídi em,
mlýn se st edovým výpadem a s t ídi em,
mlýn s koncovým výpadem a s pr chozím t ídi em,
mlýn s p ed azeným drti em a s t ídi em.

3. Gravita ní mlýny (autogenní)

Obr. 23 Autogenní mlýn typu
Aerofal

Princip práce t chto mlýn spo ívá v tzv. autogenním mleti, tj. ve vzájemném
p sobeni zrn r zné velikosti, p i emž funkci mlecích t les zde plni velké kusy
materiálu. Správný pr b h tohoto mletí vyžaduje, aby v p ívodu do mlýna byly
zastoupeny ve vhodném pom ru jak drobn jší, tak i velké kusy kamene. Zpravidla je nutno p edem t ídit velké kusy kamene, aby potom mohly být p idávány do mlýna - kus až 250 mm. Pon vadž mlé i látka má zpravidla menší m rnou hmotnost než kovová mlecí t lesa, je nutno je ve mlýn zvedat do v tší
výšky, aby dosáhla dostate n velkou kinetickou energii k vlastnímu rozpojení.
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Obr. 24 Dvoustup ový systém mletí suroviny s pr chodným
t ídi em
1 – zásobník
2 – podava
3 – kladivový drti
4 – pr chozí t ídi
5 – mlýn
6 - cyklon
Obr. 25 Schéma mletí
suroviny ve mlýn o
rozm rech 3,2x8,5 0
1 – zásobník
2 – podava
3 – mlýn
4 – elevátor
5 – ob žný t ídi
6 - pneumatické erpadlo
Obr. 26 Schéma funkce
mlýnice s pr chozím
t ídi em
1 – zásobník výchozího
materiálu
2 – podava
3 – mlýn
4 – pr chozí t ídi
Proto je také pr m r autogenního mlýna podstatn v tší než u ostatních druh
mlýn a mlecí efekt záleží na fyzikálních vlastnostech mleté látky a požadovaném výkonu. Pom r D : L u tohoto mlýna Je v tší než 3,5. Vnit ní prostor mlýna má v tšinou odrazové desky (lopatky). P i n kterých mlecích postupech se
upravuje nerovnom rnost složeni mleté suroviny tím, že se využívá jako mlecí
nápln menší množství ocelových koulí. Mlýny tohoto typu mohou pracovat
bu za sucha nebo za mokra, a jejich pr m r bývá 5 až 7 m. Jsou vybaveny
automatickou regulaci a vzdušným odsáváním, resp. i sušením meliva horkým
vzduchem. Provozn se ov ilo, že nejv tšího výkonu se dosáhlo p i velikosti
ástic semleté látky v rozmezí 0,3 až 0,5 mm p i velikosti vstupního zrna cca
250 mm.
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P edstavitelem tohoto typu je mlýn Aerofall, používaný zejména v USA, Kanad a Austrálii, v Evrop pak hlavn ve Francii a NSR. Vyrábí se o výkonu až
500 t.h-1 velikost až 7,2 x 1,6 m. Mlýn Aerofall se vyrábí v ad dalších typ :
o mlýn Cascade - má cylindricko-konický tvar, nepoužívá se mlecí koule,
o mlýn Wedag - má válcový tvar, pom r D:L podstatn nižší 0,9,
o mlýn Krupp - podobný p edchozímu typu.
Spole ným znakem t chto dalších typ mlýn je, že se používají pro mokré
mletí p i úpravnictví rud.
V Rusku byl vyvinut autogenní mlýn pro mokré mletí - Hydrofall o rozm rech
7,0 x 2,3 m. Je používán v úprav rud i v cementá ství. P ednosti autogenních
mlýn je:
o
o
o
o
o
o
o

vysoký stupe zdrobn ní,
odpadá sekundární drceni na produkt pod 40 mm,
zastav ný prostor je minimální,
výkon mlýna je dostate n vysoký a nízká spot eba energie,
v mlýnu probíhá kombinace drceni, mleti, sušení i t íd ní,
nízké opot ebení vyložení mlýna,
výhodné zrnitostní složeni mletých produkt zejména pro ty procesy,
kde nejsoužádoucí nejjemn jší podíly.

4. Vibra ní mlýny
Vibra ní mlýny jsou mlýny s náplní kulových mlecích t les, nevyužívají však
gravita ní princip. Nádoba s koulemi se otá í kolem své osy, ale spo ívá svoji
vahou na párách a rota n kmitá. Mlecí t lesa jsou malé koule o pr m ru 8-20
mm nebo vále ky obdobné velikosti. Mlýn má pln ní až 70-80%, po et použitelných koulí Jo dle velikosti za ízení l 000 až 100 000 kus . Mletý materiál
zaujímá pouze prostory mezi mlecími t lesy a má být p edemlet na maximální
velikost frakce 2 mm. Po et otá ek vibrátoru, který vyvolává vibra ní ú inek
mlýna, bývá kolem 1500 až 3000 kmit za minutu. Vibra ní mlýny se používají k velmi jemnému mletí hmot všech tvrdosti. Zatímco nap . u bubnových
mlýn se dá Jen zt ží p ekonat hranice velikosti mletých zrn pod 0,06 mm, lze
u vibra ních mlýn dosáhnout jemnosti charakterizovaných velikosti zrna až
0,001 mm. Tato ú innost se dosahuje tím, že lze p i vibra ním mletí použít
vyšší vnit ní frekvence mlecích t les, spojené se vzájemným roztíráním mezi
mletým materiálem a v tší ú innou plochou mlecích t les a vystýlky mlýna,
než je tomu u d íve uvedených zp sob mletí. Vibra ní mlýny se používají k
mletí za sucha i za mokra, hodí se i k míšení hmot. Mohou pracovat periodicky
i kontinuáln .
6. Kolové mlýny
Kolové (b hounové) mlýny se používají již tradi n k rozpojování základních
surovin pro výrobu keramiky. Zastávají sou asn n kolik funkcí, p edevším
rozemílají a rozm l ují zpracovávanou surovinu na menší zrna a zárove ji
roztírají, míchají a homogenizují, Z technologického hlediska se d lí na mlýny
pro suché a mokré mletí, z konstruk ního hlediska pak na mlýny jednodráhové
a dvoudráhové, ú innými ástmi kolového mlýna jsou b houny a mlecí dráha,
mezi nimiž se materiál rozm l uje. Pohon m že být uspo ádán tak, že se b houny obíhají kolem svislé osy na pevné mlecí dráze, nebo že je pohán na
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mlecí mísa s mlecí drahou, na níž se odvalují b houny uložené ve stabilní k ížové hlav .
Obr. 27 Kolový (b hounový)
mlýn

Mlecí mísa je opat ena v mezikruží síty, kterými se hmota prosívá pomocí shrnovacích lopatek, nebo se protla uje b hounem.
Kolové mlýny se p i suchém mletí používají k mletí suchých, nelepkavých,
m kkých i tvrdých materiál . U jemných keramických výrobk se vzhledem k
nežádoucímu výskytu kov , vnikajících do sm si ot rem funk ních sou ástí
stroje, používají mlýny se žulovou mlé i drahou a kamennými b houny. Pro
mokré mletí se v t chto mlýnech zpracovávají suroviny s p irozenou vlhkostí
až do 20%, p i emž se p ípadn voda do mlýna ješt p idává. Pracují obvykle
tak, že vnit ní b houn rozm l uje materiál na mlecí dráze a soustavou lopatek
p evádí hmotu na vn jší protla ovací dráhu, opat enou d rovanými segmenty.
Zde je zpracovávaný materiál protla ován druhým (vn jším)b hounem. Neprotla itelný materiál je pak hrnut zp t další lopatkou na plnou mlecí dráhu.
Obvyklý po et otá ek t chto mlýn je v rozmezí 20-30 otá ek za minutu, takže
lze tyto mlýny adit mezi mlýny pomalob žné.
7. Kotou ové mlýny (st edob žné)
Kotou ové mlýny jsou v podstat také kolové mlýny s vyšším po tem otá ek
40 až 90 za minutu. Materiál se v nich mele sadou kuželových b houn nebo
koulí, které se odvalují po otá ející se mlecí dráze. Hodí se k hrubému, jemnému až velmi jemnému mletí r zných hmot až do 5 stupn Mohsovy tvrdosti,
pokud ovšem nemají tyto hmoty sklon k mazlavosti nebo lepení.
Obr. 28 Mlýn s b houny
tvaru komolých kužel (typ
Loesche)

Mlýny pracují v uzav eném okruhu se vzdušným t ídi em, který je umíst n
samostatn v mlecím okruhu nebo p ímo ve spojení s mlýnem. V sou asné
dob se tyto mlýny vyráb jí na vysoké výkony - až 500 t.h-1 a používají se
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zejména v cementá ství k mletí surovinové mou ky. Tyto mlýny mohou pracovat i s horkým vzduchem za sou asného sušení meliva. Granulometrie podávané suroviny se pohybuje podle typu mlýna od 25 do 80 mm. Z celé ady r zných typ st edob žných mlýn jsou dnes nejdokonalejší mlýny typu Loesche,
Pfeiffer,. Peters a Berz.
Obr. 29 Mlýn kulob žný
s pružinami
(kroužkový
mlýn - typ Peters)

Mlýny typu Loesche jsou pozoruhodné konstrukce. Na otá ející se kruhovou
mlecí mísu o obvodové rychlosti 3 m za sec. jsou p itla ovány dva až ty i
konické válce, spolu zpražené vodorovn umíst nou silnou pružinou, která je u
mlýn velkých výkon nahrazena hydraulickým za ízením. Menší mlýny se
používají hojn na mletí vápna a vápenc , mlýny o vysokých výkonech na
mletí surovinové mou ky, Výhodou je rychlá reakce kotou ových mlýn na
zm ny složení surovinových komponent, což umož uje doregulovávat dávkování jednotlivých komponent b hem necelých t í minut.
Mlýny typu Berz mají t i vypouklá válcová mlecí t lesa, která jsou p itla ována na mlecí dráhu svisle umíst nými pružinami. Dosahuji výkonu kolem 100
t.h-1 p i nízké spot eb el. energie.
Mlýny typu Pfeiffer jsou z konstruk ního hlediska typem ležícím mezi ob ma
p edchozími.
Mlýny typu Peters (Fuller) používají jako mlecích t les v tší po et koulí (kolem 10), které jsou na spodní oto ný kruh p itla ovány pevným kruhem. Proto
se také ozna ují n kdy jako kroužkové mlýny.
Mletí bez mlecích t les
Velmi jemného mletí se dociluje etnými srážkami ástic v kapalném až plynném prost edí. K tomu pot ebné intenzivní ví ení se vyvolává v koloidních i
tryskových mlýnech. Zvláštní zp sob mletí bez mlecích t les je rozpojování
expandováním vody v provlh eném materiálu.
8 Koloidní mlýny
Tyto mlýny melou materiál až na ástice 0,5 mí a sou asn dispergují, p ípadn
emulgují a homogenizují. Ví ení, které má asto vibra ní charakter se dociluje
velkou rychlostí mezi statorem a rotorem v úzké meze e a p ípadn ve speciálním kavita ním prostoru. Mezi t mito vrstvami dojde p i velkých rychlostech
ke vzniku ví ivé zóny.
9 Vibrokavita ní mlýny
Vibrokavita ní mlýny mají mlecí ú inek založen na kavitaci, tvo ení bublinek
ve vod v místech nejnižšího tlaku uvol ováním pohlceného vzduchu. U kavita ního mlýna se válcový rotor otá í ve statoru. Oba mají odpovídající drážkování. P i rychlém otá ení vznikají v dutinách kavita ní nárazy a pulzace vyso- 54 (133) -
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kých frekcencí, p sobících jako hydraulické nárazy - frekvence až 75 000
c.min-1. Používají se na mletí MgO, kaolinu, bentonitu, grafitu, k emeliny, vápence.
10. Tryskové mlýny
Obr.30: Schéma mikromlýna

Intenzivní ví ení a vzájemné srážky ástic v plynném prost edí - tedy za sucha
- je vyvoláno u mletého materiálu systémem trysek. Mlecí prostor u n kterých
typ bývá uspo ádán tak, že p sobí sou asn jako odst edivý t ídi .
Princip mletí spo ívá v tom,že áste ky hmoty v proudu plynu na sebe vzájemn narážejí a, o sebe se otírají. Neustálý kolob h se vyvolává tlakovým
vzduchem injektorem za tlaku 6-7 atm nebo proh átou párou 210 °C o tlaku 735 atm. Plyn je do mlýna vhán n tryskami rychlostí až 500 m.sec-1. Pro úplné
semletí ástic je nutné, aby prob hly mlýnem 1500 až 2000 krát. Nejú inn jší
rozemíláni p i vzájemném intenzivním otírání ástic o sebe je ve spodní ásti
mlýna, kde jsou trysky.
Vstupní zrnitost materiálu je 0,1 až 0,3 mm, výstupní až 0,5µm. Nápl mlýna
je kolem 5 kg. P i tak vysokém stupni rozemletí se již m ní n které fyzikální
vlastnosti hmot. Hlavní typy t chto mlýn jsou:
o tryskový mlýn s plochou komorou (mikromiser),
o tryskový mlýn s vertikální komorou (reduktioner) - na mletí grafitu, slídy,
fosfát , bentonitu, mastku,
o tryskový mlýn expanzní (atomiser) - na mletí uhlí, rud apod.
11. Mlýn Ultrafine
Tento mlýn tvo í vertikáln postavený válcový buben, v n mž se velkou rychlostí otá í rotor sestavený z kruhových na sebe nastavených desek, z nichž
každá druhá je na obvodu opat ena mlecími desti kami z tvrdé ocelolitiny. Tah
vzduchu mlýnem vzh ru je zajišt n dv ma vestavenými ventilátory, které jsou
sou ástí rotoru. Používají se na velmi jemné mletí vápenc , vápna, bauxitu,
uhlí sádry, grafitu.
12 Elektrolytické mletí
Tento proces se uskute uje rozpojováním výbojem vysokého nap tí ve vod .
Výboj v kapalin je doprovázen hydraulickým kavita ním nárazem. ím je
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impuls kratší, tím je náraz siln jší. Pokusy s tímto mletím se provád ly
v bývalém SSSR.
Kontrolní otázky
1) Uve te zdrob ovací efekty užívané v úpravnictví nerostných surovin.
2) Promyslete význam vztahu mezi spot ebou energie na zdrob ování a nov vzniklou plochou.
3) Uve te praktické využití zdrob ovací práce.
4) Definujte pojem tvarové hodnoty zrn.
5) Uve te hierarchii rozd lení úpravnických zdrob ovacích stroj .
6) Vysv tlete, pro se za azuje válcový drti do skupiny elis ových drti .
7) Jaké požadavky jsou kladeny na drti s granula ní funkcí ?
8) Definujte pojem praktické mlecí práce.
9) Vyjmenujte za ízení / komponenty surovinové mlýnice.
10) Odvo te vztah pro kritický po et otá ek kulového mlýna.
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2

T ÍD NÍ

T íd ní je rozd lování materiálu bez ohledu na jeho složení podle velikosti
jednotlivých zrn.
T íd ní se zásadn rozd luje na:
o mechanické t íd ní na sítech nebo roštech (za sucha nebo za mokra),
o vodní t íd ní (hydraulické t íd ní) založené na r zných sedimenta ních
rychlostech r zn velkých zrn ve vod ,
o vzdušné t íd ní (v trné t íd ní) založené na rozdílných sedimenta ních
rychlostech r zn velkých zrn ve vzduchu.
P i t íd ní na sítech a roštech má rozhodující význam velikost t íd ných zrn,
zatímco u vodního a vzdušného t íd ní se uplat uje i vliv m rné hmotnosti a
áste n i tvaru zrn.

2.1

Základní pojmy

Velikost zrna je charakterizována pr m rem nejmenšího kruhového otvoru,
kterým zrno ješt t sn projde. U hranolovitého zrna tomu odpovídá nejmenší
st nová úhlop í ka, u zrn nepravidelného tvaru je to jeho st ední rozm r - ší ka.
Podsítný podíl - je to podíl všech zrn, který daným sítem propadl - n kdy se
také nazývá propad.
Nadsítný podíl - je souhrn všech zrn, která daným sítem nepropadla.
Podsítný zbytek - je souhrn menších zrn než je dolní mez zrn ní, která z stala
na sít , i když jejich ší ka je menší než velikost sítových otvor .
Nadsítný zbytek - je souhrn v tších zrn než je horní mez zrn ni, která se dostala do podsítného podílu - zejména p i poškození síta.
Prostupová ára - vyjad uje dokonalost t ídícího procesu. Udává, kolik zrn urité velikosti z stává na sít po skon ení t ídícího procesu, a kolik zrn propadlo. V p ípad , že t ídící proces má dokonalý pr b h, to znamená, když propadla všechna zrna, která byla menší než pr m r sítových otvor , prostupová
ára se stává svislicí.
Obr. 31 P estupové
áry p i t íd ní na sít
s kruhovými otvory
25 mm
a = ára ideálního
t íd ní
b = ára p i ostrosti
t íd ní
1,07
(dle
Trompa)
c = ára p i ostrosti
t íd ní
1,25
(dle
Trompa)
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K ivka zrnitosti - je zm n ná prostupová ára v tom p ípad , když ve vyt íd né
frakci z stal ur itý podíl nadsítného zbytku. ím širší oblast kryje k ivka zrnitosti, tím je t íd ní mén ostré.
Ostrost t íd ní - je možno vyjád it zlomkem, kde v itateli je uvedena velikost
zrn, z nichž ani jediné nez stalo na sít a ve jmenovateli velikost t ch zrn, z
nichž ani jedno sítem nepropadlo. Toto t íd ní je velmi pracné.
Ostrost t íd ní dle Tompa - vyjad uje ostrost t íd ní pouze z ší ky oblasti, ve
které se p ekrývá st edních 50% t íd ného materiálu. Nep ihlíží tedy k oblastem, ve kterých propadlo sítem mén než 25% nebo více než 75% ur ité velikosti. íselné se vyjad uje zlomkem, kde v itateli je velikost kruhového otvoru, u kterého za íná 50% podíl t íd ného materiálu a kde ve jmenovateli je velikost kruhového otvoru, kde kon í podíl 50% t íd ného materiálu. To se vyjad uje tzv. Trompovým íslem, ím je toto íslo bližší hodnot l, tím je ostrost
t íd ní v tší.
D lící hranice - je dalším d ležitým kritériem t ídícího procesu. Je to velikost
zrna, z n hož p i t íd ní z stalo 50% v nadsítném materiálu, zatímco zbývajících 50% prošlo do propadu.
T ídicí efekt - je vedle velikosti sítových otvor ovlivn n i jejich tvarem, a tím
také tvarovou hodnotou zrn. Zam ní-li se síto nap . s kruhovými otvory za síto
se stejn velkými tvercovými otvory, zm ní se p estupové pom ry zejména s
ohledem na výkon t ídícího procesu.
Výkon sítového t íd ní - je množství materiálu, které t ídi na sítech dané velikosti p i požadované ostrosti t íd ní vyt ídí v asové jednotce.M rné zatížení
sítového t ídi e - je množství závazky p ivád né na l m2 celkové plochy síta v
t.h-1.
Ú innost t íd ní - je procentový hmotnostní pom r jemných, do podsítného
podílu skute n p evedených zrn k množství jemných zrn, jež do podsítného
m lo být p evedeno. Závisí na tvaru, granulometrii, konstrukcí sít apod.
Hrubá t ídící plocha - je celková plocha síta a je dána násobkem ší ky a délky
síta.
Skute ná p epadová t ídící plocha - je dána sou tem všech otvor síta. Lze ji
vyjád it v procentech z celkové hrubé plochy síta. U drát ných sít je 60 až 70%
u d rovaných plech nelze dosáhnout hodnoty nad 50%.
Kontrolní síta - jsou v r zných zemích r zn normována. Umož ují provést
sítovou analýzu, aby se zjistil p esn podíl ur itých frakcí v t íd ném zrnitostním souboru. Ozna ení drátových sít není u kontrolních sít jednotné, jednotlivé
stupnice se od sebe liší definicí jednotky, kterou se síto ur uje. M že to být
po et otvor na 1cm2 nebo p ímo velikost otvoru a to p ímo v mm nebo mikronech. Kontrolní síta dle SN jsou dána velikostí otvoru v mm. T íd ní hrub.
frakcí se provádí ru n , u drobných frakcí je zpravidla mechanizováno, n kdy i
za pomoci vodního proudu.
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Obr. 32 Díl í diagram jednotlivých t íd (vyšrafováno) a sumární k ivka zbytku na sít (nadsítného) v
lineární stupnici

Obr. 33 Sumární k ivka
zbytku na sít (nadsítného)
v semilogaritmické stupnici

Sítový rozbor - ur uje zrnitost složení nerostných surovin a produkt úpravy na
souprav kontrolních sít. Nejjemn jší síta používaná p i sítových rozborech
mají okatost 0,063 mm, výjime n 0,040 mm až 0,025 mm. V poslední ad se
jeví snaha rozší it používání sítových rozbor i do jemn jších oblastí. Pot ebná
síta se vyráb jí galvanickým pokovováním sít. Tato síta jsou velni drahá, mají
velmi malou prostupovou plochu. Tak nap . volná propadová plocha u sít se
tvercovými oky o rozm rech 10 mikron je pouze 3,5%. Hodnoty získané
sítovými rozbory se vynášejí ve form k ivek zrnitosti. Používají se jednak
díl í diagramy jednotlivých t íd, jednak sou tové k ivky nadsítného nebo podsítného nebo sou tové k ivky podsítného. K ivky zrnitosti v polologaritmické
stupnici umož ují p esn jší znázorn ní rozsevu nejjemn jších podíl . Vyjad ují se asto v diagramu Rosin-Rammlerov .
Sedimenta ní metody - slouží asto k ur ení zrnitostního složení pod rozsah
zrnitosti b žn stanovovaný sítovými rozbory, Je to zejména metoda Andreasenova nebo Šabaninova, slouží k tomu nap . váhy Sartorius, sedimenta ní
váhy Shimadzu, p ístroj Coulter-Counter, Fritsch Analysette 9, analyzátor Holderbank a další. Nevýhodou t chto metod je jejich závislost na m rné hmotnosti a tvaru vyhodnocovaných ástic. Získané výsledky nejsou pln srovnatelné s
výsledky získanými t íd ním na sítech.
M rný povrch - charakterizuje r zné jemn zrnité hmoty mnohem výstižn ji
než procentický propad ur itým sítem. Proto se stále ast ji používá. Výsledky
jednotlivých metod - propustnost práškových materiál (metoda Blaineova)
nebo metoda adsorp ní (metoda BET) - p ípadn jiných, nejsou vzájemn dostate n porovnatelné. Proto je nutno vždy uvést metodu, kterou bylo stanovení
provedeno.
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2.2

Základní, faktory ovliv ující t ídicí proces na sítech

K základním podmínkám odt íd ní zrn ur ité velikosti na daném sít je
t eba po ítat to, že zrno ur ité velikosti se musí dostávat do vhodné p estupové
pozice vzhledem k v tšímu sítového otvoru a že na n musí p sobit dostate n
velká síla, která umožní jeho propadnutí uvedeným sítovým otvorem.
T íd ný materiál je obvykle dávkován na t ídící plochy v ur ité vrstv a pod
ur itým úhlem a podsítný materiál m že propadnout tehdy, když se dostane do
bezprost edního styku se sítovým otvorem. Pohyby zrna jsou p i t ídícím procesu velmi rozmanité a to hlavn v závislosti na druhu t ídícího za ízení. P evážn jda o nadhazování, p evalování a sou asný postup zrn na sítové ploše.
Velký význam má i obsah vlhkosti zrn, kdy povrchová, fyzikáln vázaná voda
je p í inou pom rn pevné fyzikální vazby nejen mezi drobnými zrny, ale i
mezi sítovou plochou a pohybujícími se zrny, ímž se t ídící proces zpomaluje,
až zastavuje.
Pr b h t ídícího procesu dále ovliv ují:
o p estupová plocha síta
o sklon sítové plochy - ím více jo síto sklon no, tím mén je využita istá p estupová plocha síta a tudíž tím v tší je podsítný zbytek. V tší
sklon však zase usnad uje pohyb materiálu po sít .
o rychlost kmitáni síta - nejú inn jší t ídící efekt nastává tehdy, když zrno p i každém pohybu vykoná jeden skok. Síto má tedy vykonávat takový pohyb, aby se zrna dostala co nejd íve do p estupové pozice.
o velikost amplitudy vibrace - velikost zvolené amplitudy závisí na velikosti zrna, na jeho hmot a na velikosti sítového otvoru. Rozhodující
jsou zde tak zvan t žko t iditelná zrna, tj. taková zrna, která jsou o n co málo menší nebo v tší než sítové otvory.
o vlhkost a zne išt ní materiálu - p ítomnost r zných ne istot, zejména
zahlin ní podporuje náchylnost k zalepování sítových otvor vlivem
vlhkosti.
o tvarová hodnota zrn - t ídicí proces probíhá nejlépe p i kulovitém tvaru
zrn. Podlouhlá a jehlicovitá zrna se stav jí jen obtížn do p estupové
pozice a proto tvo í v tšinu podsítného zbytku.
o k ivka zrnitosti t íd ného materiálu má na dosažitelný t ídicí efekt nejv tší vliv. Zrnitý materiál se t ídí tím lépe, ím více se blíži velikosti sítových otvor velikosti nejv tších zrn t íd ného materiálu.
o Pohyb t íd ného materiálu na sítové ploše - propad podsítného materiálu sítovým otvorem je dán p i kolmém pohybu zrna relativním pom rem velikosti zrna a sítového otvoru. P i pr chodu kulového zrna tvercovým otvorem drát ného síta lze pravd podobnost propadu v kolmém
sm ru vyjád it dle W = ( l − d ) 2
kde:

l = velikost otvoru ok,

l+s

d = velikost zrna,
s = tlouš ka drátu.
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P estupové pom ry se však komplikují tím, že zrna dostávají p i pohybu na sít
jiný než kolmý sm r vlivem náraz sousedních zrn, zvlášt p i t íd ní, které
probíhá na r zn sklon né a pohybující se sítové ploše. Z toho vyplývá, že nejp ízniv jší p estupové pom ry nastávají tehdy, když úhel dopadu na sítový
otvor je co nejv tší a když se zrno po sítové ploše pohybuje tak, že p i svém
každém pohybu postoupí prakticky o vzdálenost, která odpovídá pr m ru jednoho otvoru na sít .

2.3

T ídící plochy roštových a sítových t ídi

T ídicí plocha, jako sou ást za ízení, na kterém probíhá t ídicí proces,
m že být v klidu (pevné roštové t ídi e a t ídi e s nepohyblivými síty) a dále v
pohybu (pohyblivé rošty, t ídi e s pohyblivými síty apod.). T ídící plochy pohyblivých t ídi bývají vytvo eny dv ma soustavami pohybujících se roštnic
nebo soustavou otá ejících se vále k nebo ty i opat ených nálitky r zného
tvaru. T ídící plochy sítových t ídi se pohybují obvykle jako celek.

a

b

e

g

c

d

f

h

j
i
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Obr. 34 R zné typy sít
- plechová síta d rovaná
a,c - síto s tvercovými oky
b, d - síto s kruhovými oky
i - profil sítového otvoru
- drát ná síta
e - drát né pletivo s tvercovými oky
f - drát né pletivo s obdélníkovými oky
g - harfové síto
h- harfové síto se zvln nými dráty
j – soustava drát v sítech

Základní typy sít:
a) d rované plechy s kruhovými, tvercovými nebo obdélníkovými otvory,
b) drát ná síta se tvercovými nebo obdélníkovými oky,
c) drát ná síta s malým po tem p í ným drát a síta s podlouhlými otvory
vytvo ená z jednotlivých drát (harfová síta, št rbinová síta, s dráty speciálních profil , strunová síta apod.
P edností d rovaných plech je jejich hladký povrch, umož ující vhodný posun t íd ného materiálu. Nevýhodou je Jejich relativn malá p estupová plocha, zejména p i porovnání s drát nými síty. Vyrábí se s velikostí od 6 do 125
mm. Používají se p edevším pro hrubé t íd ní. Místo d rovaných plech za ínají se postupn uplat ovat i síta pryžová. Jež mají delší životnost.
Drát ná síta se vyráb jí se tvercovými nebo obdélníkovými otvory v pr m ru
od 0,3 do 100 mm. Síta s v tšími otvory se vyrábí z ocelového drátu, síta s
menší okatostí z drátu z fosforového bronzu, mosazi apod. Tlouš ka drátu se
zv tšuje s velikostí sítového otvoru. Lze ji empiricky vyjád it vztahem
s = 0,146 d 3

kde: s = tlouš ka drátu v mm,
d = velikost otvoru v mm.
Životnost drát ných sít závisí ve velké mí e na tom, jsou-li dostate n napnuta.
Voln kmitající dráty se mohou p ed asn lámat, aniž by byly mechanicky
opot ebovány. Životnost se snižuje i korozi drát . Z technologického hlediska
je významná i konstrukce sít zejména p i hrubém t íd ní. Harfová a Jim podobná št rbinová síta jsou síta s velmi protáhlými obdélníkovými otvory. Maji
jen jeden systém rovnob žn napjatých drát . Stabilní rozte mezi jednotlivými
dráty je zajišt na p í nými p epážkami kolmo na danou osu drát . Harfovými
síty lze t ídit pom rn snadno n které vlhké, zahlin né a blátivé hmoty o zrnitosti pod 10 mm. Jejich otvory se nezalepují ani neucpávají.
Tvar otvor na p epadové ploše sít m že být:
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o kruhový,
o tvercový,
o obdélníkový - délka l nesmí být v tší než trojnásobek ší ky,
o št rbinový - l je v tší než 3 š.
P epadovou plochu vyjád enou v procentech z celkové hrubé plochy síta udává
vztah:
u plochy s kulatými
otvory
u plochy s
vými otvory

lp =

tverco- l =
p

πl 2
4(l + s ) 2

.100 %

ll
.100 %
(l + s ) 2

l.l l
u plochy s obdélníko- l =
.100 %
p
(l + s )(l l + s )
vými otvory

kde:

s = nejmenší vzdálenost mezi otvory.

Síta s kruhovými otvory mohou být uspo ádána ve tvercové síti, ale i v šachovnicov uspo ádané síti. Propadová plocha se šachovnicovým uspo ádáním
je v tší asi o 15 % než p i tvercovém uspo ádání.

2.4

T ídící systém

Má-li se kamenivo rozt ídit pouze na 2 frakce. je k tomu pot eba t ídi s jedinou sítovou plochou, opat enou sítem s otvory jedné velikosti. Za t chto podmínek není volba typu t ídi e tak složitý problém. Obtíž však nastává. Je-li
t eba týmž t ídi em rozd lit kamenivo na více než dv zrn ní. Pak musí nit
t ídi e dv nebo i více sítových ploch s r zn velikými otvory. Z hlediska t ídícího efektu však není bez významu v jakém po adí budou síta v t ídi i za azena.
V podstat mohou nastat tyto dva krajní p ípady:
o Net íd ný materiál p ichází na síto s nejv tšími otvory a propad tímto
sítem p ichází na síto s menšími otvory. Takovému t íd ní íkáme t íd ní etážové a je obvyklé u vibra ních t ídi .
o Net íd ný materiál p ichází na síto s nejmenšími otvory a nadsítný materiál p echází z tohoto síta postupn na síta s v tšími otvory. Síta jsou
tedy azena za sebou. Takové se azeni sít nazýváme sériové a vyskytuje
se zejména u t ídi bubnových.
Krom t chto dvou typických systém t íd ní lze zvolit ješt r zné jejich vzájemné kombinace, kdy je na jednom t ídi i zastoupeno jak t íd ní etážové, tak i
sériové. V tomto p ípad mluvíme o kombinovaném t ídicím systému.
Z hlediska dosažitelného t ídícího efektu je mezi sériovým a etážovým t íd ním dost zna ný technologický rozdíl.
U sériového t íd ní jde nap . o tyto problémy:
o uvolní-li se na zrna nalepené ne istoty b hem t íd ní, anebo rozpadne-li
se narušené zrno až na sít s velkými otvory, ukládají se tyto ne istoty
nebo rozpadlé ásti zrn do tohoto podílu, kde na sít vznikly. U sériového t íd ní je tedy v jednotlivých rozt íd ných podílech vždy vyšší
množství ne istot.
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o Síto s nejmenšími otvory nelze nikdy dostate n siln dimenzovat, takže m že být snadno poškozeno velkými zrny.
o Sériový systém t íd ní má však tu výhodu, že lze využít v tší t ídící
plochy, ímž lze zase docílit v tší ostrosti t íd ní.

2.5

Strojní za ízení pro t íd ní

Strojní za ízení pro t íd ní - t ídi e - lze rozd lit na
o
o
o
o
o
o

2.5.1

rošty - pevné a pohyblivé,
rota ní t ídi e - válcové, kuželové a hranolové,
plošné t ídi e - natrhané, vibra ní a resonan ní,
vodní t ídi e - h eblové, kombinované, škrabákové a protiproudové,
vzduchové t ídi e,
v trné t ídi e.

Rošty

Rošty mohou být uspo ádány jako pevné a pohyblivé. Pevné rošty jsou
tvo eny roštnicemi, jejichž št rbina udává jeden rozm r t íd ného zrna. Mohou
být podélné nebo p í né podle sm ru vstupujícího materiálu. Jednotlivé roštnice jsou ve sm ru propadu materiálu zúženy tak, aby se št rbina mezi nimi rozši ovala pro jeho volný propad. Tyto rošty musí být sklon ny pod ur itým
úhlem - obvykle 25 až 45° - aby se materiál na nich samovoln pohyboval.
Jejich rozte má být v tší než 25 mm.
Pro výpo et výkonu platí vztah: Q = 0,8 . S . ρ . k
kde:

Q = výkon roštu (t.h-1),
ρ = objemová hmotnost materiálu (t.m-3 ),
S = hrubá plocha roštu (m3),
d = rozte roštnic (mm).

P edností tohoto za ízení je velmi jednoduchá konstrukce, nevýhodou pak jejich snadné ucpávání.
Pohyblivé rošty se v praxi ast ji uplat ují, protože se mén ucpávají. Hlavním
zástupcem této skupiny je pásový rošt, který tvo í dva nekone né et zy s p í nými roštnicemi, které jsou pohán ny ozubenými koly. Roštnice jsou vzájemn
nepohyblivé, t íd ný materiál není nakyp ován a tím se stává, že ást drobných
zrn ulpívá na v tších kusech materiálu a nepropadne pod rošt. Tento nedostatek
áste n odstra uje rošt s otá ejícími se roštnicemi. Tento rošt je sklon ný a
obsahuje n kolik ad kolmo k toku materiálu uspo ádaných a otá ejících se
roštnic rosného tvaru. Otá ením roštnic se materiál posunuje, ale snadn ji odt i uje.
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Obr. 35 Pásový rošt

Dalšími typy jsou rošty s výkyvnými roštnicemi a také vibra ní rošt. V principu jsou to šikmé rošty, u vibra ního je v horní ásti sklon 30° a u dolního 15°.
Výkon pohyblivých rošt lze po ítat ze vztahu Q = 3,6 . b.h.v.ρ. k
kde:

Q = výkon (t.h-1),
b = ší ka roštu (m),
h = tlouš ka vrstvy t íd ného materiálu (m),
v = rychlost postupu materiálu (m.s-1),
ρ = m rná hmotnost materiálu (kg.m-3),
k = koeficient nakyp ení.

2.5.2

Rota ní t ídi e

Jsou to t ídi e se stejnosm rným pohybem síta. D lí se podle tvaru na válcové.
kuželové a hranolové. Nej ast ji se používá t ídi bubnový. Je to mírn sklon ný válec (2 - 5°). Materiál ur ený k prosévání je unášen po vnit ním obvodu
plášt t ídi e a to do takové výšky, až gravitace p ekoná odpor, zp sobený t ením a p ilnavost mezi sítem a materiálem a mezi jednotlivými zrny vlastního
t íd ného materiálu. Po et otá ek se voli 25 až 45% teoretických kritických
otá ek p i t íd ní daného materiálu. T ídicí plocha je tvo ena z díl o r zné
okatosti sít se azených od nejmenších otvor po otvory nejv tší. Pro zabrán ní
ucpávání mají tyto t ídi e oklapávací za ízení. Vrstva t íd ného materiálu má
být nejvýše rovna dvojnásobku velikosti maximálního zrna z t íd ného zrnitostního souboru.
Obr. 36 Válcový
t ídi

P edností t chto t ídi je tichý chod, malý vývin prachu, v tší t ídící
plocha, jednoduchá konstrukce a snadná obsluha. Sítové plochy je zda možno
istit za chodu. Nevýhodou je ta skute nost, za síta s nejmenšími otvory jsou
materiálem nejvíce namáhána a také poškozována.
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Výkon válcového t ídi e lze odvodit ze vztahu:
Q = 720.tg ( 2 β ). R 3 .h 3 .ρ .n

kde:

Q = výkon t ídi e p i dané ostrosti t íd ní (t.h-1),
β = úhel sklonu t ídi e (°),
R = výška vrstvy materiálu (m),
n = po et otá ek (n.min-1),
ρ = sypná hmotnost materiálu (t.m-3).

2.5.3

Plošné t ídi e

Vlastní ú innou ástí plošných t ídi je ploché síto v tšinou obdélníkového
tvaru. Pohyb na sít je zajiš ován kmitáním síta. Dociluje se tím v tší nakyp ování materiálu a podsítná zrna snadn ji zaujmou na sít vhodnou p estupovou
pozici. Podle po tu kmit , vztažených k vlastní frekvencí kmitajícího systému
se d li plošné t ídi e na nat ásané, vibra ní a rezonan ní. V tšinou jsou konstruovány pro suché t íd ní, jsou známé konstrukce upravené pro vodní t íd ní.
Ne istoty odcházejí z t ídi e ve form kalu.
Nát asné t ídi e pracují s podkritickým po tem kmit a mohou být uspo ádány
s jedním nebo více síty v zav šené nebo podep ené konstrukci. Typickým p íkladem t chto t ídi jsou nát asné t ídi e s kývavým pohybem. Síta vykonávají kruhový pohyb kolmo na sítovou plochu ve sm ru její delší osy, p i emž
se pohybují bu po celé délce, nebo jen v její ásti ve velmi malém sklonu.
Jsou konstruovány se síty jednoklikovými nebo dvouklikovými.
Obr. 37 Pomalob žný
nát asný sítový t ídi

Pracují na sklonu 8 až 10° a po et kmit bývá kolem 150 za minutu. Pro výpoet výkonu t chto t ídi se udává vztah: Q = 3,6 . b . h . v . ρ . β
kde:

Q = výkon (t.h-1),
b = ší ka síta (m),
h = výška vrstvy materiálu (m),
ρ = m rná hmotnost materiálu (kg.m-2),
v = rychlost pohybu materiálu po sít (m.s-1),
β = sou initel nakyp ení.

Pro dokonalé t íd ní má být vrstva materiálu rovna zhruba velikosti nejv tšího
zrna. Sou initel nakyp ení 0,3 až 0.6. rychlost pohybu materiálu 0,12 až 0,25
m.s-1.
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Vibra ní t ídi e pracuji s nadkritickým po tem kmit - síta kmitají s vysokou
frekvenci 700 až 3000 kmit za minutu s amplitudou 2 až 6 mm. Síta se pohybují kolmo na svoji plochu, jednotlivé ásti t ídi e jsou pevn spojeny. Síta
mají sklon až 20°. Dochází zde k velkému namáhání sítových ploch. Velmi
d ležitou roli zde hraje profil sítových otvor , nerovnost povrchu síta a jeho
správné upevn ní. V tší ostrost t íd ní se dá nastavit sklonem síta, ovšem p i
menším výkonu. Pro výpo et výkonu síta vibra ního t ídi e možno uplatnit
vztah: Q = S . q . ρ. k1. k2 . k3 . k4 . k5 . k6
kde:

Q = výkon síta (t.h-1),
S = propadová plocha síta (m2),
q = m rný výkon na l m2 hrubé plochy síta (m3.h-1),
ρ = objemová hmotnost závazky (t.m-3),
k1 až k6 = opravné sou initele p ihlížející k vlastnostem materiálu a ostrosti t íd ní.

Mezi nej ast ji používané vibra ní t ídi e pat í vibra ní t ídi e výst edníkové,
kde pohyb síta zp sobuje zalomený h ídel, umíst ný v polovin délky t ídi e.
Zalomený h ídel se otá í v nehybných ložiskách. Sk í t ídi e je uložena na
pružinách. Tento typ t ídi e ozna ujeme jako t ídi s nucenou vibrací. Používají se zejména pro t íd ní suchých materiál od 3 do 80 mm.
Vibra ní t ídi dynamický - u n ho spo ívá sítová sk í na šroubových pružinách, p ípadn na pryžových podložkách. Na sítové sk íni jsou h ídele ložiska
se dv ma setrva níky s nevyváženými hmotami, jejichž rychlým otá ením se
síto rozkmitá v rovin kolmé k ose. Dochází zde ke zna nému namáhání sít,
které se rychleji porušují zejména v místech upevn ní. Proto zde zpravidla nelze t ídit hrubší materiál než 50 mm. V oblasti t íd ní l - 25 mm však tato za ízení vykazují velmi dobrou ostrost t íd ní i p i t íd ní za mokra.
Rezonan ní t ídi e mají po et kmit , odpovídající vlastní frekvenci kmitavého
systému. Uspo ádání sít je u nich obdobné jako u t ídi nát asných. Tyto t ídie kmitají v rytmu vlastního kmito tu, takže sta í pom rn malé množství
energie, aby je udržela v pohybu. Síta i rám jsou uloženy pružn a práv toto
pružné uložení umož uje, že síto za íná kmitat následkem rezonan ního p sobení až po uvedení celé soustavy na rezonan ní kmito et. K rozb hu t chto
za ízení Je pot eba v tší energie než k jejich provozu. Sítová sk í je spojena s
hnacím h ídelem pomocí pružiny. Vyráb jí se jako dvousk í ové - stroj se
dv ma stejnými a protib žné se pohybujícími hmotami. Jejich výhodou je p edevším malá spot eba energie p i velkém výkonu a dobré ostrosti t ídícího procesu. Dalo je možno je stav t s velkou t ídící plochou a s nízkou konstrukcí s
vodorovn uloženými síty. Jsou však dražší a jejich údržba je nákladn jší.
Obr. 38 Dvojsk í ový
rezonan ní t ídi
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Na rozdíl od t chto t ídi e, pro n ž je charakteristické pružné spojení sítových
sk íní s náhonem, vyráb jí se tzv. ultrarezonan ní t ídi e s tuhým spojením,
což dovoluje mimo ádné p etížení t chto stroj .
Zvláštním typem je vibra ní t ídi Mogensen, který se uplat uje p i t íd ní.
jemnozrnných materiál se zvýšeným obsahem vody.

2.5.4

Vodní t ídi e

Za ízení pro t íd ní ástic pomocí vodního prost edí je možno d lit na:
o
o
o
o

vodní t ídi e sítové,
vodní t ídi e s vodorovným nebo vzestupným proud ním,
vodní t ídi e s mechanickým vynášením,
hydrocyklony.

Vodní t ídi e sítové
P i t íd ní vlhkého nebo mokrého materiálu lze pro t íd ní použít harfová síta,
nebo síta vytáp ná, která p edstavuji pom rn nízkou investici. P í vyšším obsahu vlhkosti a p i zajiš ování dokonalého záv re ného t íd ní je možno volit
mokro t íd ní.
T íd ní na sítech s malými otvory probíhá nejobtížn ji, obsahuje-li kamenivo
tolik vlhkosti, kolik sta í ulp t na povrchu zrn. jestliže se množství zvýší nad
tuto hranici, jsou t ídicí pom ry lepší. Dosáhne-li množství vody asi 50% váhy
kameniva, pak jsou p estupové cesty zejména u malých sít lepší než p i t íd ní
materiálu zcela suchého. Mokrým procesem je možno nejen zlepšovat vlastní
t íd ní, ale sou asn dochází také k odstra ování ne istot ulp lých na zrnech.
V praxi se používají bu
sadlové t ídi e.

mokré otlukové t ídi e nebo mokré stup ové t a-

Pro mokré sítové t íd ní velmi jemných ástic od 0,2 do 0,5 mm se v poslední
dob za aly používat obloukové sítové t ídi e (soustava Staatsmijnen z Holandska. Zvláštní výhoda t chto t ídi spo ívá v tom, že síto p ipouští až
mnohem menší zrna než je velikost sítových otvor (nejmén polovi ní). Je to
zap í in no tím, že materiál je vnášen na sítovou plochu šikmo. Proto zde lze
použít i pro jemné t íd ní v tší síta než u normálního t ídi e se stejným t ídicím ú inkem. Tato síta se mén ucpávají. Tato za ízení se vyzna uji pom rn
velkým výkonem.
Ostatní typy vodních t ídi pracují na jiném principu. Je založen na odd lování zrn podle rozdílných pádových rychlostí. Produkty získané pomocí hydraulického t íd ní se shodují s produkty získanými t íd ním na sítech jen tehdy,
nejsou-li v t íd ném materiálu obsažena zrna rozdílných m rných hmotností
nebo zrna rozdílného tvaru. Tato podmínka nebývá v praxi spln na a získané
produkty nejsou proto vymezeny velikostí zrn, nýbrž jejich sedimenta ními
rychlostmi. P i hydraulickém. p ípadn i vzdušném t íd ní se tedy získají produkty tvo ené tzv. soupádnýni zrny. tj. zrny, která mají v ur itém hmotném
prost edí stejné pádové rychlosti. P i zm nách rychlosti, zp sobených rozší ením pr to ného profilu nebo zm nou sm ru se odd lují v tší zrna ve sm ru
zemské tíže p itažlivosti, kdežto menší ástice (jemný podíl) jsou unášeny
vodním proudem obvykle jako p epad k dalšímu zpracování.
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Pádová rychlost zrn v klidné kapalin je podmín na jejich velikostí a m rnou
hmotnosti a sou asn i odporem, zpomalujícím rychlost jejich pádu. Rozhodujícím initelem je t ení a hydrodynamický odpor, jejichž velikost závisí na pádové rychlosti. ím v tší je pádová rychlost, tím více se projevuje p sobení
výše uvedeného odporu. Jeho velikost lze obecn vyjád it Newtonovým vztav2
.ρ
2

hem

W = c.S .

kde:

W = odpor zpomalující rychlost pádu zrna,
c = odporový sou initel, závislý na Reynoldsov

ísle,

S = plošný pr m r zrna,
v = pádová rychlost zrna,
ρ = m rná hmotnost prost edí.
Pro Reynoldsovo íslo platí Re = v.d .ρ
η

kde:

Re = Reynoldsovo íslo,
d = pr m r zrna,
ρ = m rná hmotnost zrna,
v = pádová rychlost zrna,
η = dynamická viskozita prost edí.

Kone né pádové rychlosti zrn v tšího pr m ru (asi 1,5 - 15 mm) závisí na dynamickém odporu prost edí a ur ují se ze vztahu odvozeného Rittingerem pro
oblasti platnosti Newtonova zákona. Kone né pádové rychlosti zrn malých
rozm r (asi 0,015 až 0,15 mm), u nichž má rozhodující vliv viskozita prost edí, vyplývají ze zákona odvozeného Stokesem. Pro výpo et kone ných pádových rychlostí zrn st ední velikosti (asi 0,15 až 1,5 mm) byla navržena ada
vzorc , z nichž se v praxi nej ast ji používá vzorec Allen v.
2
Obecný tvar Stokesova vzorce je v0 = 181 . ( χ − δ ).d .g

µ

kde:

v0 = kone ná pádová rychlost,
d = pr m r zrna,
g = tíhové zrychlení,
γ = m rná hmotnost zrna,
δ = m rná hmotnost prost edí,
µ = dynamická viskozita prost edí.

Tento Stokes v vzorec platí za p edpokladu, že sedimentující ástice mají kulovitý tvar a jejich pohyb není ovlivn n blízkostí st n nádoby, ani blízkostí
jiných sedimentujících ástic. Rozdíl mezi m rnou hmotností t chto ástic a
m rnou hmotnosti prost edí nemá být velký.
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Ostatní vzorce pro výpo et kone ných rychlostí zrn ve vod 20°C:
Stokes v vzorec

v0 = 545.d 2 .( χ − 1) cm.s −1

Allen v vzorec

v0 = 120.d .3 ( χ − 1)

Rittingen v vzorec

v0 = 55.d . ( χ − 1)

cm.s −1
cm.s −1

kde: d = pr m r zrna.
Uvedené vzorce platí pro zrna kulovitého tvaru a za p edpokladu volného, nerušeného pádu zrn. U zrn jiného typu m ní se hodnoty sou initel a místo skute ných rozm r zrn se dosazují jejich ekvivalentní pr m ry.
V praxi ovšem nejde obvykle o nerušený pád jednotlivých zrn, nýbrž o tzv. pád
v zúženém prostoru, p i n mž jednotlivá zrna o sebe naráží. Následkem toho se
kone né^pádové rychlosti zmenšují. Kone ná pádová rychlost zrn ve vzduchu
je mnohonásobn v tší než jejich pádová rychlost ve vod . To vyplývá z menší
m rné hmotnosti vzduchu i z jeho menší viskozity. V praxi není nutno vždy
znát skute né pádové rychlosti r zných zrn a v tší význam n kdy mívá tzv.
sou initel soupádnosti. Ten udává, kolikrát má být pr m r zrna minerálu specificky leh ího v tší než pr m r zrna minerálu specificky t žšího a naopak, aby
padaly stejnou rychlostí v daném prost edí.
Vzorec pro výpo et soupádnosti r zných zrn v oblasti platnosti vztahu odvozeného Rittingerem udává e=d1/d2
kde:

d1 = pr m r jednoho zrna mm,
d2 = pr m r druhého zrna mm.

Vodní t ídi e s vodorovným a vzestupným proud ním
Do této skupiny pat í r zné nálevky a jejich kombinace, prolévky a kuželové
t ídi e, které mají hlavní uplatn ní p i úprav rud. Krom t chto pom rn jednoduchých t ídi se používají v praxi i kuželové t ídi e s automatickým vynášením písku typu Allen, dále t ídi e s tangenciálním p ívodem spodní vody,
protiproude t ídi e Richards-Janney a jiné. Nevýhodou všech t chto t ídi je
velká spot eba vody. Pro t íd ní materiál malé granulometrie 1-2 mm lze výhodn použit vodní protiproudy t ídi Rheax rakouské výroby. Jejich výkon je
ale relativn malý.
Vodní t ídi e s mechanickým vynášením
Typickým p edstavitelem této skupiny t ídi je vodní hrablový t ídi , jehož
pracovní ástí je šikmý žlab, ve kterém se pohybuje h eblo. Na podobném
principu je založen vodní škrabákový t ídi , dále vodní šroubovicový t ídi .
Výkon t chto t ídi je závislý na sklonu koryta a výšce p epadové hrany, zahušt ní rmutu a granulometrickém složení zpracovávaného materiálu. Tyto
t ídi e také nazýváme klasifikátory. Pr b h t íd ní je možno regulovat zm nou
množství p idávané vody.
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Obr. 39 Vodní šroubovitý t ídi

Hydrocyklony
Zde jde o využití odst edivé síly, p sobící na jemné sou ástky kalu. Mají pom rn vysoký výkon a je možno jimi dosáhnout velmi zna né ostrosti t íd ní.
Vlastní hydro-cyklon je jednoduché za ízení, které nemá pohyblivé sou ásti.
Horní ást je válcovitá, dolní kuželovitá a je opat ena regulovatelným otvorem,
umíst ným ve spodní ásti konstrukce. Kal se p ivádí tangenciální tryskou
umíst nou v horní válcovité ásti pod tlakem a vykonává v hydrocyklon rota ní pohyb. Hrubé áste ky jsou odd lovány k plášti kužele a vytékají z n j v
zahušt ném stavu ve spodní ásti. Jemné áste ky jsou vynášeny dost edivou
silou ke st edu a odcházejí horním výstupním otvorem, který musí být umíst n
výše než vstupní otvor pro p ívod kalu. Hydrocyklony vykonávají sou asn
funkci t ídi , zahuš ova a rozdružova .
Nejmenší hydrocyklony se sestavují do tzv. multicyklon , p i emž v každém
takovém multicyklonu bývá n kolik desítek malých hydrocyklon zhotovených z pryže nebo z um lých hmot. Velké hydrocyklony se spojují v baterie
hydrocyklon , jež mívají obvykle kruhovité uspo ádání.
Obr. 40 Pohyb t íd ných
ásti v hydrocyklon

2.5.5

Vzduchové t ídi e (typ Raymond)

Jsou to t ídi e, kde je vzduch sou asn dopravním prost edím, unášejícím jemný produkt do t ídi e, který svojí konstrukcí sám upravuje aerodynamické po-
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m ry, aby došlo k rozt íd ní materiálu. Lze ho využít u takových zrn ní, jejichž podíly je vzduch schopen v bec unášet. Materiál se p ivádí spodem t ídie do jeho kuželovité ásti, kde se zm nou rychlosti a sm ru proud ní odd luje
hrubší podíl, který vypadává vnit ním kuželem do výpusti. Jemný podíl je unášen dále vzduchem horním ústím t ídi e. T ídící proces lze usm r ovat nastavením usm r ova ích lopatek, umíst ných v horní ásti p ed p epadovým ústím.
Ú innost vzduchového t ídi e udává vztah: n = B.b .100%
A.a

kde: A = celkové množství materiálu vstupujícího do t ídi e za jednotku
asu,
B = množství produktu odsátého z t ídi e za jednotku asu,
a = procentní obsah ástic prošlých sít m ur ité velikosti otvor p ed
t íd ním,
b = procentní obsah ástic prošlých stejným d íve uvedeným sítem ur ité velikosti ve vyt íd ném produktu.
Obr. 41 Vzduchový
t ídi

2.5.6

V trné t ídi e (typ Pfeifer)

Jsou založeny na složit jším principu. Materiál se p ivádí mechanicky horní
ástí na rozhazovací talí , jež jej rozptýlí do válcovité komory, kde je ješt materiál rozptýlen vestav ným ob žným kolem ve form ventilátoru na spole né
h ídeli. Hrubší ástice ztrácejí rychlost a spadají po obvodu sk ín do spodní
kuželovité ásti a odtud ve st edu umíst ným výpadem ven. Jemné ástice,
která sta í proud vzduchu unést, jsou unášeny do vnit ního válce a odtud jsou
zvláš vynášeny spodní výpustí. Tyto t ídi e ve srovnání se vzduchovými mají
menší ostrost t íd ní a v tší opot ebení funk ních sou ástí. Vzduch se zde nevysušuje a jejich provoz se komplikuje zejména p i t íd ní vlhkého materiálu.
Regulace t ídícího procesu se zde prakticky zajiš uje zm nou rychlosti otá ek
ventilátoru. Ú innost t chto za ízení je dána po tem ob h , které jsou nutné k
tomu, aby nastalo rozt íd ní materiálu na požadované frakce. Lze ji vyjád it
vztahem n = c.C

A.a

kde: A = celkové množství materiálu v kg podávaného do t ídi e za dobu
jednoho ob hu,
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C = množství jemných frakcí materiálu v kg, které vypadnou z t ídi e
za jeden ob h
a = procentní množství podsítných ástic materiálu z celkového množství A, které je t eba odd lit od nadsítných ástic,
c = procentní množství podsítných ástic v množství C.
Obr. 42 Schéma v trného t ídi e

Kontrolní otázky
1) Vysv tlete pojem velikosti zrna p i t íd ní v úpravnictví nerostných surovin.
2) Vysv tlete údaj Trompovo íslo.
3) Uve te praktické využití zdrob ovací práce.
4) Definujte funkci t ídi e
5) Které veli iny ovliv ují t ídi e výkon.
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3

ÚPRAVA P EDDRCENÉ SUROVINY

Úpravou p eddrcené suroviny se rozumí odstra ování ne istot, které znehodnocuji kvalitu dané suroviny. Jedná se zejména o išt ní písku, št rku nebo
hrubokusového lomového kamene, p i emž jsou odstra ovány nežádoucí p imíseniny jako jíl, humus, slin, lupky apod. Zvláštní význam má tento technologický postup p i išt ní vápenc . Úprava vápenc nabývá jak v pr myslu
vápencovém, tak i vápenickém stále v tší d ležitost. Hlavním d vodem je ta
skute nost, že snadno p ístupné isté vápenné suroviny jsou z valné v tšiny
vy erpány a velká ást lokalit je zne išt na zkrasov ním. Moderní zp soby
hromadné t žby p i stále stoupající kapacit v tšinou nedovoluji úpravu vápencové suroviny selektivní t žbou. A p itom nároky na istotu vápenc vlivem
požadavk pr myslu stále stoupají. Ne istoty ve vápencích jsou dvojího druhu
a to ne istoty, které se dají mechanickým zp sobem odstranit, a dále p ím si ve
vápencích, které nelze mechanickým zp sobem odd lit.
Úpravou se snažíme istit vápence od první skupiny ne istot. Úpravu je možno
provád t dvojím zp sobem, a to suchým a mokrým.

3.1

Suchý zp sob úpravy

Tento zp sob úprav se provádí všude tam, kde surovina, obsahuje mechanické
p ím si, které se dají lehce odstranit. P i tomto zp sobu úpravy je otázka istoty výsledného materiálu p ímo úm rná vstupnímu otev eni zrna. 3e založena na
odstra ování ne istot sušením a t íd ním. Zahlin ný kámen je nejprve vystaven
intenzivnímu ot ru v proudu horkého sušícího media a potom je odt i ován od
ne istot, které p echázejí do jemných, p evážn prachových podíl . Tato linka
sestává ze spalovací komory, bubnového suši e a multicyklonového odlu ovae.
Technologie suché úpravy není schopna konkurovat technologii mokré úpravy
v dosažitelném stupni vy išt ni, výhodou je však snazší realizace bez obtížného doprovodného za ízení pot ebného pro mokrý zp sob - velké spot eba vody,
budováni odkališt , likvidace sedimentu apod.

3.2

Mokrý zp sob úpravy - praní kamene

P i išt ni kameniva má velký význam propírání setrva nou silou a splachování množstvím vody. Princip mokrého zp sobu úpravy spo ívá v intenzivním
propírání horniny ve vod a to horniny až do kusovitosti 250 mm. P i práni
musí být používáno dostate né množství vody, a mimo to musí být surovina
vystavena intenzivnímu t ení. Dosažený stupe je závislý jednak na intenzit
ot ru, dále na množství vody, na zrnitosti rubaniny, rozpojitelnosti a rozb ídavosti jílovitých, hlinitých a odplavitelných sou ástí vodou a na dob p sobeni
vody p i praní.
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3.2.1

Strojní za ízení na praní surovin

Bubnové pra ky - první typy byly šikmé bubnové pra ky, které byly opat eny
šnekovými závity a vestavbami. Surovina se posunuje pomoci šneku proti
proudu prací vody, která za sebou unáší rozpustné podíly, lpící na kameni. Pro
zlepšení pracího ú inku se surovina post ikuje vodou pod tlakem, tento zp sob
není vhodný pro materiál, který obsahuje t žce rozpustné, p íp. rozplavitelné
podíly.
Me ové pra ky - jsou vylepšené bubnové pra ky. Mají rourovitou h ídel, na
které jsou upevn ny spirálovit me e, které jsou tak uspo ádány, že p i otá eni
posunují materiál dop edu. Materiál je me i d kladn pro esáván. Dnes jsou
stav ny na výkon až 200 t.h-1 a pro materiál o velikosti až 300 mm. Pra ky jsou
uloženy na gumových pneumatikách (až 16 ks), které tvo í pružný náhon, zaru ující klidný, rovnom rný chod a snížení hlu nosti. Perou dvoustup ové, což
je zajišt no zvláš konstruovanou p íhradovou (vzdouvací) st nou. V prvním
stupni jsou instalovány lopatkové vestavby. Surovina je do pra ky dávkována
po pr chodu primárním drti em, tedy ve frakci 0-300 mm. Hlinité podíly s
pískem odchází p es soustavu hydrocyklon ,kde se zachycuje hrubší materiál,
který se dále t ídí na mokrých sítech a jemné podíly odcházejí spole n s prací
vodou do odkalovacích polí. Tam sedimentuje jemný materiál a istá voda se
vrací zp t do pracího okruhu. Vlastní kámen po pr chodu pra kou je dále t íd n na vibra ních sítech na pot ebné frakce za skráp ni vodou. Tímto zp sobem je možno získat velmi jemné frakce kamene p i vysoké istot . Známým
výrobcem tohoto typu pra ek je západon mecká firma Bavaria a firma Esch.
Vibra ní pra ky - byly vyvinuty z vibra ních sít. Jsou rovn ž velmi ú inné p i
mokré úprav surovin. Sestávají se z vibra ního roštu a pracího bubnu. Vibra ní rošt je pono en pod vodou a voda se p ivádí v protiproudu.
Šnekové pra ky - jsou sou asn pracím a vysoušecím za ízením. Hodí se pro
št rk do velikosti zrna 60 mm. Za ízení 30 skládá z naklon né kovové vany,
kterou probíhá šnek. Na dolním konci šneku jsou namontovány t žké lopatky
pro lepši rozm ln ní prané vsázky.
Pra ky pro drobný št rk - pra ky vzniklé kombinací me ové pra ky a bubnového síta - pro praní št rku do 30 mm.
Pro odvod ování kal p i mokré úprav se používají r zné druhy hydrocyklon , p ípadn kontinuálních odst edivek, které se asto stávají sou ástí za ízení
p i mokré úprav . Dosahují až 100% vyt íd ní zrn do 0,03 mm. Nevýhodou je
velká spot eba energie a zna né opot ebení pump a potrubí.

3.2.2

Zahuš ova e

Jsou rovn ž nezbytné p i mokré úprav kamene. Slouží k zachycování jemných
písk , které zde padají ke dnu a jsou vynášeny škrabákovým transportérem.
Zbylé kalové vody odcházejí do odkališt ,

3.2.3

Odkališt

Odkališt plní funkci sedimenta ních nádrží. Zabírají pom rn velkou plochu a
jsou stavebn i údržbov nákladné. Zaru ují však dostate né vy išt ní odchá-
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zející vody zp t do kolob hu nebo do ve ejných tok . Doporu uje se p ivád t
vodu z úpravny u hráze, aby tak docházelo k jejímu postupnému rozši ováni a
zpevn ní. Obvykle se kombinuje napojeni dvou odkališ za sebou, vzdálených
od sebe nejmén 300 m tak, aby dostate n dlouhá sedimenta ní dráha umožovala dokonalé vy išt ní vody. Z prvního odkališt se voda odpouští po 24
hod. Pro recirkulaci se používá asi 70 až 80% ob hové vody a 20-30% vody
erstvé.
Vývojový progresivní sm r v úpravnictví p edstavuji pojízdné soupravy, asto
v kombinaci drti , t ídi e a pra ka. Nejznám jším za ízením tohoto druhu je
pojízdné za ízení firmy Humbolat, "Trasocompact". U nás se využívá pojízdná
pra ka št rkopísku.
Kontrolní otázky
1) Vysv tlete význam p edúpravy suroviny.
2) Uve te principy surovinové p edúpravy.
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4

P EDB ŽNÁ HOMOGENIZACE DRCENÝCH MATERIÁL

Zavád ní p edb žné homogenizace drcených materiál je jednou z významných vývojových tendenci technologie úpravnictví v n kolika odv tvích pr myslu. Je používána v hutním pr myslu p i úpravnictví železných rud, koncentrát , p i p íprav vsázek do vysokých pecí, p i úpravnictví uhlí a v poslední
dob p i úpravnictví v cementá ském pr myslu.
K zavád ní p edb žné homogenizace drcených materiál
pr myslu vedou hlavn tyto d vody:

v cementá ském

1. ubývají ložiska homogenních surovin,
2. kapacity nových závod neustále rostou, takže nelze nalézt dostate n veliká ložiska surovin na jednom míst ,
3. p i velké kapacit t žby je nutno pro zachování dlouhých rovných t žebních st n zpracovávat mnohdy i zna n r znorodé materiály.
ešení postupu p edb žné homogenizace musí vycházet z možnosti ízení t žebních postup podle požadavk na chemismus sváženého a ukládaného materiálu. P i tom se musí vycházet z programovaného stanoveni t žebních míst
na podklad znalosti matematického modelu ložiska a jeho aktualizace. Volba
koncepce technologického uspo ádáni linky pro zpracování surovin p ed vlastni p edhomogenizací se provádí na podklad znalosti technologických vlastnosti výchozích surovin - zahlin ní, lepivosti a následného mlecího procesu.
Pro jednotlivé konkrétní p ípady se provádí stanoveni vhodného strojního za ízení pro ukládání a odb r v návaznosti na požadovanou granulometrii drcených
materiál a stanoveni ú innosti homogenizace drcených materiál vzhledem k
jejich granulometrii s p ihlédnutím k možnostem segregace hrubých frakci.

4.1

Ú innost homogenizace a p edhomogenizace

Ú innost homogenizace(a p edhomogenizace) lze b žn hodnotit podle matematických vztah , kde základním kritériem jsou hodnoty sm rodatných odchylek p ed a po homogenizaci (p edhomogenizaci).
Obecn je ú innost homogenizace (p edhomogenizace) b žn uvád na vzorcem η = s1 − s2
s1

kde s1 zna í standardní odchylku p ed a s2 standardní odchylku po homogenizaci.
Dalším vzorcem ε = s2/s1 je vyjád en tzv. homogeniza ní efekt. Mén asto se
již používá vzorec tzv. koeficientu ú innosti homogeniza ního za ízení
H u = 100.(1 −

s2
)
s1

Z uvedených vzorc má výraz ε = s2/s1 výhodu, že pro s2
0, ε
∞. Naopak
ve výrazu H u = 100.(1 − s2 ) p i s2
0, len s2/s1
0 a Hu
100%. Blíží-li se
s1

s2

s1, blíží se len s2/s1

1 a Hu

0.
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Hu je tedy tím v tší, ím menší je pom r s2/s1 p i daném s1, tedy ím menší je
s2 .
Uvedená kritéria platí jak pro p edb žnou homogenizaci drcených materiál ,
tak i pro homogenizaci práškových materiál .

4.2

Systémy p edb žné homogenizace drcených materiál

Pro p edb žnou homogenizaci jsou v podstat používány dva systémy a to systém se zásobníky a dávkovacím za ízením a dále ast ji používaný systém
ukládání no skládkách otev ených nebo krytých,

4.2.1

Systém se zásobníky a dávkova i

U tohoto systému se dosahuje homogeniza ního efektu použitím r zných typ
n kolika zásobník , jejich spojováním v r zné systémy, nebo použití zám rn
konstruovaných zásobník pro ú ely homogenizace. Nelze zde mluvit o n jakých obecných podmínkách homogenizace tímto systémem. Postup pln ní a
vyprazd ování zásobník zde m že být r zný. K homogenizaci zde m že zásadn docházet dv ma zp soby a to bud postupným pln ním jednotlivých zásobník - oddíl a sou asným odb rem ze všech výpustí, nebo sou asným pln ním všech zásobník a odb rem jednoho z nich.
Nevýhodou systému se zásobníky a dávkova i je nutnost astého dopl ování
pom rn malého obsahu zásobník materiálem, což vyžaduje dostate nou
skládku materiálu, vybavenou minimáln jedním pojízdným je ábem. Vyprazd ování zásobník lze provád t r znými zp soby: vyhrabováním, spodním
odb rem výpust mi nebo svrchním odb rem - vyhrabova i.
Obr. 43 Systém se
t emi zásobníky

Obr. 43 znázor uje jedno z možných uspo ádání zásobník do tzv. komorového typu. Postup pln ní a vyprazd ováni m že být r zný. Uvedená ísla ukazují
jeden z možných zp sob zavážení. V tšinou se volí zp sob postupného pln ní
jednotlivých oddíl a sou asný odb r ze všech výpusti.
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Obr. 44 Systém s
více zásobníky
uspo ádaných v
podélném sm ru

Obr. 44 je ukázka uspo ádáni zásobník v podélném sm ru. Homogeniza ní
efekt se dociluje jen postupným pln ním a stálým odb rem ze všech výpustí.
Na obrázku je znázorn n stav pln ní oddílu zásobníku za ustáleného provozu,
tj. p i stálém zavážení a odb ru.
Obr. 45 Zásobníkový
systém víceproudý

Obr. 45 znázor uje víceproudý zásobník. Z uvedených p íklad je patrno, že se
jedná vždy o specifické ešeni, vyžadující dobrou znalost vlastnosti homogenizovaných materiál . Touto svou specifi nosti však ztrácí homogenizace v zásobnicích schopnost p izp sobovat se zm nám podmínek, ke kterým v oboru
nerudných surovin asto dochází (zimní a letni období, zm ny vlastnosti materiálu). V tomto sm ru jsou homogeniza ní skládky lépe p izp sobivé ke zm n ným podmínkám i zásluhou robustn jšího strojního za ízení, které umož uje
provoz i za ztížených podmínek.

4.2.2

Systém podélné skládky se spodním odb rem
Obr. 46 Systém
podélné skládky se
spodním odb rem

P echodovým typem mezi ob ma hlavními systémy p edb žné homogenizace
je podélná skládka se spodním odb rem. Tato skládka vytvá í vlastn tzv. št rbinový zásobník s velkou kapacitou. Ukládání materiálu na skládku je možno
provád t v podstat dv ma zp soby a to jednak kladením horizontálních vrstev
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rychlým pojezdem ukládacího za ízení s odb rem pomalu postupujícím vyhrnovacím za ízením, nebo napl ováním v šikmých vrstvách krokovým systémem a odebíráním rychle postupujícím odebíracím za ízením.

4.2.3

Systém p edb žné homogenizace na skládkách

Pro tento systém se používají skládky podélné, kruhovit uspo ádané a kuželové (s kruhovou základnou). Pro ú innost skládky má velký význam použitý
systém ukládání.

4.3

Zp soby ukládání

4.3.1

Podélné skládky s podélným uspo ádáním materiál
Obr. 47 Metoda Chevron

Ukládání na skládku se provádí postupn po celé délce v tenkých vrstvách nebo v menších dávkách tzn., že se zavážecí za ízení pohybuje po délce haldy
pom rn rychle.
Metoda CHEVRON je nejjednodušší a nejpoužívan jší systém ukládání. Materiál je nasypáván do osy haldy v tenkých vrstvách na sebe bu shazovacím
za ízením z dopravního pásu nad osou haldy nebo ukládacím za ízením z boku
haldy rychlým pohybem tam a zp t podél celé délky haldy. Halda roste rovnom rn po celé délce až do její maximální výšky. Nevýhodou tohoto systému je
vznik granulometrické segregace zp sobené sesypáváním materiálu po bo ních
plochách haldy, kdy dochází k odd lování podle velikosti zrna. Tento systém je
vhodný pro elní odb r.
Metoda WINDROW - vytvá eni haldy se provádí podélným vrstvením materiálu v ádcích vedle sebe a nad sebou v co nejten ích vrstvách. Tento systém
vyžaduje složit jší ukládací za ízení umož ující pohyb ukládacího ramene nahoru a dol a natá ením za neustálého pohybu sem a tam podél celé délky haldy. Výhodou je zamezeni vzniku segregace. Tento systém je vhodný pro elní
odb r.
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Obr. 48 Metoda Windrow

Metoda podélného bo ního ukládání spo ívá v tom principu, že se materiál
ukládá jednostrann v šikmých vrstvách s rovnom rným vytvá ením jednotlivých vrstev po jedné stran haldy. M že zde docházet k segregaci. Systém vyžaduje ukládací stroj s výsuvným ramenem. Tato metoda je vhodná pro bo ní
odb r.
Obr. 49 Metoda podélného
bo ního ukládání

Metoda p í ného a plošného zavážení podélné skládky. P i této metod dochází
vlivem neustálého p í ného pohybu zavážecího za ízení za sou asného mírného pohybu po délce haldy k pom rn rovnom rnému zavážení surovin, p iemž nedochází k odmísení materiálu. Odb r je zde možný elní i bo ní.
Obr. 50 Metoda p í ného
a plošného zavážení

Metoda podélného postupného zavážení - krokový systém. P i této metod , se
vytvo í po áte ní kužel a tím i profil haldy. Zavážecí za ízení pak popojede
dále a vytvá í postupn další kuželové vrstvy jdoucí za sebou. Jednotlivé kužele se vytvá í až po násypnou výšku. Tato metoda m že pracovat dvojím zp soben, bu se kužely navážejí postupn po délce skládky, nebo probíhá zavážení
st ídav z obou konc skládky sm rem ke st edu skládky.
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Obr. 51 Systém
podélného postupného zavážení s bo ním
odb rem

Systém odb ru je nutno volit bo ní. Dochází zde k segregaci hrubých frakcí.
Vedle t chto hlavních metod je známa rada dalších, v tšinou kombinovaných.

4.3.2

Kruhovit uspo ádané skládky

Kruhové skládky jsou v n kterých p ípadech výhodn jší s ohledem na dispozi ní ešení a využití plochy. Ukládání surovin na tyto skládky se provádí d íve
popsanými metodami. Zavážecí za ízení však musí být vybaveno možnosti
p í ného pohybu. Nevýhodou kruhovit uspo ádaných skládek je skute nost,
že je prakticky nelze zv tšovat a prodlužovat.

4.3.3

Metoda kontihomogenizace

Metoda byla navržena jako další vývojový stupe . Princip metody spo ívá v
šikmém ukládání jednotlivých vrstev. Metoda umož uje provád t ukládání i
odb r ve stejném sm ru a p evést tak technologicky p erušované homogenizování na kontinuální.

4.3.4

Kuželové skládky

Zde probíhá zavážení z jednoho pevného místa. Používají se proto pouze jako
meziskládky nebo jako p edzásobní skládky.

4.4

Zakládání a odb r drceného materiálu na skládkách

Pro zakládání p edhomogeniza ních skládek je na trhu k dispozici celá ada
strojních za ízení, jejichž volba závisí zejména na vlastnostech materiálu a dále
na tom, zda je skládka volná nebo zast ešená. Je to celkem 15 typ za ízení.
Odb r zhomogenizovaného materiálu je stejn d ležitý jako jeho ukládání.
ízeným ukládáním se vytvá í ur itým zp sobem zpr m rované množství materiálu. Aby se tento homogeniza ní ú inek udržel i p i jeho odb ru pro další
technologické postupy, je nutné volit vhodný zp sob. Odb r je možno provád t
n kolikerým zp sobem. Správnou volbou systému odb ru k danému systému
ukládání je možno homogeniza ní ú inek ukládání ješt zlepšit, Naopak nesprávnou volbou je možno homogeniza ní ú inek ukládání snížit, tj. narušit
homogeniza ní proces.

- 82 (133) -

Úpravnictví

elní odb r je odb r z p í ného pr ezu haldy, tj. z pr ezu kolmého k podélné
ose haldy. Odebírá se tenká vrstva materiálu z p í ného pr ezu a m že se odebírat z celého pr ezu nebo z ásti. P i odb ru z ásti pr ezu není homogeniza ní ú inek, takový, jaký p i odb ru z celého pr ezu. M že se zde projevit
ú inek segregace na okrajích haldy, nerovnom rnost odebíraného množství a
tím se áste n naruší homogeniza ní ú inky ukládání.
Bo ní odb r se provádí odb rem z boku haldy podél podélné osy haldy r znými typy škrabák . Odb rové za ízení pojíždí podél celé haldy a na koncích
haldy se vyhrabávací rameno kloní o malý úhel odpovídající hloubce záb ru.
Spodní odb r je v poslední dob stále ast ji navrhován. Tento zp sob je
vhodný pro nehomogenní materiály se zna ným kolísáním chemického složení,
vyžaduje však sypké suroviny, které se p i pohybu vyprazd ovacího vozíku
dob e uvol ují a nevytvá ejí klenby. Vyprazd ovací vozíky mohou ve spojení s
váhovými dávkova i sloužit také pro sou asnou skladbu jednotlivých komponent. Jednou z nesporných výhod tohoto zp sobu je skute nost, že z provozního hlediska je nutná pouze jedna skládka, která se m že sou asn zavážet i
odtahovat. Tento systém je považován za velni výhodný nejen z hlediska provozních náklad , ale také z hlediska kone ného efektu homogenizace.
Pro odb r materiálu z p edhomogeniza ních skládek jsou používána speciální
strojní za ízení. Hlavním odb rovým elementem bývá kore kový škrabák nebo
kore kové kolo. Za ízení se stávej i i pro velmi vysoké výkony až do 200 t.h-1.
Provozn bývají volni spolehlivá a jsou stále více automatizována. Odb rná
za ízení jsou konstruována pro použití na otev ených i krytých skládkách.
Správná funkce p edhomogeniza ní skládky spo ívá v dodržování základních
princip o to p i ukládání uložit co nejv tší po et co možná nejslabších vrstev a
p i odb ru odebrat co nejten í záb r z nejv tšího po tu uložených vrstev.
Pro dosažení hlavního cíle p edhomogenizace klade americký odborník Snow
tyto požadavky:
1. p edhomogeniza ní skládka musí být dostate n velká,
2. ukládané vrstvy musí mít stejný objem,
3. pravidelná a stálá navážka,
4. po et vrstev ve skládce musí být co nejv tší,
5. pravidelný odb r v pr ezu všech vrstev.
Z t chto požadavk vyplývají rozhodující kritéria pro hlavní operace:
pro ukládání:

zp sob tvo ení vrstev
poloha ukládaných vrstev
tlouš ka a po et uložených vrstev

pro skladování:

zp sob uložení haldy
p dorys uložené haldy po et hald

pro odebírání:

zp sob odb ru
poloha ezu odb ru místo odb ru síla záb ru

Pokud je vytvá ená halda navážena z drtírny, jejíž výkon krátkodob kolísá, je
nutno regulovat pojízdnou rychlost shazova e nebo zaklada e v závislosti na
dopravovaném množství tak, aby v každé dráhové jednotce bylo na haldu složeno konstantní množství materiálu.
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Velikost p edhomogeniza ních skládek se stanovuje prakticky tak, že se vychází z požadavku na týdenní zásobu surovin na každé ze dvou skládek s tím,
že se jedna skladka zaváží a druhá odebírá. Obecn se po ítá s tím, že se skládka p t dni naváží a sedm dní odebírá. Tento požadavek lze v extrémním p ípad snížit na polovinu asu a tím i zásoby.
P i posuzování p edhomogeniza ních skládek je nutno uvažovat délku haldy,
p ivád né množství, pojízdnou rychlost zavaže e, množství materiálu na jednotku dráhy, množství materiálu na jeden podélný násyp a po et násyp v hotové hald . Z hlediska ízení provozního režimu na p edhomogeniza ních
skládkách se rozlisuji skládky bilan ní a ízené. Chemická kontrola p ivád ných surovin z lomu je provád na diskontinuálním nebo kontinuálním rentgenovým analyzátorem.
Pro ú elné využití a ízení p edhomogeniza ní skládky je základním p edpokladem zajišt ní odb ru reprezentativních vzork a jejich zpracování do takové
míry, aby bylo možno odebrané vzorky podrobit analýze. V moderních závodech je nutno nasadit do provozu vzorkovací stanici, která se tak vlastn stává
nedílnou sou ástí vybaveni úpravnické linky. Vzorkovací automatická stanice
musí být vybavena na kontinuální odb r reprezentativních vzork . Jejich
množství a frekvence odb r musí být pro získání dokonalého obrazu o uloženém materiálu v souladu s množstvím dodaného materiálu tak, aby po et vzork odpovídal ur itému množství materiálu. Odb r se provádí v tšinou z pásu
nebo p esypu za drti em nebo p ed skládkou. Podmínkou je vážení prošlého
materiálu. Vzorkovací stanice jsou vybaveny dále n kolika stupni drti a následujícími d li i, které redukují množství vzorku. Záv re ným stup n m stanice je bu mlýnek, nebo kontejner na zachycení jednotlivých vzork a následující doprava na místo provedení analýzy. Vzorkovací stanice pro cementá ské suroviny je ve v tšin p ípad nutno vybavit sušícím za ízením na odstran ní p irozené vlhkosti, která v mnoha p ípadech ovliv uje zalepováni drti ,
p ípadn skluz . Z uvedeného je patrno, že vzorkovací stanice je pom rn
velmi složitým a nákladným za ízením. Je to vlastn malokapacitní úpravnická
linka vybavená pot ebným automatiza ním za ízením.
Kontrolní otázky
1) Vysv tlete význam skládkování a homogenizace suroviny.
2) Vysv tlete haldování metodou WINDROW.
3) Vysv tlete haldování kruhovit uspo ádané skládky.
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5

HOMOGENIZACE MLETÝCH SUROVIN

Homogenizaci mletých surovin je možno rozd lit dle zp sobu výroby na homogenizaci p i suchém zp sobu výroby a homogenizaci p i mokrém zp sobu
výroby.

5.1

Homogenizace p i suchém zp sobu výroby

Provádí se op t dv ma zp soby a to bu
zp sobem.

5.1.1

mechanickým nebo pneumatickým

Mechanická homogenizace práškových surovin

Tento zp sob homogenizace je založen na principu mechanického mísení, kterého se dosahuje pln ním surovinové sm si do n kolika sil, která jsou sou asn
odtahována tak, že dochází k mísení mleté suroviny a tím k její homogenizaci v
kone ném zásobním sile p ed dávkováním do pece. Zdokonalení mechanické
homogenizace je provedeno tím, že se na pec odtahuje pouze 10-30% materiálu
a zbytek je vracen zp t do sil. Mísící efekt je závislý zejména na množství cirkulující suroviny. Udává se že pro dosažení uspokojivého efektu je nutná cirkulace 4-5násobného množství suroviny p ivád né na pec. Homogeniza ní
efekt lze p edem stanovit výpo tem na základ Gaussovy teorie chyb. Mechanické homogenizaci surovin je v n kterých p ípadech dávána p ednost p ed
pneumatickou homogenizací, a již v návaznosti na p edhomogenizaci jako
druhý stupe homogenizace, nebo jako samostatné homogeniza ní za ízení.

5.1.2

Pneumatická homogenizace

Homogenizace práškových látek za použití stla eného vzduchu (pneumatická
homogenizace) získala v r zných pr myslových odv tvích vzr stající praktický vyznán, Rozvíjející se poznatky v oblasti aerodynamiky a pneumatiky
umožnily nahradit mechanickou homogenizaci pneumatickou.
Obr. 52 Provzduš ovací systémy
a) Fuller
b) Polysius
c) Klinger
d) VEB Dessau
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Za ízení na pneumatickou homogenizaci spadá do kategorie mísi . Dno sila jo
vyloženo z 50-80% porézními materiály, pomocí stla eného vzduchu dochází
zde nejprve k turbulentnímu ví ení, posléze k na e ení a kone n k vlastnímu
mísení. Za ízení vyvinutá jednotlivými. sv tovými firmami se principiáln p íliš neliší; rozdíly jsou spíše ve zp sobu uspo ádání dna sila a rozd lení tlakového vzduchu. Z celé ady provzduš ovacích systém jsou nejzajímav jší systémy Fuller, Polysius, Klinger a VEB Dessau.
Systém Fuller dosahuje mísení na e ené suroviny pomocí tzv. aktivního kvadrantu, který oproti zbývajícím t em má vyšší tlak i množství vzduchu, p i emž
jednotlivé kvadranty se jako aktivní postupn prost ídají.
Systém Polysius rozd luje sila do devíti sekcí, které jsou provzduš ovány r zným množstvím vzduchu; nastavené pom ry se b hem provozu sila nem ní.
Systémy VEB Dessau a Klinger p ivád jí v tší tlak i množství vzduchu nejprve
segment m 1,3 a 5 - po ur ité dob jsou tyto prost ídány segmenty 2 a 4.
Vedle t chto hlavních systém existují ješt další, jako nap . systém firmy von
Roll, Švýcarsko a firmy Moeller, NSR. Je však možno konstatovat, že rozší ení
jednotlivých systém odpovídá pozadí v jakém jsou uvedeny. V po áte ním
stadiu používáni homogeniza ních sil byla stav na malá homogeniza ní sila o
kapacit 100-400 m3, takže z provozních d vod docházelo ke stavb celých
baterií malých sil. Sila byla umís ována vedle sebe, pozd ji byla umís ována
nad zásobními sily. Malá homogeniza ní sila se p íliš neosv d ila.
V evropských zemích vede vývoj k používání v tších homogeniza ních sil o
kapacit kolem 3000 t s diskontinuálním provozem, zatímco vývoj v USA se
ubíral více cestou kontinuální pneumatické homogenizace ve dvou nebo t ech
silech umíst ných vedle sebe $ postupným p etékáním suroviny.
Diskontinuální pneumatická homogenizace
Klasické za ízení tohoto zp sobu se sestává z minimáln dvou homogeniza ních sil. Suroviny p ed mlýnem, v tšinou bez p edchozího zestejnom rn ní
(p edhomogenizace) jsou skladovány odd len a samostatn dávkovány do
mlýna. Vlastní provoz homogeniza ních sil je ízen na základ chemického
složení vzork surovinových sm sí za mlýnem s eventuálním p idáváním p íslušného korek ního materiálu do homogeniza ního sila. Kapacita homogeniza ního sila se staví na kapacitu 10 až 14 hodin provozu surovinové mlýnice.
Ve snaze elit konkurenci kontinuálního zp sobu zavedla firma Polysius nový,
tzv. osminkový systém, používající odlišné ešení provzduš ování dna sila,
které umož uje použití v tšího množství vzduchu a kratší mísící doby.
Kontinuální pneumatická homogenizace
V sou asné dob je možno pozorovat tendenci k ast jšímu zavád ni kontinuálního zp sobu homogenizace, nebo se považuje za ú elné p i kontinuálnosti
technologického procesu výroby také tento technologický soubor provozovat
kontinuáln . Výhodou tohoto systému je jednodušší provoz, menší stavební
náklady a snazší automatizace. Míšení p i kontinuální homogenizaci probíhá
stejn jako u p edchozího systému, ovšem bez možnosti jakékoliv dodate né
korekce. Proto je p i kontinuální homogenizaci žádoucí, aby kolísání odchylek
bylo krátkodobé a leželo v ur itých mezích. Z tohoto d vodu p edchází tomuto
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systému odlišná p íprava suroviny, zejména za azením p edhomogenizace a to
bu jednotlivých složek nebo celkové surovinové sm si.
Tento systém m že pracovat s jedním silem, ovšem homogeniza ní efekt se
zvyšuje za azením dalšího nebo více sil, zapojených za sebou.
Obr. 53 Efektivní
systémy homogeniza ních sil

V sou asné dob je možno považovat následující systémy za progresivní:
a) Dvoustup ové homogeniza ní silo, je to vlastn dnešní klasické homogeniza ní za ízení - dv homogeniza ní sila umíst ná nad zásobními sily, s
koncep ním uspo ádáním firmy Constantin z Francie, které umož uje r zné
kombinace vypoušt ní suroviny z homogeniza ních i zásobních sil (levé schéma obrázku).
b) Kaskádový systém kontinuální homogenizace - v tšinou s uspo ádáním dvou sil za sebou (v USA dokonce t i). Na jedné stran sila je pln ní, na
druhé vypoušt ní do druhého sila p epadem (pravé schéma obrázku).
c) Mísící silo komorové firmy Claudius-Peters. Jádrem celého za ízení je
tzv. mísící komora, která je umíst na uprost ed dolní ásti sila a p es strop propojena na odprašovací za ízení sila. Vn jší i vnit ní ást sila je vyložena e ícími deskami, p i emž dno mísící komory je provzduš ováno neustále, zatímco vn jší ást je na e ována st ídav v krátkých intervalech. Podávání suroviny
do sila je zajišt no postupn n kolika e ícími žlaby, kterými je surovina st ídav rozd lova em p id lována tak, aby docházelo k rovnom rnému vrstvení
suroviny v pr ezu sila. V mísící komo e probíhá homogenizace kvadrantovým
zp sobem. Homogeniza ní efekt se zvyšuje zapojením dvou sil za sebou, která
jsou postupn pln na i odtahována. Tento homogeniza ní proces je kombinací
dvou systém a to mechanického od ezávání a pneumatického míšení. Jde souasn o kontinuální proces, kdy sou asné s homogenizací probíhá odb r suroviny.
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Obr. 54 Mísící komorové silo
firmy Claudius-Peters

d) Diskontinuální osminový systém firmy Polysius - vychází principiáln
ze zásady - dosáhnout minimální mísící doby p i pokud možno minimálním
absolutním množství vzduchu. Dno sila je rozd leno do osmi stejných sektor ,
z nichž dva prot jší jsou vády provzduš ovány. Provzdušn lá plocha pak odpovídá 1/4 plochy dna sila. Pro kontinuální systém homogenizace používá firma Polysius tentýž systém s tím, že dno sila je rozd leno na 15 stejných díl .
Provzduš ování probíhá na stejném principu a pln ní homogeniza ního sila je
vždy p esazeno o 90 ° oproti práv provzduš ovaným sektor m.
Obr. 55 Osminkový systém firmy
Polysius

5.2

Homogenizace p i mokrém zp sobu výroby

Homogenizace surovinového kalu je již delší dobu uspokojiv vy ešeným problémem. Vyrobený surovinový kal se erpá do zásobník (sil), ve kterých je
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promícháván pneumatickým zp sobem vhán ním tlakového vzduchu pomocí
jedná nebo více míchacích trubek. Vlastní úprava chemického složení se dosahuje bu p ímým odebíráním kalu z jednoho nebo více sil v p edepsaném pom ru, nebo se p epouští do mícha e kalu o objemu více než 1000 m , kde se
promíchává mechanicky a pneumaticky.
Kolem nádrže se pohybuje po kolejnicích mícha s rameny otá ejícími se rychlosti kolem 0,25 ot.min-1. Na mícha i je umíst n kompresor, který vzduchovým
potrubím uloženým na svislém vedení mícha e p ivádí vzduch do spodního
ramene.

5.3

Ú innost homogenizace mletých surovin

Pro ú innost práškové homogenizace platí vesm s vztahy uvedené v kapitole o
p edb žné homogenizaci. Ú innost pneumatické homogenizace dále ovliv uje:
o množství mísícího vzduchu,
o zp sob p ívodu vzduchu,
o množství materiálu,
o doba mísení,
o velikost po áte ní standardní odchylky.
Dále platí závislost mezi po áte ní a kone nou standardní odchylkou a dobou
mísení, která v logaritmickém vyjád ení vychází jako p ímka a jíž lze matematicky vyjád it vztahem:
S = e − A.t + b

kde:

nebo 1nS = − A.t + b

S = standardní odchylka,
e = základ p irozených logaritm ,
A,b = konstanty,
t = mísící doba.

Konstanta A ur uje sklon závislosti v logaritmické stupnici a je ozna ována
jako mísící faktor, který vyjad uje Klein takto:
kde:

ln s1
ln s2
A=
t

s1 = po áte ní standardní odchylka,
s2 = kone ná standardní odchylka,
t = mísící doba.

Další vztah používají Lange a Kuennecke p i zjiš ování pr b hu homogenizace v závislosti na mísící dob : s = e − At
s0

kde:

s = standardní odchylka za dobu t,
s0 = po áte ní standardní odchylka.

Oba auto i však sou asn tvrdí, že p edchozí vztahy neodpovídají p esn asovému pr b hu homogenizace, což vedlo nap . Weydanze k modifikaci základního vzorce:
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s
s
= e − At + ( ) 2 (1 − e − At ) 2
s0
s0

Otázce homogenizace se dále velmi v noval Weislehner. Pojem "mísicí konstanta" nahrazuje pojmem "polovi ní hodnota mísící doby", b hem niž standardní odchylka se sníží na polovinu své hodnoty. Vzhledem k tomu, že pneumatický mísící proces probíhá podle exponenciální funkce, uvádí možnost matematického vy íslení n kterých parametr , které mohou sloužit pro srovnání
r zných homogeniza ních za ízení. Pomoci "polovi ní hodnoty mísící doby" je
možno stanovit a matematicky formulovat asový pr b h mísícího procesu a
pomoci tzv. "specifické mísící energie" odvodit vzorec pro výpo et spot eby
elektrické energie sledovaného za ízení.
Velmi d ležitým a trvalým problémem p i pneumatické homogenizaci surovin
je odm šování surovin p i pádu surovinové mou ky z velké výšky v sile.
Tato problematika byla laboratorn studována sledováním volného pádu surovinové sm si z výšky 10 m pomocí filmové kamery. Bylo zjišt no, že stržené
vzduchové proudy se p ed místem dopadu radiáln odchyluji a odt i ují p i
tom surovinu tak, že sm rem od st edu dopadu je surovina stále jemn jší. Tím
dochází k odchylkám v chemickém složení, které mohou být dosti zna né - od
st edu k okraji až 3% CaCO3. Odmísení m že být ve vysokém sile p í inou
kolísáni chemického složeni sm si, i když byla zhomogenizována.
Kontrolní otázky
1) Zd vodn te principy homogenizace mletých suroviny.
2) Popište mísící komorové silo.
3) Popište mokrý zp sob homogenizace.
4) Vysv tlete nutnost sledování standardní odchylky u mletých surovin p i
mísení.
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6

ROZDRUŽOVÁNÍ

P estože se úprava n kterých nerostných surovin omezuje na pouhé drceni a
t íd ní, anebo naopak na zv tšení jejich kusovitosti (nap . briketování), tvo i
rozdružovací proces vlastní jádro úpravy. Jeho ú elem je odd lit užite nou
komponentu upravovaná suroviny od jalových p ím sí a p evést ji do koncentrátu.
Odd lením balastních složek se zvyšuje obsah užite ná komponenty v koncentrátu a nastává obohacení. P i rozdružování n kterých surovin je stupe obohacení malý, p i úprav jiných surovin, nap . n kterých rud s kovnatosti asto jen
n kolik desetin procenta, bývá stupe obohacení vysoký a dosahuje hodnoty 30
až 50 a p ípadn i vyšší. P i úprav n kterých nerostných surovin nejde jen o
dosažení maximální koncentrace užitkové komponenty ve vyráb ném produktu. Velký význam, n kdy dokonce význam p evažující, m že mít snaha snížit
sou asn i obsah škodlivých p ím sí. N která škodlivé p ím si znehodnocuji
suroviny nebo produkty úpravy mnohem více než ostatní jalové p ím si. Nap íklad p i hodnocení koksovatelných druh uhlí se považuje zvýšení obsahu
síry o l% za stejn škodlivé jako zvýšeni obsahu popela o 8%, Sira je škodlivou
p ím sí podobn jako arzén a zinek i v železných rudách. P i úprav komplexních nerostných surovin, nap . p i úprav polymetalických rud, nejde obvykle
již jen o to odstranit jalové p ím si 3 rozhodující úlohu m že mít nutnost rozd lit n kolik užite ných komponent obsažených v surovin vzájemn od sebe,
tj. nutnost vyráb t odd lené koncentráty t chto komponent. V takových p ípadech se stává postup úpravy zpravidla zna n komplikovaným.
Úprava chudých surovin s malým obsahem užite né složky je vždy náro n jší
a dražší než úprava surovin bohatých. Jakost rud a t ženého uhlí však neur uji
jen p írodní podmínky; nep íznivý vliv mohou mít i zp soby jejich dobývání.
Proto se má dávat p ednost takovým metodám dobývání a takovým zp sob m
t žby, p i nichž se dobývaná suroviny co nejmén zne iš ují pr vodními horninami a p i nichž nedochází k nežádoucímu zvyšování jemnozrnného podílu
apod. Kriteriem úsp šnosti rozdružovacího procesu je jednak jakost vyráb ného koncentrátu (vysoký obsah užitkové složky a minimální obsah jalových
nebo škodlivých p ím sí), jednak dosahovaná výt žnost užite né komponenty
do koncentrátu. P i nízké výt žnosti vzr stají ztráty kovu nebo ho laviny v
odpadech a zhoršuji se hospodá ské výsledky úpravny, resp. celého d lního
závodu nebo podniku. Možnost rozdružovat úsp šn n jakou nerostnou surovinu závisí na tom, Je-li mezi jednotlivými komponentami, jež se mají vzájemn odd lit, dostate n velký rozdíl m rných hmotností nebo dostate n výrazný
rozdíl magnetických, elektrických nebo jiných vlastností.
P i úprav nerostných surovin se používají etná, ve své podstat n kdy velmi
rozdílná zp soby rozdružování. Za azují se do n které z t chto t i skupin:
o fyzikální zp soby úpravy,
o fyzikáln chemické zp soby úpravy,
o hydrometalurgické a pyrometalurgické zp soby úpravy.
Narozdíl od obou prvn zmín ných zp sob , p i nichž se chemické složení
jednotlivých od sebe odd lovaných komponent nem ní, jsou hydrometalurgické a pyrometalurgické zp soby úpravy vždy doprovázeny chemickými p em nami upravovaných surovin,
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6.1

Fyzikální zp soby rozdružování

6.1.1

P ebírání a promývání

Mezi nejstarší zp soby rozdružování rud a užitkových nerost pat í p edevším,
dnes již mén používané, p ebírání. Je založeno na charakteristických vlastnostech materiál , na rozdílné barv , lesku užitkového nerostu nebo jaloviny apod.
P í iny, pro která se však m že používat tohoto primitivního zp sobu i v modern jších úpravnách jsou tyto:
o nežádoucí drcení kus užitkového nerostu v tších rozm r ,
o podstatné sníženi kapacity stroj ,
o pot eba výb ru užitkového nerostu, který není hlavním produktem
úpravy a vyskytuje se v rubanin v malém množství,
o když je v rubanin pouze malé množství užitkového nerostu nebo jaloviny,
o p i velká cen užitkového nerostu.
P i ru ním p ebírání se používá p ebíracích pás . které slouží sou asn i k doprav jedné ze složek. P itom p ebíraný materiál musí být na páse jen v jedné
vrstv a musí být dokonale zbaven od prachu a jílovitých podíl . Pás má být
p i jednostranném obsaženi široký alespo 60 cm, p i dvoustranném obsazeni
120 cm. Velká pozornost musí být zárove v nována osv tlení (zá ivkami nebo rtu ovými výbojkami), aby bylo možno Jednotlivé složky rubaniny dob e
rozeznat. Horní mez zrn ní nerost , která lze ješt p ebírat, je asi 300 mm. Výkonnost p i ru ním p ebírání závisí na velikosti vybíraných kus . Protože po et
kus v jedné tun rubaniny roste nep ímo úm rn s t etí mocninou její velikosti, je t eba pro vybráni jedné tuny drobných kus rudy nebo hlušin vynaložit
neúnosn velké množství práce. Podobn tomu je ostatn i p i mechanizovaných zp sobech individuálního rozdružování, jako je radiometrická úprava
uranových rud, optická úprava apod., jež je možno použít též jen do ur ité minimální velikosti zrn.
V rudných úpravnách bývá n kdy nutno zbavit p ebíranou rudu nánosu hlinitých nebo jílovitých ástic p edb žným oplachováním. N které promýva ky
(Excelsior, Bavaria aj.) se uplat ují p edevším p i úprav kaolinu. V tomto
p ípad jde o uvoln ní a odd lení jemných kaolinitových ástic od valounk a
k emitých písk .

6.1.2

Rozdružování v t žkých suspenzích

P edch dcem t žkosuspenzního zp sobu úpravy uhlí a rud byly r zné vícemén neúsp šné pokusy rozdružovat uhlí v roztocích n kterých anorganických
soli (CaCl2) ve vod nebo v organických kapalinách (CCl4). Nedostatkem roztoku r zných solí ve vod je p íliš nízká m rná hmotnost. T žké organické
kapaliny, používané p i plavících rozborech v laborato ích jsou drahé, hygienicky závadné a pro provozní ú ely nevhodné. Proto se p i úprav rud i uhlí
používá výhradn suspenzí, tj, sm sí vody s velmi jemn rozemletými ásticemi zat žkávadla.
Je založeno na rozdružení užitkových nerost podle m rné hmotnosti
v takovém prost edí, jehož m rná hmotnost je mezi m rnými hmotnostmi rozdružovaných nerost . Složky s menší m rnou hmotností než má. prost edí
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vzplývají k hladin a ty, u nichž je m rná hmotnost v tší, klesají ke dnu. D íve
se tyto procesy provád ly v prost edích tvo ených r znými organickými a
anorganickými kapalinami. Jejich vysoká cena, obtížnost jejich znovuzískávání
z produktu a nep íznivé fyziologické ú inky vedly k jejich náhrad t žkými
suspenzemi.
Pokud jde o vysv tlení mechanismu tohoto procesu, je t eba vycházet z p edpokladu, že uvedené rozdružování nerost probíhá v ideálním prost edí, které
nemá elasticko-plastické vlastnosti a že na t leso p sobí tyto síly:
a) gravita ní síla Fg, která se rovná sou inu objemu t lesa V a jeho m rné
hmotnosti r, nebo sou inu S . h . r , kde S je st ední plocha p í ného ezu
a h st ední výška t lesa;
b) velikost tlaku vrstvy prost edí o výšce h1 na horní st nu t lesa, která
sm uje dol a je rovna sou inu výšky vrstvy h1, plochy p í ného ezu
t lesa S a metné hmotnosti prost edí r dle h1. S . r';
c) velikost tlaku vrstvy prost edí výšky h2, která p sobí na spodní st nu t lesa, sm uje vzh ru a je rovna h2. S . r';
d) vzájemn se vyrovnávající p sobení tlaku prost edí, které sm uje kolmo na prvé dv síly ;
e) te né síly vyvolané odporem pohybu prost edí, které jsou p ímo úm rné
velikosti plochy skluzové vrstvy, viskozita prost edí a zm n rychlosti
pohybu vrstev kapaliny po kolmici ke sm ru jejich pohybu.
Možnost a sm r pohybu t lesa v ur itém prost edí s vyšší viskozitou nahoru nebo dol jsou dány nerovnostmi S .h.ρ ≠ s (h2 − h1 )ρ ′ + Ft a protože h2h1 = h, platí dále S .h.ρ ≠ s.h.ρ ′ + Ft
kde:
sa.

Ft je výslednice te ných sil odporu prost edí proti pohybu daného t le-

Rychlost pohybu t lesa vlivem gravitace lze v málo viskózní kapalin vypo ítat dle d íve již uvedených vztah , odvozených pro pádovou rychlost v zúženém prostoru v kapalin . Na rychlost pohybu ástic nerost v suspenzi mají
vliv krom toho i její fyzikáln -chemické vlastnosti. Jde v tšinou o vodní suspenze, obsahující asi 20 až 35% zat žkávadel jemn rozemletých na 200 až 60
µm. Používají se:
o suspenze barytová pro rozdružování do m rné hmotnosti 1700 kg.m-3 ,
o suspenze magnetitová pro rozdružování p i m rné hmotnosti 1200 až
2000 kg.m-3 suspenze magnetit-ferosiliciová pro rozdružování p i m rné hmotnosti 2000 až 2800 kg.m-3 ,
o suspenze ferosiliciová pro rozdružování p i m rné hmotnosti 2800 až
3400 kg.m-3 .
Velmi výhodné je používání suspenzi ferosiliciových a magnetitových, ze kterých lze snadno znovu získávat zat žkávadlo magnetickou separací.
Z uvedených suspenzí jde o dvoufázové soustavy, pro n ž platí Newton v zákon o ideální kapalin jen s výhradami. Zejména p i vysokých koncentracích a
vysokém stupni disperzity tuhé fáze mohou suspenze nabývat plastickoelastických vlastností, charakterizovaných po áte ním odporem proti toku. V
rámci správné technologické funkce suspenze hraje významnou roli nejen viskozita a disperzita prost edí, ale vzájemné p sobení áste ek pevné látky a
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kapaliny v suspenzi, odvislé od obsahu tuhé fáze, její zrnitosti, tvaru zrn, povrchové energii tuhé fáze apod.
Rozdružovací suspenze má být dostate n stabilní a musí mít p itom pokud možno malou viskozitu. Viskozita rozdružovacích suspenzí bývá nižší než
10.10-3 až 20.10-3 Ns.m-2 (10 až 20 centipois ); p i teplot 20°C. Viskozita
suspenze závisí na jemnosti a tvaru ástic použitého zat žkávadla a na jeho
koncentraci. Maximální dosažitelná m rná hmotnost n jaké rozdružovací suspenze se rovná asi polovin m rné hmotnosti použitého zat žkávadla. Tuto
orienta ní sm rnici lze u leh ích zat žkávadel i pon kud p ekro it. Naopak u
t žších zat žkávadel je dosažitelná m rná hmotnost nižší, než jak by vycházelo
ze zmín ného p ibližného pravidla.
Zásadní otázkou p i zajiš ování gravita ní úpravy nerost v t žkosuspenzních
rozdružova ích jsou výpo ty pot ebného složeni suspenzí požadovaných m rných hmotnosti pro daný p ípad rozdružování nerostných surovin. M rná
hmotnost suspenze pak závisí na m rné hmotnosti a objemové koncentraci zat žkávadla, objemová koncentraci ne istot a na m rné hmotnosti disperzního
prost edí (obvykle vody). Pro výpo et nejd ležit jších parametr suspenze,
jako je zmín ná požadovaná m rná hmotnost, jí odpovídající hmotnostní a objemový obsah zat žkávadla, byly odvozeny dle b žných pravidel následující
vztahy:
ρs = 1 +
ρs = 1 +

kde:

β
100
f

ρ

( ρ − 1)

( ρ − 1)

( g .cm − 3 )
( g.cm −3 )

β=

100( ρ s − 1)
ρ −1

f =

ρ ( ρ s − 1)
( g .cm −3 )
ρ −1

(% obj.),

β=

100 f

ρ

(% obj.)

ρs = m rná hmotnost suspenze (g.cm-3),
ρ = m rná hmotnost zat žkávadla (g.cm-3),
β = objemový podíl pevných ástic (% obj.),
f = množství zat žkávadla (g.cm-3).

Vzhledem k viskozit suspenze, jež zhoršuje ostrost rozdružování a zmenšuje
výkonnost rozdružova , nemá být obsah zat žkávadla v tší než asi 25% objemových. Hmotnosti (váhová) koncentrace zat žkávadla je - v závislosti na
m rné hmotnosti zat žkávadla - podstatn vyšší a dosahuje nap . u ferosilicia
hodnoty asi 70%. Výjimku, pokud jde o maximální koncentraci zat žkávadla,
tvo í úprava rud metodou Stripa. P i tomto zcela zvláštním postupu se rozdružuje železná ruda v nát asných žlabech v prost edí vytvo eném velmi hrub
mletým magnetitem, jehož objemová koncentrace dosahuje 60%.
Za ízení pro rozdružování v t žkých suspenzích
V praxi se používají t žkosuspenzní rozdružova e kuželové, vanové, sk í ové
a bubnové. Reprezentantem rozdružova kuželového tvaru je rozdružova
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Chance - používaný v uhelných úpravnách a n které starší typy rozdružova ,
uplat ující se d íve p i úprav rud (Cyanamid, Mascot).
Do skupiny rozdružova vanového typu pat í rozdružova SM (Staatsmijnen)
používaný v našich uhelných úpravnách, dále rozdružova Chleboun-Švejda,
rozdružova Ridley-Schiles aj.
Obr. 56 Rozdružova soustavy PIC

Ve skupin rozdružova sk í ových je velký po et r zných vzájemn se
lišících konstrukcí, nap . sk í ový rozdružova PIC, sk í ový rozdružova
Humboldt a rozdružova Barvoys (Sophia-Jacoba).
Rozdružova e soustavy PIC jsou plovoucí lehké frakce, odvád né p epadem a zrna klesající ke dnu jsou vynášena zvláštním injektorovým za ízením.
P ívod suspenze se rozd luje: ást se p ivádí poblíž místa p ívodu suroviny,
další ást vstupuje do rozdružova e zespodu.
Bubnový rozdružova m že rozdružovat rubaninu o velikosti zrn až do
100 mm. Tento stroj nemá vnit ních otá ejících se sou ástí a m že být celý
uvád n do chodu i po dalších p estávkách. Rozdružovaný nerost se p ivádí
spálu se suspenzi na jednou konci bubnu. Lehká frakce vyplave na hladinu
suspenze a p epadne dutým epem. T žká frakce klesá a je posunována vrtulovými výstupky, upevn nými na vnit ní st n bubnu, k druhému konci, odkud je
vynášena pevn p ipevn nými lopatkami p i otá eni bubnu. Toto za ízení m že
být využito i k d ivé uvedené klasifikaci.
Obr. 57
Bubnový
rozdružova

P ednosti t žkosuspenzní úpravy jsou následující:
a) Vysoká ú innost - rozd leni jednotlivých produkt podle jejich m r-
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ných hmotností je p esné a p ibližuje se výsledk m dosahovaným p i
laboratorním rozplavení vzorku.
b) Možnost rozdružovat r zné komponenty p i malém rozdílu m rných
hmotností - dobrých výsledk se dosahuje p i rozdílu 0,15 až 0,1 kg.l-1
c) Možnost p izp sobit rychle d licí m rnou hmotnost m nícímu se složení a charakteru upravované suroviny nebo m nícím se nárok m na jakost získávaných produkt .
d) Možnost upravovat i nejv tší kusy - jejich maximální velikost je omezena pouze vynášecími mechanismy rozdružova .
e) Odpadá nutnost p edb žného t íd ní upravované suroviny v úzkých
mezích.
Nevýhodou t žkosuspenzní úpravy je nemožnost rozdružovat jemnozrnné suroviny. P i úprav jemných zrn (pod 5 mm) se za íná projevovat rušivý vliv
viskozity rozdružovacího prost edí spojený s poklesem výkonnosti a snížením
ostrosti.

6.1.3

Rozdružování na saze kách

Obr. 59 Saze ka s pohyblivým
pístem
- vodní prost edí

Obr. 58 Pístová saze ka

- pohyblivé síto
Tento zp sob úpravy je v principu založen no r zných pádových rychlostech
zrn r zné m rné hmotnosti v kapalin . V praxi tohoto úpravnického procesu
nás nezajímají ani tak skute né pádové rychlosti dle d íve odvozených vztah .
Zde jde spíše o otázku, která zrna budou v ur itém prost edí padat stejnou
rychlostí, nebo-li budou soupadné.
Rozdružování na t chto za ízeních se zakládá na rozdílu m rných hmotností
zrn. ím v tší je rozdíl m rným hmotnosti užitkového nerostu s jaloviny, tím
dokonalejší je rozdružení. Aby však rozdružení na saze kách bylo ú inné, musí
být rozdíl m rných hmotností nerost od sebe odd lovaných nejmén 1 g.cm-3,
nebo p i menším rozdílu bývá rozdružování zna n ztíženo a p i rozdílu menším než 0,5 g.cm-3 znemožn no. Význam saze ek p i úprav rud zna n poklesl. Uplat ují se dosud p edevším p i úprav n kterých rud železných, cínových
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a jiných, kdežto p i úprav rud barevných kov a v tšiny rud v bec má naprosto p evažující význam úprava flota ní.
V saze kách lze rozdružovat rudná zrna v rozmezí od 0,1 do 30 až 50 mm.
Upravovaná ruda se p edem t ídí a jednotlivé zrnitostní t ídy se rozdružují na
odd lených saze kách, jejich po et zdvih i výška zdvih musí odpovídat velikosti zrn. K rozdružování velmi jemných zrn menších než 0,25 mm se používají speciální saze ky g iditelným po tem zdvih až do 600 i více zdvih ze minutu. Na rozdíl od úpravy ostatních nerostných surovin je rozdružování na saze kách dosud velmi rozší eným a b žn používaným zp soben úpravy uhlí.
P i úprav hrubozrnného uhlí význam saze ek v souvislosti s rozvojem t žkosuspenzní úpravy zna n poklesl. Rozdružování jemnozrnného uhlí na saze kách je však dosud nejrozší en jším s vcelku nejvhodn jším zp sobem úpravy
uhlí.
Z hlediska aplikace teorie soupádnosti lze uvést, že na saze kách se rozdružuje
ve svislém, stoupajícím a klesajícím vodním proudu. P itom je rozhodující jen
relativní pohyb mezi rozdružovanými zrny na sít a vodním prost edí. Proto se
používá jak saze ek s pohyblivými síty, tak se síty nehybnými. Na obr. 53 je
znázorn no zjednodušené schéma pístové saze ky s pevným sítem kolmo k její
podélné ose. Sk í saze ky je áste n rozd lena podélnou st nou na dv odd lení, tvo ící spojitou nádobu. V jednom odd lení se pohybuje píst, v druhém je
pevné síto. P i pohybu pieto sm rem vzh ru klesá voda v sázecím odd lení,
zrna rmutu klesají r znou pádovou rychlosti zp t na síto a áste n se rozvrství
podle m rné hmotnosti. Po ur itém po tu zdvih se materiál na sít rozvrství
úpln .
St ídavý pohyb vody vyvolává nakyp ení materiálu na sít , což uvedený proces
podporuje. Zrna se však nepohybují voln , na sob nezávisle, ale na jejich pohyb má vliv jejich vzájemné t ení, nárazy apod. P i hodnocení a volb r zných
typ saze ek mívá rozhodující význam konstrukce a funkce regulátor pro vypoušt ní hlušin a meziprodukt . Automatická regulace saze ek ídí polohu
vypoušt cích šoupátek nebo otá ky vypoušt cích turniket , tlumí zdvihy vody
ve vypoušt ní komo e nebo ídí množství p ídavného vzduchu apod. V tšina
automatických regulátor je vybavena plovákem umíst ným v l žku nad sítem
nebo ve zvláštní troub procházející roštem sítového odd lení saze ky.
Impuls vyplývající ze zm ny polohy plováku se p enáší pneumaticky, hydraulicky nebo elektricky na mechanismus, který ovládá p íslušné vypoušt cí za ízení stroje. U n kterých saze ek se plováky nepoužívají a jejich automatická
regulace je ešena pomocí radioizotop .

6.1.4

Rozdružování na žlabech

P i úprav zlatonosných písk z rýžovišt a n kterých dalších nerostných surovin s rovnu 3 i p i úprav uhlí se uplat ují žlabové rozdružova e r zných typ .
V t chto za ízeních dochází k rozdružování nerostných surovin op t na základ
rozdílu n mých hmotností v proudu vody, protékající mírn naklon nými žlaby. P itom je leh í podíl zrn unášen proudem vody a odplavován, zatímco t žší
podíl se usazuje na dn žlabu a spojit nebo p erušovan se odtud vynáší.
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Žlaby používané p i úprav rudných surovin bývají zpravidla jednoduchá. Do
této skupiny pat í i sametem potažené stoly, jež postupn nahradily v tšinu
amalgama ních stol p i úprav zlatonosných rud.

Obr. 60 Rozdružovací žlab

Tvar žlabu a pracovní podmínky musí být voleny tak, aby zrna s v tší m rnou
hmotností se posunovala po dn žlabu a zrna s menší m rnou hmotností se pohybovala ve vodním proudu nad nimi. Tomu vyhovuje podmínka, když leh í
zrna neustále z stávají v suspenzi a nekoagulují, ímž se umožni vytvá ení
vrstvy t žšího podílu u dna žlabu, její posun a vynášeni. Usazuje-li se t žší
podíl na dn , musí se as od asu odstra ovat a probíhá p erušované rozdružování.
Konstrukce t chto za ízení je velmi Jednoduchá a ú inné rozdružení nastává
op t teprve p i dostate ném podílu m rných hmotností rozdružovaných materiál a to v rozmezí jejich zrnitosti asi od 0,1 do 2 mm. Funk ní schéma rozdružovacího žlabu je znázorn no na obrázku. Tento zp sob gravita ní úpravy nalezl kup . vhodné využití v rámci úpravy kaolinu, jejímž cílem bylo odd lení
jemných ástic kaolinu, které nesedimentují, od hrubších škodlivých p ím si,
tvo ených ásticemi slídy, k emene apod.

6.1.5

Šroubovicové rozdružova e

Obr. 61 Princip rozdružování na
závitnicovém rozdružova i

V šroubovicových rozdružova ích známých i pod ozna ením Humphreyovy
rozdružova e se rozdružují nerostná zrna v rozmezí 0,05 až 3 mm a z ídka i
v tší. Jsou to v podstat žlaby sto ené do tvaru šroubovice se svislou osou.
Výkonnost takového jednoho rozdružova e s p ti závity bývá 0,1 až 2 t.h-1.
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Šroubovicové rozdružova e jsou jednoduché, nemají žádné pohybující se souásti a pot ebuji málo místa. Ostrost rozdružení nebývá však dostate ná ani p i
p im eném rozdílu m rných hmotnosti rozd lovaných komponent. Uplat ují
se p i úprav n kterých železných nebo uranových rud anebo p i získávání
p edb žných koncentrát p i úprav pob ežních mo ských pisk obsahujících
zirkon, rutil, ilmenit a monazit.

Obr. 62 Závitnicový rozdružova

Na rozdíl od d íve uvedených žlabových za ízení, kde se vytvá í po rozdružení
n kolik vrstev nad sebou, tvo í se v závitnicovém rozdružovací pasy zrn vedle
sebe. Nejt žší zrna z stávají nejblíže osy rozdružova e, leh í zrna se dostávají
do pás nejdále od osy. Jednotlivé produkty jsou vynášeny otvory, umíst nými
ve dn žlabu. Po odvedeni zrn materiálu o nejv tší m rné hmotnosti se posunuje na jejich místo sousední pás zrn s menší m rnou hmotnosti, takže postupné
sm rem dol se v za ízení získávají stále leh í produkty.

6.1.6

Rozdružování na splavech

Splavy se uplat ují p i rozdružování nerostných surovin v rozmezí od 0,03 do
3 mm. Základní podmínkou je dostate n velký rozdíl m rných hmotností rozdružovaných komponent, podobn jak tomu je p i rozdružování na saze kách.
Po rozší ení flota ní úpravy význam splav velmi poklesl. V sou asné dob se
splavy používají ješt p i úprav rud wolframových a cínových, rud uranových,
také p i rozdružování n kterých nerostných surovin nekovových. P i úprav
uhlí se splavy uplat ovaly jen v ojedin lých p ípadech (USA).
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Obr. 63 Záchv jný splav

Z r zných používaných konstrukcí lze uvést používané záchv jné splavy. Desky t chto splav jsou obvykle obdélníkové a konají výkyvný pohyb ve sm ru
podélné osy splavu. Aby se rozdružování zrna pohybovala ve sm ru podélné
osy, musí se splavová deska p i pohybu vp ed pohybovat se zv tšující se rychlostí až do krajní polohy. Zm na ve sm ru pohybu zp t musí být náhlá. Splavová deska je mírné naklon ná v p í ném sm ru v mezích 2° až 10°. Ve sm ru
podélné osy jsou k splavové desce p ipevn ny lišty. Výška lišt postupn k
opa nému konci splavové desky klesá, takže splav zde p echází v rovnou plochu. Podávání materiálu se zajiš uje v rohu splavové desky.

Obr. 64 Schéma rozdružování u splav
B – jalovina,
MP – meziprodukt,
K - koncentrát

Protože je splavová deska v p í ném sm n pon kud naklon na snaží se rmut
stékat po desce nejkratší cestou, tj. kolmo k podélné ose splavu. Na zrno na
splavu p sobí dv sily. Ve sm ru podélné osy kmitající splavové desky p sobí
síla setrva ná, která se snaží posunout všechna zrna k opa nému konci splavu.
Proud rmutu vyvolává druhou sílu, která je kolmá ke sm ru setrva né síly. P sobením t chto sil se jednotlivá zrna pohybují p ibližné v parabolických drahách a to tak, že t žší zrna jsou vynášena na vzdáleném konci splavu a to hlavn vlivem setrva ní síly splavu a dále vlivem v tšího t ení mezi rmutem a
dnem splavu, kdežto leh í zrna jsou odplavována nejkratší cestou ze splavu
proudem vody. Mezi pásmem zrn s v tší m rnou hmotnosti vzniká p echodová
pásmo meziproduktu. Každý ze vznikajících produkt je vynášen do p íslušného odd lení žlabu na jeho bo ním okraji. Vynášení leh ích zrn je urychlováno
p ivád ním vody z horního bo ního okraje, p i emž t žší zrna jsou p ed ú inkem vody chrán na lištami.
Materiál p ivád ný na splav bývá zpravidla p edem t íd n. Na splavovou desku.
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Obr. 65 Pohyb zrna
na splavu
l - odd lované zrno,
2 - odst edivá síla,
3 - svislá sila
4 - výsledná dráha

Jsou však p ivád na zrna soupádná (nebo p ibližn soupádná) , takže dle d íve
uvedeného, zrna s menší m rnou hmotnosti mají v tší pr m r než zrnka s v tší
m rnou hmotnosti. Uvedená leh í zrna zasahují tedy do vyšších vrstev, kde
p sobí síla vodního proudu, vynášející je nejkratší cestou ze splavu. Na t žší
zrna pak p sobí spíše uvedená setrva ná síla kmitajícího splavu, takže se udržují t sn na splavové desce a pomalu se posunuji v mezerách mezi lištami k
opa nému konci splavu.
Pohyb zrn na rozdružovacích strojích (splavech) je podobn jako u d íve uvedených gravita ních zp sob úpravy, velmi složitý. Protékání rmutu po mírn
naklon né desce se blíží laminárnímu proud ní. Rychlost zrna unášeného vodním proudem zde lze vyjád it vztahem v = u − vm cos α .tgα − sin α
kde:

v = rychlost unášeného zrna,
u = rychlost vodního proudu,
vm = kone ná pádová rychlost zrna,
α = úhel sklonu splavové desky,
γ = úhel t ení,
tg γ = koeficient t ení.

Rychlost proudu rmutu se zv tšuje se zv tšujícím se úhlem sklonu splavové
desky, se zv tšující se vzdáleností nejt žších zrn od této desky a se zv tšující
se m rnou hmotnosti kapaliny. S p ibývající její viskozitou se rychlost proudu
zmenšuje. Zv tšení kone né pádové rychlosti vm a zmenšení úhlu sklonu α,
stejn jako i zv tšení koeficientu t ení tg γ mají zase za následek zmenšení
rychlosti unášeného zrna v. Jestliže na základ t chto úvah položíme α = γ, pak
bude cos α .tgα − sin α = 0
V takovém p ípad v = u a zrno se bude pohybovat rychlostí vodního proudu.
Jelikož se na splavech rozdružují soupádná zrna, pro n ž má výraz
vm cosα .tgα − sin α stejnou hodnotu, je rozhodující pro pohyb zrn pouze rychlost
vodního proudu. Ta je však ve vyšších vrstvách v tší a unáší proto zrna v tšího
pr m ru rychleji, než menší zrna s v tší m rnou hmotností.
Ú innost rozdružování na splavech závisí mimo jiné na spot eb vody, sklonu
splavové desky apod. Nevýhodou splav Je jejich pom rn malá výkonnost p i
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pom rn velké pracovní ploše. Aby se tonuto nedostatku áste n odpomohlo,
jsou konstruovány víceploché splavy (se 3 až 6 pracovními plošinami). Nevýhodou splav je malá výkonnost, citlivost ke zm nám množství p ivád ného
rmutu a zm nám jeho složení. Starší typy splav (Rittinger, Ferraris) i nov jší
konstrukce (Wilfley, Krupp) pot ebují mnoho místa.

6.1.7

Rozdružování pneumatické

Obr. 56 Pneumatické
rozdružování

Velkou p edností pneumatického rozdružování je to, že je to suchý zp sob
úpravy, p i n mž se nezvyšuje obsah vody v kone ných produktech. P es
všechny své výhody má pneumatické rozdružování jen malý význam. V tší
praktický význam m že mít v ojedin lých p ípadech, jako nap . p i úprav
kaolínu, azbestu nebo mastku a p i úprav n kterých rud v bezvodých krajinách. P i úprav uhlí lze použít pneumatických splav a saze ek pro surové
uhlí v rozmezí l (0,5 až 30/50) mm. 2 pneumatických saze ka splav , jež se tak
ozna ují podle funk ní schopností s vodními saze kami a splavy, jsou nejznám jší saze ky typu Kirkup, Humboldt, SKB a splavy Birtley, WEDAG, dále
sov tské separátory OSP-100, OSP-75 aj.
Pneumatické rozdružování se m že uplatnit jen p i úprav snadno upravitelných druh uhlí. Vyžaduje p edb žné t íd ní v úzkých mezích, složité vzduchové hospodá ství a náro nou obsluhu. Ostrost rozdružení je menší než p i
mokrých gravita ních rozdružovacích pochodech. K suchým zp sob m úpravy
pat í i rozdružova e pracující se sm si jemnozrnného pisku nebo magnetitu se
vzduchem. Uvedené rozdružova e se v praxi málo uplat ují, a koliv jejich
význam pro úpravny v bezvodých krajích nebo v oblastech se silnými déletrvajícími mrazy je z ejmý.

6.1.8

Rozdružování v odst edivém silovém poli

Viskozita prost edí znemož uje gravita ní t žkosuspezní úpravu jemnozrnných
surovin. Protože však jsou síly p sobící na minerální ástice v odst edivém
silovém poli mnohonásobn v tší než síly gravita ního pole, lze jemnozrnné
suroviny rozdružovat úsp šn v hydrocyklonech a plnopláštových odst edivkách.
Rozdružování uhlí v hydrocyklonech
V praxi má rozhodující význam úprava jemnozrnného uhlí od 0,5 do 8 až 13
mm v hydrocyklonech s použitím rozdružovacích suspenzí. Výjime n se rozdružuje v hydrocyklonech i hrubší uhlí až do velikosti 40 až 50 mm. Zrnitostní
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složení magnetitového zat žkávadla závisí i na velikosti použitého hydrocyklon . Pr m r rozdružovacích hydrocyklon bývá 350, 500, 600 a 700 mm.

Obr. 67 Schématické
znázorn ní rychlosti zrn a
prost edí v hydrocyklon

Vrcholový úhel bývá 20°. V rozdružovací suspenzi pro hydrocyklony v tšího
pr m ru než 350 mm má být 95% ástic magnetitu menší než 60 µm: v suspenzi pro cyklony pr m ru 350 mm a menší má být 95% ástic zat žkávadla
menších než 40 µm. Ztráty magnetitu p i rozdružování uhlí t ídy 0,5 až 10 mm
kolísají zpravidla v rozmezí 400 až 1000 g.t-1 upravovaného uhlí. P i horši jakosti magnetitu, nepravidelném provozu nebo mén pozorné obsluze m že se
jeho spot eba zvýšit až na 2000 g.t-1.
Rozdružovací hydrocyklony pracuji obvykle s nízkým vstupním tlakem. Orienta n se ur uje výška sloupce suspenze smíchané s upravovaným uhlím jako
devítinásobek pr m ru hydrocyklon . Hladina p íslušné jímky bývá proto
umíst na asi 4 až 6 mm nad vstupní tryskou hydrocyklon . Nízkotlaká rozdružovací hydrocyklony se instaluji obvykle v p ibližn vodorovné poloze, aby se
vylou il vliv zemské p itažlivosti na pr b h rozdružovacího procesu. P i vzájemném hodnoceni a porovnávání hydrocyklon s jemnozrnnými saze kami se
vychází obvykle z p edpokladu, že provozní náklady na rozdružování v hydrocyklonech bývají vyšší než v saze kách, naproti tomu však investi ní náklady
jsou u hydrocyklonových úpraven p ízniv jší. S výhodou se používá hydrocyklon zejména p i úprav velmi obtížn upravitelného uhlí s vysokým obsahem
popelovin. Ostrost rozdružení bývá v tší než p i praní uhlí v saze kách a p ibližuje se k ostrosti dosažitelné p i statické t žkokapalinové úprav .
Krom hydrocyklon klasického tvaru používají se v ojedin lých p ípadech i
hydrocyklony t íproduktové, odst edivé rozdružova e typu PIC-Turpinson aj.
Zkušenosti z praxe ukazuji, že lze rozdružovat kalové ástice v rozmezí 0,2 až
3 mm (vrcholový úhel 60-70°). Dosahovaná ostrost rozdružování je však podstatn nižší než v hydrocyklonech t žkosuspenzních. Rozdružení ástic menších než 0,15 mm je zcela neuspokojivé.
Rozdružování uhlí v odst edivkách
P i rozdružování uhelných kal v plnopláštových (bezsítových) odst edivkách
se nahrazuji rozdružovací suspenze roztoky r zných solí ve vod ( Ca(NO3)2,
CaCl2 nebo ZnCl2). Je to nutné vzhledem k nežádoucímu t ídícímu ú inku
podmín nému vysokým po tem ptá ek používaných odst edivek. Tento zp sob
úpravy eší problém úpravy jemnozrnných a velmi jemnozrnných uhelných
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kal i s vysokým obsahem siry. Dochází k snížení obsahu popela až o 60-70%
a i obsah siry se podstatn snižuje (prorostlé ástice pyritu).
Rozdružování rud v hydrocyklonech
Rudy se rozdružují v hydrocyklonech obvykle až do velikosti 5 až 6 mm, výjime n až do 15 mm. Nejjemn jší zrna je nutno p edem odt ídit. Jako zat žkávadla se p i úprav rud používá zpravidla ferosilicia. Protože však skute ná
m rná hmotnost rozdružovací -suspenze m že být o 0,2 až 0,5 kg.l-1 nižší, než
je požadovaná d licí hmotnost, je možno ást ferosiliciového zat žkávadla nahradit leh ím, avšak lacin jším magnetitem. Rozdíl mezi m rnou a d licí
hmotností závisí na velikosti a tvaru použitého hydrocyklon , p edevším na
velikosti jeho vrcholového úhlu.

6.1.9

Rozdružování magnetické

Princip této úpravy spo ívá v tom, že se nerosty v magnetickém poli p íslušných za ízení rozdružují na složku magnetickou a nemagnetickou. P i magnetickém rozdružování Jsou rozdružovaná minerální zrna ovliv ována jednak
magnetickou silou, jednak mechanickými silami (nap . t ením, odst edivou
silou apod.). Vcelku se dá magnetické rozdružování charakterizovat jako technologická operace založená na rozli ném chování upravovaných nerostných
áste ek v magnetickém poli. Magnetické pole vzniká jak známo mezi nestejnými póly elektromagnetu nebo permanentního magnetu. Jeho vznik závisí na
uspo ádáni pól a sile elektrického proudu. Magnetické pole je bu homogenní
nebo nehomogenní. V prvním p ípad je sila magnetického pole v každém míst stejná, v druhém p ípad se magnetické k ivky sbíhají, event. rozbíhají.
P ijdou-li do magnetického pole r zné nerostné sou ástky, mohou nastat tyto
p ípady:
1. hustota magnetického pole je uvnit sou ásti menší než v jejich okolí,
takže jsou magnetem slab odpuzovány a jsou magneticky nevodivé.
Tyto la ky jmenujeme diamagnetickými (kup . síra, grafit, k emen, vápenec apod.)
2. hustota magnetického toku je uvnit sou ásti v tší než v jejich okolí.
Takovéto látky jsou p irozen magnetické, nebo se magnetickými stávají. Jsou magneticky vodivé a jsou magnetem p itahovány. V tomto
p ípad jde o látky paramagnetické (magnetit, siderit, ilmenit, zirkon,
wolframit, dolomit, apatit)
3. od posledn uvedených látek je t eba odlišovat látky feromagnetické, ve
kterých se dosahuje velmi zna né magnetické vodivosti, dané velkou
hustotou silo ar v magnetickém poli (kobalt, železo, nikl apod.). Feromagnetismus však u t chto látek není konstantní a závisí na intenzit
vn jšího magnetického pole i na teplot .
Uvedené magnetické vlastnosti nerost jsou charakterizovány jejich permeabilitou anebo susceptibilitou. Magnetická permeabilita je schopnost látek propoušt t silok ivky a vyjad uje magnetickou vodivost látek. je dána vztahem η =
B/H ( m . kg . s-2. A-2)
kde:

B = magnetická indukce dané látky (kg. s-2. A-1),
H = intenzita magnetického pole (A.m-1).
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Magnetická susceptibilita m vyjad uje magnetizovatelnost látky a jako pom rná hodnota je udávána vztahem m = ηr - 1
kde
ηr = pom rná permeabilita, ur ená pom rem permeability dané látky a
permeability vakua
Jak permeabilita mi tak i susceptibilita m jsou vztaženy na objemovou jednotku látky v magnetickém poli. V praxi však místo objemové susceptibility m
udáváme ast ji susceptibilitu vztaženou na hmotu 1 g a ozna ujeme ji jako
m rnou susceptibilitu m, dle vztahu m = m/s
(cm3.g-1)
kde:

s = m rná hmotnost dané látky (g.cm-3).

Velikost permeability a susceptibility je
o u látek diamagnetických
η< l; m < 0,
o u látek paramagnetických
η> l; m >0,
o u látek feromagnetických
η>>1; m >>0.
Ur ité magnetické vlastnosti mají tém všechny látky, v tšina z nich však v
tak malém stupni, že je lze pokládat za nemagnetické. Krom toho je t eba mít
na z eteli, že se n které nerosty z ídka vyskytuji isté, a že naopak mají p ím si, které mohou mít vliv na jejich magnetické vlastnosti.
Pro praktickou pot ebu úpravnictví rozd lujeme proto nerosty na siln magnetické, st edn magnetické, slab magnetické a nemagnetické.
1. Siln magnetické nerosty o m rné susceptibilit m > 35000 .10.-6
cm3.g-1 lze odd lit již v slabých magnetických polích (do 1,2.105A
.m-1)
2. St edn magnetické nerosty s m rnou susceptibilitou m 7500 až 3500
.10.-6 cm3.g-1 vyžadují k odd lení od nemagnetických nerost pole o
intenzit 2,4 až 4,8. 105A .m-1
3. Slab magnetické nerosty s m rnou susceptibilitou 200 až 7500 .10.-6
cm3.g-1 vyžadují k odd lení již magnetické pole 4,8 až 20 105A .m-1
4. Nemagnetické nerosty o m rné susceptibilit m <200 .10.-6 cm3.g-1
již prakticky odd lovat nejde
Magnetické rozdružování se uplat uje jen p i úprav pom rn malého po tu
nerostných surovin. Pro n které z nich má však mimo ádný význam. Magnetické separátory se uplat ují i ve funkci odlu ova železa, dále p i regeneraci
rozdružovacích suspenzí apod.
Pracovní procesy využívající magnetické vlastnosti zpracovávaných hmot:
1. rozdružování nerostných surovin:
o rozdružování siln magnetických rud
o rozdružování slab magnetických rud
o úprava nekovových nerostných surovin obsahujících nežádoucí
nebo škodlivé magnetické komponenty
2. rozdružování um le vyrobených hmot (vysokopecní struska, spe enec z hrudkoven, magnezitový slínek apod.)
3. regenerace magnetitových a ferosiliciových rozdružovacích suspenzí
4. odlu ování železných p edm t nebo úlomk jako ochrana drti a
jiných stroj p ed poškozením
Konstrukce a magnetické soustavy separátor musí odpovídat zvláštním podmínkám pracovních pochod , p i nichž se jich má použit a rovn ž i vlastnos-

- 105 (133) -

T žba, loma ství a úpravnictví · Modul M02

tem a zrnitostnímu složeni zpracovávaných materiál . Magnetický systém tvo í
bu elektromagnety (magneticky m kké železo), nebo magnety permanentní
(kalené oceli wolframové, molybdenové a chromové). K buzení elektromagnet musí být k dispozici zdroj stejnosm rného proudu.
Magnetické rozdružova e
Magnetická síla p sobící na nerostná zrna závisí na magnetickém poli, v n mž
probíhá rozdružování a na susceptibilit p íslušného nerostu. Podle intenzity
magnetického pole se rozd lují magnetické rozdružova e na
o nízkointenzitní s intenzitou asi do 1,6.105A .m-1
o vysokointenzitní s intenzitou asi do 20. 105A .m-1
Pokud jde o zdroj magnetického proudu, v nuje se mimo magnety buzené nejast ji stejnosm rným proudem stále v tší pozornost permanentním magnet m
a to k v li jejich jednoduchosti a jiným provozním výhodám, zejména v oblasti
slabších magnetických polí.
Dle uspo ádání magnet v rozdružova ích je možno je rozd lit na dv skupiny
a to
1. s magnetickým systémem otev eným, u n hož jsou p6ly uspo ádány
v rovin nebo ve válcové ploše a
2. s magnetickým systémem uzav eným, s póly stojícími proti sob .
Jinak ú innost magnetického rozdružování závisí
1. na intenzit magnetického pole
2. na vzájemné vzdálenosti pól ; nebo ím menší je mezera mezi póly,
tím menší je odpor vzdušného prost edí a tím v tší je intenzita magnetického pole
3. na rychlosti, kterou upravovaný nerost prochází rozdružova em, tj. na
jak dlouho je vystaven ú ink m magnetického pole. V tší rychlost
pr chodu zv tšuje logicky výkon, ( ím menší je však jeho susceptibilita, tím déle musí být vystaven p sobení magnetického pole)
4. na velikosti rozdružovaných zrn; pom rná p itažlivost, vztažená na
objemovou jednotku, je v tší u zrn v tšího pr m ru než u menších
zrn. Odtud vyplývá, že p i rozdružování zrn v tších pr m r se m že
použít rozdružova s pom rn slabším magnetickým polem.
P ed magnetickým rozdružováním musí být upravované nerosty vhodn rozt íd ny. P i velkém obsahu jemných ástic v surovin je t eba je odstranit odprášením nebo odkalováním. Jinak siln zne iš ují magnetický podíl tím, že se p i
vstupu do magnetického pole orientuji ve sm ru silok ivek a vytvá ejí shluky a
uzavírají zna ný podíl nemagnetických sou ástí. Další nevýhodou je zde p i
mokrém procesu jejich velmi malá sedimenta ní rychlost.
Magnetické rozdružování slab magnetických nerost se zrny menšími jak 50
až 30 µm není již dostate n ú inná. Tak kup . výkonnost magnetického rozdružova e p i úprav zrn velikosti pod 0,15 mm je pouze 5% v porovnání s
výkonností téhož rozdružova e p i úprav zrn velikosti 3 až 0,3 mm.
Vrstva materiálu v magnetickém rozdružovací nemá p i suchém procesu p esahovat pr m r nejv tšího zrna; p i rozdružování za mokra však m že být uvedená vrstva rmutu zna n tlustší. Konstrukce magnetických rozdružova se
liší proto p edevším podle toho, zda mají sloužit k rozdružování za mokra nebo
za sucha. Rozdružování za mokra se v souladu s d ivé uvedenými skute nostmi
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uplat uje jen u jemných materiál . Hrub nebo st edn zrnité materiály se rozdružují za sucha. Významný je p i magnetickém rozdružování i zp sob podávání rozdružovaného materiálu. Podle toho se rozlišuji p íslušná za ízení na
1. rozdružova e s horním p ívodem (devia ní) a
2. rozdružova e se spodním p ívodem (extrak ní).

Obr.68 Magnetický odlu ova železa

Obr.69 Induk ní vále kovýmagnetický rozdružova

Obr.70 Nízkointenzitní pásový magnetický rozdružovat

U prvních za ízení se materiál p ivádí do magnetického pole shora. Nemagnetická zrna padají drahou vyplývající z gravita ní síly; magnetická zrna se více
nebo mén vychylují p sobením magnetického pole.
V rozdružova ích se spodním p ívodem se materiál p ivádí pod pól magnetu a
magnetická zrna jsou p itahována vzh ru k tomuto pólu a odvád jí se dopravním za ízením mimo dosah magnetického pole. P íkladem nízkointenzitního
bubnového rozdružova e m že být magnetický odlu ova železa. Magnetické
odlu ova e chrání drti e a jiné stroje p ed poškozením p i vniknuti feromagnetických železných p edm t nebo úlomk . Podle provozních podmínek se voli
magnetické odlu ova e bubnové (s buzenými nebo permanentními magnety)
nebo záv sné odlu ova e podkovového tvaru, anebo r zné typy odlu ova
pásových. K odstran ní nežádoucích železných ástic z rmutu a suspenzi se
používají odlu ova e s pólovými nástavci pono enými pod hladinu rmutu a
rovn ž i n které zvláštní konstrukce. V provozech, v nichž by n které stroje
mohly být ohroženy p edm ty neželeznými, nebo p edm ty z legovaných oceli
s nízkou susceptibilitou, jsou magnetické' odlu ova e neú inné. V takových
p ípadech se instaluji u dopravních pás speciální hlási e kovových p edm t ,
jež akusticky nebo opticky signalizuji veškeré kovové p edm ty (manganovou
ocel, hliníkové slitiny, olov né plášt kabel , m d né p edm ty atd.) a dopravní pás samo inn zastavují. Jiným p íkladem nízkointenzitního za ízení je pásový magnetický odlu ova konstruovaný pro suché nebo mokré rozdružování.
Pro výpo et výkonu posledn uvedených za ízení, pracujících za sucha, lze
uvést p ibližný vztah Q = 470.v.b.d.ρ
kde:

Q = výkon rozdružova e (t.h-1),
v = rychlost pohybu bubnu nebo pásu (m.s-1),
b = výška vrstvy materiálu (m),
d = pr m r nejv tšího zrna (mm),
ρ = m rná hmotnost suroviny (t.m-3).
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Z mnoha konstrukcí vysokointenzitních za ízení lze dále uvést asto používaný
induk ní vále kový magnetický rozdružova , který lze využit k suchému i
mokrému rozdružování zrn velikosti 0,1 až 6 mm. Na obr. je vyzna en elektromagnet 1, mezi jehož dv ma póly se otá í vále ek 2. Mezera mezi vále kem
a pólem elektromagnetu na pracovní stran p ístroje je 10 až 15 mm, kdežto
mezi vále kem a druhým pólem je jen tak veliká, aby se vále ek nedotýkal
pólu. Induk ní vále ek má na h ídeli st ídav železné a mosazné kotou e. Tím
vzniká nehomogenní magnetické pole, jehož ú inek se v blízkosti železných
kotou k zesiluje. P i pr chodu rozdružovaného nerostu mezi pólem magnetu
a induk ním vále kem jsou magnetická zrna p itahována otá ejícím se vále kem nad jímku 3. V neutrálním pásmu p i spodním okraji vále ku již nep sobí
magnetická p itažlivost a magnetické ástice odpadají. Nemagnetické ástice
kloužou nejkratší cestou do jímky 4, (Obr. 69).

6.1.10 Rozdružování elektrické
Elektrické rozdružování je pom rn málo používaný zp sob úpravy. V n kterých zvláštních p ípadech, jako nap . rozdružování kolektivního gravita ního
koncentrátu obsahujícího ilmenit, zirkon, rutil a monazit, má elektrická úpravo
mimo ádný význam. Uplat uje se i p i kone né úprav primárních koncentrát
diamantových, kasiteritscheelitových a rovn ž i p i úprav n kterých dalších
nerostných surovin, jako azbestu, p i odd lení pyritu od sfaleritu, nebo p i
úprav formovacích a sklá ských písk . P i elektrickém rozdružování se využívá rozdílných elektrických
vlastností r zných minerál a to p edevším jejich povrchové vodivosti,
jejich dielektrické konstanty (permitivity) a také i. jejich triboelektrických,
pyroelektrických a piezoelektrických vlastností.

Obr. 71 Elektrický rozdružova s koronizující elektrodou

Rozdružované suroviny musí být zcela suché a jejich p edb žné sušení bývá
proto nezbytné. P ítomnost vody má nep íznivý vliv, nebo? zmenšuje rozdíl
vodivosti r zných minerál . Rušiv p sobí i vysoká relativní vlhkost ovzduší.
Oblast elektrického rozdružování se omezuje na zrnité materiály v rozmezí od
100 (50) µm do 2 až 3 mm, výjime n až do 5 až 6 mm. Velikost jednotlivých
zrn má zna ný vliv na výsledek rozdružování; t ídi i efekt rozdružovacího procesu se potla uje p edb žným t íd ním opracovávané suroviny v úzkých mezích.
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Zdrojem vzniku náboj zrn nerost m že být nejen p ímý dotek s nabitou elektrodou, ale i vzájemné t ení zrn o sebe, zvýšení teploty a mechanické nap tí.
Zdrojem vzniku náboj v elektrickém poli m že být však také koronový výboj.
v elektrických rozdružova ích se pak využívá hlavn náboj , které jednotlivá
zrna dostávají p i doteku s elektrodami, dále náboj vyvolaných t ením a kone n náboj z koronového výboje.
P íkladem elektrického rozdružova e pracujícího na principu nabíjení ástic
dotykem s elektrodou je bubnový elektrický rozdružovací schematicky znázorn ný na obrázku.

Obr. 72 Elektrický rozdružova bubnový

Skládá se z otá ivého válce s kladným elektrickým nábojem, který je izolován
od zem . Do válce je p ivád n proud o nap tí 25 až 35 tis. V. Vodivá zrna rubaniny, která jsou p ivád na na válec, se nabiji souhlasným nábojem a jsou
tudíž odpuzována a odhazována do vzdálen jší jímky. Nevodivá zrna klouzají
po válci do jímky, umíst né p ímo pod ní. Jiným typem za ízení, kde se pro
nabíjeni ástic využívá uvedeného ko enového výboje, je bubnový rozdružova
s koronizující elektrodou. V podstat jde o otá ivý válec, který je však uzemn n. V malé vzdálenosti od válce je umíst na elektroda, do které je p ivád n
proud o nap tí asi 20 000 V. Tato elektroda vytvá í koronu s nep etržitým
proudem elektron . Rubanina, která je dávkována na otá ející se válec, prochází koronárním pásmem a její jednotlivé složky se nabíjejí podle rozli né
vodivosti jako p edešlém p ípad . Nevodivá zrna odevzdávají uzemn nému
válci své náboje jen pomalu a nejsou tedy tak odpuzována jako zrna vodivá,
která sv j náboj odevzdávají rychle, takže jejich náboj je prakticky ihned souhlasný s nábojem válce. Podle toho jsou tedy op t odhazována do vzdálen jší
jímky, zatímco nevodivá zrna odpadávají p ímo pod válcem.
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6.1.11 Zvláštní druhy rozdružování
Obr.73 Radiometrický rozdružova
S - stín ní sondy,
D - detek ní sonda,
R - rozdružovací radiometr
M - ovládací mechanismus
klapky
Krom tak rozší ených a univerzáln použitelných zp sob rozdružování, jako
je gravita ní rozdružování v t žkých suspenzích nebo flotace, existuje ješt
zna ný po et dalších zp sob rozdružování. N které jsou velmi d ležité anebo
i nepostradatelné, jejich použití se však omezuje jen na n které konkrétní p ípady nebo se uplat ují jen p i úprav n kterých nerostných surovin. Praktický
význam r zných zvláštních zp sob rozdružování je. však omezený: uplat uje
se bu jen ve zcela ojedin lých p ípadech, nebo se v praxi v bec nepoužívají.
N které zp soby rozdružování, uvád né v odborné literatu e, byly již postupem asu p ekonány a nahrazeny nov jšími nebo ú inn jšími zp soby úpravy.
jiné jsou teprve ve výzkumu a jsou zajímavé spise z teoretického hlediska, než
pro reálnou možnost jejich provozního využití.
Pat í sem zp soby rozdružování využívající:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.2

p irozenou a um lou radioaktivitu
optické vlastnosti (u diamantových hornin)
termické vlastnosti
rozdílné drtitelnosti a melitelnosti
elasti nosti
a další.

Fyzikáln -chemické zp soby rozdružování

P i fyzikáln -chemických zp sobech rozdružování se využívá rozdílné smá itelnosti minerálních ástic s vodou. Za všech známých fyzikáln -chemických
zp sob rozdružování má nejv tší význam flotace. Ostatní zp soby rozdružování využívající rozdíln vlastnosti povrchu minerálních ástic, jako je nap .
úprava gravita ních diamantových koncentrát na tukem pot ených stolech, se
uplat uje v praxi jen zcela výjime n a v omezeném rozsahu.

6.2.1

Rozdružování flota ní

Flota ní proces se používá v pr myslovém m ítku od za átku tohoto století. V
sou asné dob je flotace nejd ležit jším a nejrozší en jším zp sobem úpravy a
má mezi všemi ostatními zp soby úpravy zcela zvláštní a dominující postavení. Narozdíl od v tšiny jiných zp sob rozdružování uplat uje se flotace p i
úprav velkého po tu r zných druh nerostných surovin a za íná se používat i
p i zpracovávání odpadních kal z papíren a textilních továren, p i odstra ování tiska ské ern ze starého papíru a rovn ž i v pr myslu farmaceutickém atd.
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Z r zných zp sob flota ního rozdružování, jako je nap . flotace olejová nebo
flotace filmová, má v praxi význam pouze flotace p nová. P i olejové flotaci
jemn rozemletá rudnina se promíchává s velkým p ebytkem oleje. Rudné ástice pokryté olejem z stávají na hladin rmutu, jalovina klesá ke dnu. U filmové flotace se využívá povrchového nap tí vody. Jemn rozemletá rudnina se
sype na vodní hladinu, špatn smá itelné ástice z stávají na hladin , smá itelné klesají ke dnu. Nejv tší praktický význam má flotace p nová. Tento druh
flotace je založen na principu, že se p sobením flota ních p ísad spojují vlivem
rozdílné smá itelnosti užitkového materiálu a jaloviny vodou vzduchové bublinky se zrny užitkového nerostu. Zrna užitkového nerostu, jejichž povrch je
špatn smá itelný, jsou vynášena bublinkami na hladinu flota ního rmutu, kde
vytvá í únosnou pom rn stálou p nu, zatímco dob e smá itelná jalovina se
nezachycuje na vzduchových bublinkách a padá ke dnu flota ního p ístroje.
Správný pr b h flotace závisí p edevším na t chto initelích:
o dokonalém provzdušn ní rmutu,
o na vhodné volb flota ních p ísad,
o na jemnosti flotovaného materiálu.
Posledn uvedený faktor je prakticky jediným nevýhodným ukazatelem flota ních pochod , nebo je nutno tak ka vždy suroviny p ed flotaci mlít na velikost
asi 0,3 až 3 mm. To je dáno p edevším velikostí bublinek p ny, které mají
snadno vynášet zrnka flotovaného nerostu na hladinu. Nejv tší ást bublinek je
velká asi 0,6 mm. Je vhodné, aby se p i flotaci vytvo ilo velké množství malých bublinek, nebo pak je nejv tší pravd podobnost, že se bublinky setkají s
minerálními ásticemi. Naopak splýváni t chto bublinek, tzv. koalescence. není
žádoucí a to nejen z d ivé uvedeného d vodu pravd podobnosti jejich obtížného setkávání s minerálními ásticemi, ale také proto, že v tší bublinky nejsou
stálé a snadno praskají.
Možnost ulp ní vzduchové bublinky na minerální ástici závisí na smá itelnosti povrchu flotovaných nerost . P i flotaci se tedy vytvo í ur itý celek, složený
z bublinky a ulp ných minerálních zrn, tzv. mineralizovaná bublinka, jejíž
m rná hmotnost je nižší než m rná hmotnosti rmutu. takže takováto bublinka
se snaží zaujmout polohu na hladin . Výhodou flota ního pochodu je zejména
to, že m rná hmotnost užitkového nerostu má pom rn malý význam vzhledem
k možnosti zatížení bublinky.

Obr. 74 Závislost
povrchového nap tí na rozhraní
fází

Smá itelnost však nezávisí jen na povrchových vlastnostech nerost , ale i na
povaze tekutiny ve které se flotace provádí, tj. vody. Na molekulu vody p sobí
totiž uvnit kapaliny ze všech stran p itažlivost sousedních molekul vlivem tzv.
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van der Waalsových sil. Uvnit kapaliny se tyto sily vzájemn ruší. Na hladin
však p sobí molekuly vzduchu na molekuly vody menší p itažlivostí, takže
molekuly vody jsou na rozhraní fáze voda-vzduch vtahovány do kapaliny. V
d sledku této nerovnovány p itažlivých sil mají molekuly vody na rozhraní fází
jistou volnou povrchovou energii, která se projevuje v tenké povrchové vrstv
jako povrchové nap ti. Obdobné pom ry nastávají i p i vzájemném styku mezi
molekulami pevné látky a molekulami vody. Je-li p itažlivost molekul nerostu
v i soudržným silám molekul vody menši, mluvíme o nerostu hydrofobním
(špatn smá itelném) a na rozhraní fáze vody a pevné látky se bude voda snažit
zachovat si kulovitý tvar. Je-li tomu naopak, tj. když p itažlivost mezi molekulami nerost a vody je v tši, voda se bude po povrchu nerostu snadno rozt kat.
Na základ toho se pak ur uje smá itelnost nerost podle tzv. sty ného úhlu tj.
úhlu. který svírá te ná rovina povrchu kapky vody s rovinou nerostu. Hydrofobní, špatn smá itelné nerosty mají tedy tupý sty ný úhel, zatímco hydrofilním. dob e smá itelným p ísluší úhel ostrý. Tvar, který zaujme kapka vody na
povrchu nerostu, odpovídá rovnovážnému stavu mezi povrchovým nap tím na
rozhraní tuhé a plynné fáze Q1,3, tuhé a kapalné fáze Q1,2 a kapalné a plynné
fáze Q2,3 dle
G1,3 = Q1,2+Q2,3. cos γ

Obr.75 Sty ný úhel a
smá itelnost
a,c – u hydrofobního
nerostu,
b,d – u hydrofilního
nerostu

U hydrofobního nerostu (s velkým sty ným úhlem) je ploška styku vzduchové
bublinky a nerostu veliká, takže vzniká dostate n pevné spojení. U hydrofilního nerostu nem že naopak bublinka na povrchu ulp t práv pro nepatrn malou plošku styku, 2 toho tedy vyplývá, že se zv tšujícím sty ným úhlem se
flotovatelnost nerostu zlepšuje a naopak. Smá itelnost nerost nelze vid t jen v
souvislosti s veli inou sty ného úhlu. Na smá itelnost má kup . vliv i tzv. hystereze smá ení, pod kterou rozumíme jev, p i n mž se brzdí postup smá ení na
povrchu nerostu. Tento jev se vysv tluje t ením obrysu p ilnuté bublinky o
povrch ástic a je logické, že hystereze bude tím v tší, ím drsn jší bude povrch ástic.
1. Flota ní p ísady
Realizovat flota ní pochod, ovliv ovat, p ípadn regulovat v d ív jší kapitole
uvedené povrchové jevy mezi jednotlivými fázemi lze pomoci flota ních p ísad, které mají ve flota ním procesu nejd ležit jší funkci.
Jako flota ní p ísady slouží slou eniny:
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a) polární, které jsou ve vod velmi dob e rozpustné a stepí se na ionty a jsou
chemicky aktivní,
b) nepolární, ve vod tém nerozpustné, chemicky velmi málo aktivní,
c) heteropolární, jejichž molekula se skládá z polární a nepolární ásti, p iemž polární ást je tvo ena skupinou -OH, -COOH apod., nepolární tvo í
uhlíkový zbytek molekul. Polární skupiny heteropolárních p ísad jsou aktivní v i vod ; snižují mezifázové povrchové nap tí tím, že se absorbují
na rozhraní dvou fází.

Obr.76 Molekula heteropolární flota ní p ísady

Podle funkce rozd lujeme pak flota ní p ísady na tyto druhy:
a) sb rné p ísady (sb ra e),
b) p nící p ísady (p nice),
c) potla ující p ísady (depresory),
d) oživující p ísady (aktivátory),
e) modifikující p ísady.
Poslední t i druhy p ísad (potla ující, oživující a modifikující) nazýváme zpravidla ídícími p ísadami.
a) Sb rné p ísady
Sb rné p ísady jsou povrchov aktivní organické látky, které vytvá ejí na povrchu minerálních ástic hydrofobní vrstvi ku, ímž se umož uje jejich flotovatelnost. Velká ást t chto p ísad zp sobuje také áste né p n ní. Adsorpce
sb ra e nastává na rozhraní pevné a kapalné fáze. Vazba sb ra e na povrchu
minerálu m že být zp sobena bu fyzikální adsorpcí, chemisorpcí, tj. chemickou reakcí, probíhající na povrchu nerostu, nebo chemickou reakcí mezi ionty
sb ra e a ionty v krystalické m ížce nerost . P i chemické reakci je kationt
obsažený v polární skupin heteropolární molekuly sb ra e nahrazován kationty z krystalické m ížky flotovaného nerostu. V d sledku této reakce vznikne na
povrchu nerostu nová látka, hydrofobn jší než byl p vodní povrch minerálu.
Molekuly sb ra e se zachycuji na povrchu nerostu tak, že polární skupina ulpí
na povrchu minerálu, zatímco nepolární sm uje do vody p ípadn do vzduchu.
Jako sb ra se používá xantogenan , merkaptanu, mastných kyselin a jejich
solí, dále p irozených olej a deht ze d eva apod. Sb ra tohoto typu se užívá p i flotaci sirníkových rud. P i flotaci nesirníkových rud a mnohých jiných
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užitkových nerost se užívá jako sb ra
p edevším kyseliny olejové
C17H33COOH a oleanu sodného C17H33COONa. Vyšší mastné kyseliny jsou
zárove také silnými p nici, nemají však selektivní vlastnosti, takže se do p ny
dostávají i jalovinové minerály. Olejovou kyselinou se kup , flotují fluorit,
apatit, baryt, magnetit, živec, kasiterit, vápenec apod.
V poslední dob se za ínají uplat ovat i r zné sb ra e získané p i zpracování
ropy jako naftenová mýdla, naftenové sulfonáty apod. V tšina sb ra je anion-aktivního typu; jsou to sb ra e, jejichž polární skupina je tvo ena kationtem. Za ínají se však uplat ovat, a to zejména p i flotaci kyslíkatých nerostných surovin, i kation-aktivní sb ra e, jejichž polární skupina je tvo ena aniontem. Ty jsou zna n selektivní a lze jich použit zejména k tzv. obrácené flotaci,
p i které chceme dostat do p ny nerosty tvo ící jalovinu (flotace k emene a
živc s použitím chloridu tetraethylamonného).
b) P nící p ísady
Tyto p ísady mají tvo it na hladin rmutu únosnou a stálou p nu. P itom snižují
povrchové nap tí vody. Pro svou malou rozpustnost jsou vyt s ovány z roztoku a koncentrují se na rozhraní mezi kapalnou a plynnou fázi vzdušných bublinek. Jsou to p evážn heteropolární slou eniny. Jejich molekula je složena z
hydrofobní a hydrofilní skupiny. Hydrofilní (polární) skupinu tvo í alkoholická
nebo fenolická skupina, hydrofobní (nepolární) skupinu pak tvo i radikál. Polární skupina p ni má velkou afinitu k vod . P íslušné polární konce molekul
p ni se tedy orientuji sm rem proti vod , zatímco nepolární skupiny sm ují
do plynné fáze, tj. ke st edu vzduchových bublinek. Tato orientace chrání bublinky p ed splýváním p i jejich vzájemných nárazech. Jako p ni se používá
p edevším benzenových derivát s polární hydroxylovou skupinou jako je fenol, krezol, xylenol apod. Jako p nicí p ísady se však osv d ily a nefenolické,
zejména terpenické látky.
c) P ísady ídící
Další, tzv. p ísady ídící, se uplat ují p edevším p i selektivní flotaci, o i níž
získáváme postupn a odd len jednotlivé koncentráty p i úprav suroviny,
která obsahuje více užitkových nerostných složek. Chceme-li kup . získat dv
užitkové složky ze rmutu, m žeme je bu vyflotovat jako kolektivní koncentrát a ten teprve flotaci rozdružit, takže jedna užitková složka p ejde do p ny,
druhá do odpadu sekundární flotace. M žeme však také p edem vyflotovat
jednu užitkovou složku p i potla eni druhé a druhou aktivujeme v následující
sekundární flotaci.
Potla ující p ísady potla ují flotovatelnost n kterých nerost , ímž je umožn no jejich rozdružování od ostatních. Jejich ú inek se zakládá na principu, že
reagují s povrchem n kterých minerál a znemož ují tak zachycení sb ra e na
t chto ásticích. Nejrozší en jšími potla ujícími p ísadami Jsou anorganické
elektrolyty a n které organické ochranné koloidy.
Oživující p ísady oživuji flotovatelnost minerál , která byla p edtím do asn
potla ena. Jsou stejn jako depresory p i selektivní úprav nepostradatelné.
Tyto p ísady porušují zase hydrofilní vrstvi ku vytvo enou depresory a umožují tak, aby sb ra znovu reagoval s povrchem minerálu. Jako oživující p ísady slouží kup . modrá skalice, která zesiluje flotovatelnost pyritu. Dále kyselina sírová, která neutralizuje potla ující ú inky n kterých alkálií apod.
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Modifikující p ísady jsou inidla ovliv ující kyselost nebo zásaditost rmutu,
která má pro flotaci zna ný význam, pon vadž n které minerály dob e flotují
jen v prost edí o ur itém pH. Jako modifikujících p ísad, zv tšujících zásaditost rmutu se užívá zásad jako hydroxidu sodného, draselného, vápna sody aj.
K zvyšování kyselosti se pak bere kyselina sírová, solná i n které soli, které
snadno hydrolyzují. P i používání modifikujících p ísad je si t eba uv domit
nejen zm nu prost edí z hlediska koncentrace vodíkových iont , ale i to, že se
do rmutu sou asn p ivád jí nové kationty a anionty, které mohou siln ovlivovat pr b h flotace.
Flota ní proces m že být silné porušen i r znými jinými látkami, které se dostávají do rmutu s nerostem nebo i s vodou, pop ípad , které mohou vzniknout
nesprávným dávkováním flota ních p ísad. Tak kup . p i zpracování ryba iny z
povrchových sulfatických pásem je nebezpe í, že se do flota ního procesu mohou dostat i n které sírany, které mohou p i vyšší koncentrací docela zastavit
pochod flotace.
Depresivní vliv na flotaci mají i n které minerální látky, jako olej, vazelína
apod., které se mohou dostat do rmutu p i poruše flota ního za ízení. Pak vzniká hustá t žce odstranitelná p na. Velmi škodliv p sobí na flota ní proces i
kaly, tvo ené nerostnými, sou ástmi o velikosti pod 0,01 mm. Jejich škodlivost
spo ívá ve zvýšeném p ilnutí ke vzduchovým bublinkám bez ohledu na smá itelnost. D sledkem toho je potla ení selektivity flotovaného nerostu a snížení
výt žnosti flotace. Kaly se odstra ují jen velmi obtížn o to srážením vápnem,
chloridem sodným, hlinitým ve zvláštních odkalovacích za ízeních, hydrocyklonech apod.
2. Technologie flotace
Technologii flotace je možno rozd lit do t í etap:
a) p íprava užitkového nerostu k flotaci,
b) p íprava rmutu,
c) vlastní flotace.
K nejpodstatn jším praktickým vliv m v technologii flotace pak dále po ítáme:
a) zrnitost výchozí suroviny,
b) hustotu rmutu,
c) dávkování inidel,
d) provzdušení rmutu,
e) zp sob odvád ní p ny,
f) ur ení optimální doby flotace.
Mimo to nohou p irozen ovliv ovat flotaci i další initelé a to op t podle povahy výchozí suroviny a požadavk na výsledný produkt.
a) Zrnitost výchozích surovin
Zrnitost výchozích surovin je Jedním z nejd ležit jších flota ních initel , Flota ní úprava vyžaduje tedy p edb žné mletí rozdružovaného nerostu, S tím
ovsem souvisí i otázka správného mletí. P i hrubém mleti, tj. neuvolní-li se
všechny ástice užitkového nerostu od jaloviny, odchází ást užitkového nerostu s nedostate n rozpojenými p erostlými zrny spolu s jalovinou na odval,
nebo prorostlá zrna p echázejí do koncentrátu, který je pak zne iš ován.
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Nemén škodlivé je i nadm rné mletí. P emleté ástice tvo í d íve uvedené,
velmi jemné kaly, která se velmi nesnadno usazují.
b) Hustota rmutu
Hustotou rmutu rozumíme v praxi pom r hmotnosti užitkového nerostu k
hmotnosti vody, tj. T: K, nebo-li obsah tuhých látek ve rmutu v hmotnostních
procentech. Hustota rmutu je velmi d ležitá, nebo se p i jejím zv tšování
zpravidla zv tšuje výkonnost flota ních p ístroj a n kdy i klesá spot eba inidel.
c) Dávkování inidel
Stanovení optimální dávky sb ra v každém jednotlivém p ípad je velmi
d ležité, Nadm rná spot eba t chto inidel n kdy totiž zhoršuje výsledky flotace a krom toho se zvyšují i provozní náklady. Spot eba sb ra je r zná a
závisí p evážn na druhu nerostu. V tší koncentrace sb ra e podporuje vznik
bohatších p n a tím asto i mechanické unášení jaloviny od koncentrátu.
Množství p ni závisí zejména na zp sobu a intenzit provzdušn ní rmutu a
áste n na zrnitosti výchozí suroviny. Pneumatické p ístroje spot ebují podle
dosavadních zkušeností za stejných podmínek více p ni než p ístroje mechanické. Správné dávky inidel p idávaných ke rmutu p i flotaci v tšinou podporují v tší výt žnost a také rychlost flotace. P idáváni t chto látek v p íliš malých dávkách však flotaci zpravidla zpomaluje. V každém p ípad se musí optimální množství flota ních p ísad ov it nejprve pokusn .
d) Provzdušn ní rmutu
Provzdušn ním rmutu rozumíme jeho nasycení drobnými vzduchovými bublinkami. Optimální provzdušn ní rmutu závisí hlavn na druhu a množství p ivád ného rmutu, jeho rozptýlení, na hustot rmutu, spot eb a jakostí p nice.
Množství p ivád ného nebo nasávaného vzduchu do rmutu je dáno typem flota ního p ístroje a zp sobem provozu.
e) Zp sob odvád ní p ny
Zp sob odvád ní mineralizované p ny z flota ního p ístroje má zna ný vliv
jak na výkon flota ního za ízení, tak na jakost koncentrátu. Neodvádí-li se p na v as, klesá výkonnost p ístroje.
f) Doba trvání flotace (flota ní as)
Na dobu trvání flotace p sobí op t initelé jako charakteristika flotovaného
nerostu, jeho obsah ve rmutu, povaha použitých inidel, hustota rmutu, intenzita míchání, zrnitost suroviny, rychlost odvád ní p ny apod. Doba pot ebná pro
flotaci se stanoví pokusn a m že kolísat ve zna ných mezích, U snadno flotovatelných užitkových nerost je tato doba 5 až 15 minut, t žce flotovatelné
nerosty pot ebují 20 až 60 minut. Nejvhodn jší flota ní as se rovn ž stanoví
pokusn dílci flotaci, nebo rozborem provozních ukazatel každé flota ní komory.
3. Za ízení pro flotaci
Za ízení používaná k flotaci musí vyhov t t mto požadavk m:
a) rmut musí být intenzivn a rovnom rn provzdušn n pokud možno nejv tším po tem malých bublin
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Agitátory

b) mineralizované bublinky se musí správn odd lovat od rmutu a
vzniklá p na nesmí být rozbíjena
c) p ístroje musí být výkonné a spolehlivé
d) p ístroje se musí lehce p izp sobovat zm n provozu
e) obsluha musí být jednoduchá
f) spot eba energie musí být malá

Flota ní p ísady se mohou dávkovat bu p ímo do flota ních p ístroj nebo do
zvláštních nádob, tzv. agitátor ; ve kterých se rmut shromaž uje p ed vstupem
do flota ního p ístroje. Agitace (doba styku flota ních p ísad se rmutem, než je
rmut podroben vlastnímu rozdružování) je velmi d ležitá. Má-li být tato doba
dlouhá, p idávají se flota ní p ísady t eba již p i mletí zpracovávané suroviny.
Agitátor je válcová nádoba s mísidlem. H ídel mísidla je obklopen rourou s
otvory; rmut stéká naho e do roury a cirkuluje vertikáln tak, až je p etokem
odveden z agitátoru. P i této cirkulaci se p ísady ve rmutu dostate n rozptýlí,
takže p i výtoku z agitátoru je rmut p ipraven dokonale k flotaci.
Flota ní p ístroje
Vlastní flota ní proces probíhá ve zvláš k tomu ú elu konstruovaných flota ních p ístrojích. Zna ný význam má pro flotaci uvedené správné provzdušn ni
flota ního rmutu. Podle toho , jak se tvo í vzduchové bublinky, d líme flota ní
p ístroje do t i skupin:
a) p ístroje mechanické, kde je vzduch pot ebný k provzduš ování nasáván prudkým otá ením mísidla,
b) p ístroje pneumatické, v nichž je pot ebný vzduch vhán n do p ístroje pod tlakem,
c) kombinované p ístroje, u nichž se využívá provzdušn ní jak pomoci mísidel, tak pomocí stla eného vzduchu.

Obr. 77 Kombinovaný flota ní p ístroj

P íkladem posledn uvedených za ízení m že být kombinovaný flota ní p ístroj. Rmut se p ivádí pod mísidlo, jež je dvoudílné. Jeho spodní ást (rotor)
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má lopatky, které vyvolávají sací ú inek podobn jako u odst edivého erpadla,
Jeho vrchní ást (stator) má radiální žebra, podporující nasávání vzduchu do
rmutu. Vzduch se p ivádí shora trubkou, v niž se otá í h ídel mísidla. Na rozdíl
od silného ví ení rmutu pod uklid ujícím roštem (umíst ného nad mísidlem) je
v prostoru nad nim pom rný klid.
Vzduchové bublinky se zachycenými minerálními ásticemi procházejí otvory
v roštu a vytvá ejí na hladin rmutu p nu. V trubce, v níž se otá í h ídel mísidla, jsou nad uklid ujícím roštem otvory, které se mohou podle pot eby otevírat nebo p ivírat. Tím je ízena vnit ní cirkulace rmutu ve flotátoru. Nakonec
lze ješt uvést, že pneumatické flota ní p ístroje mají pom rn malou spot ebu
energie na tunu zpracovávaného materiálu; jejich nevýhodou je však v tší
pr m r vzduchových bublin.

6.3

Chemické zp soby rozdružování

P i úprav n kterých nerostných surovin se používá stále ast ji i takových
proces , p i nichž se m ní chemické složení upravovaných surovin. N které s
t chto pyrometalurgických a hydrometalurgických pochod se uplat ují p i
úprav rud již odedávna, využití jiných je teprve v po átcích. Dosavadní vývoj
ukazuje, že n které z t chto postup , p edevším procesy hydrometalurgické, se
budou stále více kombinovat s fyzikálními a fyzikáln -chemickými zp soby
úpravy a že jen tak bude možno komplexn zpracovávat i r zné dosud nedobyvatelné mimo ádn chudé rudy (v etn získáváni stopových prvk ).

6.3.1

Hrudkování

Hrudkování je pyrometalurgický zp sob zušlech ování chudých k emi itých
železných rud, který se uplat uje i p i úprav n kterých niklových rud, v nichž
nositelem niklu je garnierit. Rozdrcená železná ruda se p ivádí spolu s reduk ním palivem do rota ních pecí dlouhých 50 až 90 m. V t chto pecích vzniká p i
pom rn nízkých teplotách (kolem 1300°C- na výpadovém konci pece) spe enec s vyredukovanými hrudkami kovového železa. Spe enec se po ochlazení
rozemílá v magnetických rozdružova ích. P i vysokých výrobních nákladech je
proces hrudkování neekonomický. Proto byl provoz našich hrudkoven p ed
n kolika roky zcela zastaven.

6.3.2

Pražení rud

Pražení je základen metalurgie barevných kov . Jeho úkolem je p em na sirník na oxidy, jež se potom redukují ve vysokých pecích na kov. Pražící pece
jsou v tomto p ípad sou ástí provozu hutí a pražící proces není zde jen jedním
z lánk úpravy rud, nýbrž je již první fází metalurgického procesu. Narozdíl
od toho jsou pražící pro používané k pražení n kterých železných rud obvykle
sou ástí provozu t žebních závod . Pražení má zde jiný cíl než p i zpracování
rud barevných kov . Železné rudy se praží proto, aby nastal rozklad uhli itan
a hydrát , tj. aby se vypudil oxid uhli itý a voda. Tím se snižuje váha vypražené rudy, snižují se náklady na dopravu rudy do hutí a sou asn se snižuje i obsah síry a arsenu v rud dodávané do vysokých pecí.
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U nás se pražily v šachtových pecích r zných typ železné rudy nu ické a rovn ž i sideritové rudy t žené na Slovensku. Nyní se tyto rudy již nepraží. V souasné dob má význam již jen magnetiza ní pražení železných rud, jehož cílem
je zvýšit jejich magnetickou susceptibilitu p ed magnetickým rozdružováním.
P i magnetiza ním pražení se dává p ednost lépe ovladatelným rota ním pražícím pecím p ed pecemi šachtovými.

6.3.3

Chemické zp soby úpravy - loužení

Chemické zp soby úpravy se uplat uji p i zpracováváni nesnadno redukovatelných rud s komplikovaným složením, V praxi bývá n kdy obtížné vymezit
p esn rozhraní mezi chemickou úpravou a mezi vlastní chemickou technologií
nebo metalurgií. Možnost zužitkovávat hospodárn ložiska velmi chudých nerostných surovin bude vyžadovat stále více kombinací fyzikálních a chemických metod, takže chemické procesy se stanou v nejbližší dob neodd litelnou
sou ástí klasických postup úpravy. Chemické zp soby úpravy se omezují v
praxi na úpravu rud loužením. P i loužení n kterých rud, p edevším rud m d ných, manganových a uranových se uplat uje stále více biologické loužení, p i
n mž se využívá n kterých druh autotrofních bakterií k p em n sirníkových
minerál do rozpustné formy.

6.3.4

Amalgamace a kyanizace

Amalgamace a kyanizace jsou pom rn staré zp soby úpravy používané p i
úprav rud obsahujících zlato a st íbro a rovn ž i p i zpracovávání zlatonosných pisk z rýžoviš . Amalgamace se zakládá na schopnosti volného (nezrudn ného) zlata a st íbra slu ovat se se rtutí. Zrudn né zlato vázané na pyrity
nebo na jiné minerály se získává loužením rudy nebo flota ního pyritového
koncentrátu roztokem KCN nebo NaCn (kyanizace). Za p ítomnosti vody a
nadbytku kyslíku se zlato a st íbro rozpoušt jí a vzniká dikyanozlatan draselný
– K(Au(CN)2).
Kontrolní otázky
1) Uve te fyzikální principy rozdružování.
2) Popište princip funkce žlabového rozdružova e.
3) Popište princip funkce magnetického rozdružova e.
4) Vysv tlete princip flotace.
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7

BRIKETOVÁNÍ, AGLOMERACE A PELETIZACE NEROSTNÝCH SUROVIN

P i t žb a úprav r zných nerostných surovin vzniká velké množství jemnozrnných až jemných produkt , jež nevyhovují požadavk m spot ebitel nebo
nejsou vhodná pro další zpracování. Podíl jemnozrnných produkt se neustále
zv tšuje, což souvisí s pokra ující mechanizací t žby a p edevším s tím, že se
postupn dobývají chudší suroviny, které se musí p i jejich úprav velmi jemn
drtit a rozemílat. Následkem tohoto vzr stá význam briketování, aglomerace a
peletizace jako proces umož ujících získávat z materiál nevyhovující zrnitostní skladby produkty požadované velikosti kus . Rozhodující význam m že
mít i to, že získávané produkty mohou mít p ízniv jší složení a menší obsah
škodlivých p ím si než m ly p vodní aglomerované nebo peletizované materiály.

7.1

Briketování uhlí

N které druhy uhlí, jako nap . lignity a tzv. m kká hn dá uhlí, se briketují pom rn snadno pouhým tlakem v lisech bez pojiva. Briketování tvrdého hn dého uhlí je obtížné. Dostate n pevné ernouhelné brikety se nohou vyráb t jen
p i použití vhodného pojiva (bitumen, ernouhelná smola).
Obr.78 Bubnový rozdružova
a) se spodním p ívodem,
b) s horním p ívodem.
Jakost uhelných briket, závisí na vlastnostech briketovaného uhlí, na jeho složení a zrnitosti, na zp sobu sušení uhlí na lisovacím tlaku a na vlastnostech
pojiva. pokud je jeho použití nevyhnutelné. Tvar a velikost briket jsou podmín ny požadavky spot ebitel a druhem použitých lis .
P i briketování uhlí za použití pojiv se uplat uji válcové a stolové lisy, pracující s pom rn nízkými tlaky 13 až 25 MPa. P i briketování hn dého uhlí bez
pojiv se používají lisy prstencové a r zné typy pásmových razidlových lis s
tlaky v rozmezí 100 - 200 kp.cm-2 = 100 až 250 MPa. P i briketování lignit a
n kterých druha hn dého uhlí nejde Zpravidla jen o to, aby se získalo palivo
požadované kusovosti, ale p edevším o to, aby se zušlechtilo mén cenné palivo s vysokým obsahem vody. Jádrem zušlech ovacího procesu je v tomto p ípad tedy sušení uhlí; briketování je jen jeho nevyhnutelným dopl kem.
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7.2

Briketování rud

Jemnozrnné rudy. a rudné koncentráty (pod 0,1 mm) se briketují s použitím
pojiv, které musí mít vhodnou zrnitost. Výb r vhodných pojiv je velmi omezený. Dobrým pojivem p i briketování železných rud je limonit a rovn ž i vápno,
jež je užite nou sou ástí briket. Briketování rud má pom rn malý význam.

7.3

Aglomerace rud

Aglomerace je nejvíce rozší eným zp sobem p em ny jemnozrnných rud, rudných koncentrát , vysokopecního produktu a jiných jemnozrnných materiál .
P i aglomeraci železných rud stmelují se resp. spékají se aglomerované materiály p i teplotách kolem 1200 až 1400°C. Spot eba paliva bývá p itom 5 až 6%
váhy vsázky. P ednosti aglomerace Je možnost snížit obsah siry a dalších škodlivých p ím sí v spékaných železných rudách a možnost vyráb t vápenný
aglomerát se zvýšeným obsahem vápna, resp. v bec m nit zám rn složení a
vlastnosti vyráb ného aglomerát . Nedostatkem aglomerace je nemožnost spékat úsp šné nejjemn jší ástice.

Obr.79 Peletiza ní
talí

7.4

Peletizace rud

P i zpracování velmi jemných rudných koncentrát nebo jiných materiál se
používá nyní ve stále v tším m ítku peletizace. Na rozdíl od aglomerace vznikají pelety (sbalky) ve dvou odd lených pracovních pochodech:
1. výroba surových pelet,
2. zpev ování (vytvrzování) pelet.
Surové pelety se získávají nabalováním jemnozrnného materiálu v otá ejících
se peletiza ních mísách, kuželech nebo bubnech.
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Obr.80 Peletiza ní
buben

Pevnost surových pelet závisí na obsahu vody a na zrnitostním slezeni
zpracovávaných materiál . Optimální obsah vody bývá asi 10%, bývá však
n kdy i podstatn v tší. Pevnost surových i vypálených pelet lze zv tšit p ísadou zvláštních pojiv, nap . bentonitu. Surové pelety se vytvrzují ú inkem tepla
bu v pásových aglomera ních za ízeních, nebo v šachtových pecích, anebo v
rota ních pecích postupem "Grate-Kiln". Peletizace má význam p edevším p i
zpracovávání velmi jemnozrnných materiál a nenahrazuje tedy aglomeraci.
Kontrolní otázky
1) Popište funkci paletiza ního talí e a bubnu.
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8

ZAHUŠ OVÁNÍ, ODVOD OVÁNÍ A FILTRACE SUROVIN

P i úprav drobných nerostných surovin v mokrém prost edí se zvyšuje jejich
p vodní obsah vody. Koncentráty získané rozdružováním na žlabech, splavech,
v t žkých, kapalinách, p i mokré magnetické úprav , p i flotaci apod., obsahují
tedy ur ité v tší množství vody, které závisí na velikosti a také na ostatních
fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu. Tato voda zpravidla zat žuje
další zpracování t chto koncentrát a proto je nutné ji p ed dalším zpracováním
odstranit. Stupe snížení obsahu vody pak závisí na technicko-ekonomických
parametrech dalšího zpracování.

8.1

Zahuš ování

Zatímco se v p edchozích procesech p evážn zvyšoval obsah p vodní vody v
upravované surovin , sleduje zahuš ování cíl opa ný, tj. v p edem vytvo ených
rmutech nebo kalech obsah vody zase snížit. P i zahuš ování nastává ur ité
odvodn ní suspenzi, takže získáváme zahušt ný produkt, který je proti p vodnímu zbaven jistého množství vody a dále vy e enou složku, kterou tvo í voda
s podílem nejjemn jších áste ek. Tento pochod je mezi lánkem k dalšímu
intenzivn jšímu technologickému procesu, k odvod ování, i když hranice mezi
zahuš ováním a odvod ováním není zcela vymezena.
I p i zahuš ování m žeme totiž získat produkty, kde obsah vody iní až 30%
jejího p vodního množství. K zahuš ování lze výhodn využít zejména n které
z d íve uvedených za ízení, založených na principu p sobení gravita ní síly,
jež vyvolává rozdílné sedimenta ní rychlosti nestejn velkých nebo nestejn
t žkých zrn podle zákona soupádnosti. V provozní praxi zahuš ování n kterých zvláš jemných nebo jílovitých surovin se však asto setkává s obtížemi.
P íslušné suspenze sedimentaci totiž brzdí následkem zvýšeného pohybu jemných ástic, které nají stejné elektrostatické náboje a navzájem se odpuzuji. V
takových p ípadech se urychluje sedimentace p ídavkem n kterých sedimenta ních p ísad jako hydroxidu vápenatého, vodního skla apod., které áste n
disociují v ionty, neutralizují náboje ástic a umož ují tak jejich shlukování a
tudíž snadn jší sedimentaci. Velmi výhodn lze k zahuš ování využit však
zejména d íve popsaných hydrocyklon a i jiných za ízení.

8.2

Odvod ování

Koncentráty z mokré úpravy nerostných surovin nesta í asto pro další technologické operace pouze zahuš ovat, ale je t eba v nich snižovat obsah kapalin
ješt podstatn ji. To Je cílem dalšího úpravnického procesu odvod ování, který
se realizuje bu pouze mechanicky, nebo, jak uvedeno, sušením. P i volb odvod ovacích p ístroj je nutno p ihlížet k ú elu odvod ování a k požadavk m
kladeným na odvod ovaný produkt.
Stejn d ležité je odvod ování z hlediska získáváni vody, která m že být po
vy e ení znovu použita v technologickém procesu, ímž se také vylu uje její
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vypoušt ní do vodních tok , které takto nejsou zne iš ovány. Je nutno však
zd raznit i to, že odvod ování je velmi d ležité i z hlediska snazšího skladování surovin, meziprodukt z odpad z mokrého procesu. Zásadní vliv má zde
zp sob, jakým je v t chto surovinách vázána voda, dále je odvod ování ovlivn no zrnitostí a fyzikáln -chemickými vlastnosti materiálu v bec. Všeobecn
platí, že odvod ování hrubozrnných koncentrát je pom rn snadné a m že být
uskute n no Jednoduchými a levnými zp soby. Odvod ování jemnozrnných
surovin vyžaduje naopak kombinaci r zných zp sob odvod ování, které celý
proces komplikují a prodražuji.

8.2.1

Odvod ování na sítech

Tohoto zp sobu, který je vlastn shodný se sítovým t íd ním, se využívá k
odvod ování surovin bez zvláštního z etele k jejich zrnitosti. Také konstrukcí
se odvod ovací síta podobají sítovým t ídi m. P i nat ásání nebo chv ní síta,
po kterém se pohybuje odvod ovaný produkt, odkapává voda a protéká otvory
do žlab , jimiž je odvád na k op tnému použití.

8.2.2

Odvod ovací zásobníky

Jsou, jak uvedeno, založeny na ú inku hmotnosti vody p i odkapávání
z drobného materiálu. D ležité je u t chto za ízení zajišt ní rychlého odvád ní
odd lené vody ze spodní ásti t chto za ízení. Tato za ízení jsou kontruována
tak, že plní sou asn dvojí funkci, tj, odvod ují a skladují surovinu. Jejich konstrukce bývá velmi jednoduchá, nemá pohyblivých sou ástí a není náchylná k
v tšímu opot ebení. Na obrázku je znázorn no schéma odvod ovacího zásobníku, sloužícího k odvod ování št rk a písku, v jehož vnit ním prostoru Jsou
vestav ny d rované trubky (2), které již z tohoto prostoru odvád jí vodu do
sb rného potrubí. Také nad spodní výpustí (1) tohoto za ízení je umíst no síto,
kterým se zvlášt odvádí odd lená voda, Výhodou tohoto typu za ízení je to, že
d rované trubky je možno v p ípad jejich eventuálního ucpání jemnými podíly
istit tlakovým vzduchem.

Obr.81 Odvod ovací
zásobník pro št rkopísek
- spodní výpust,
- d rované trubky

Ú innost odvodn ní podobnými za ízeními závisí p edevším na zrnitosti odvod ované suroviny. U jemnozrnných hmot zde lze dosáhnout nejnižšího obsahu vlhkosti vody asi 10 až 13% hmotnosti.
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8.2.3

Odvod ování odst edivkami

K rychlému a ú innému odvod ování zejména jemných surovin se používá
odst edivek. Podstatnou sou ástí t chto za ízení je rotor ve tvaru stup ovitého
komolého kužele z d rovaného plechu. Na spole ném h ídeli je nad rotorem
upevn n podáva i talí , jehož ú elem je rovnom rné dávkováni materiálu k
odvodn ní. P sobením odst edivé síly se zrna sdružují na vnit ní stran rotoru
a kloužou pomalu dol . P itom odst edivá síla p ekonává p ilnavost vody, takže voda prochází otvory v plášti rotoru do prostoru mezi rotorem a vn jším
plášt m odst edivky. Sou asn však sebou strhává i jemné kalové sou ástky. V
d sledku kuželovitého tvaru rotoru se v horní užší ásti, kde je menší obvodová rychlost, odd luje p ebytek snadn ji uvolnitelné vody, zatímco ve spodní
ásti, kde je obvodová rychlost vyšší, se odd luje i voda, která je vázána pevn ji. Vzhledem k tomu, že odst edivá síla je mnohonásobn v tší než gravita ní, je u t chto za ízení odvodn ní velmi ú inné. P edností odst edivek je jejich
nejen pom rn ú inné, ale hlavn rychlé odvodn ní. Dosahuje se na nich výkonu 40 až 50 t.h-1. Ve srovnání s odvod ovacími zásobníky lze zde odvodnit
jemnozrnné koncentráty až na obsah vlhkosti asi 6% hmotnostních.

8.3

Filtrace

Touto technologickou operací se odd luje tekutina od tuhých, v ní rozptýlených ástic pomoci tkanin nebo jiných porézních hmot. Podle koncentrace tuhých ástic se používají v praxi obvykle dva zp soby filtrace. Suspenze s velmi
malým obsahem tuhé látky (hmot. zlomek tuhé fáze 0,001) se filtrují p es vrstvu zrn ného materiálu (obvykle písku), p i emž nedochází k tvorb filtra ního
kolá e. Koncentrovan jší suspenze se pak již zpravidla filtrují p es filtra ní
p epážku (nej ast ji textilní), na které se tuhé ástice zadržuji a vytvá ejí filtra ní kolá .
Na pr b h filtrace má vliv velikost pór ve filtru, povaha a velikost ástic, které se na filtru usazuji. Voda z vyšších vrstev pak musí touto spodní vrstvou
prosakovat. Filtra ní p epážkou není tedy filtr sám, ale i uvedená nejspodn jší
vrstva. Póry v této vrstv bývají asto podstatné menší než póry vlastního filtru. Tím se vysv tluje i to, pro se do filtrátu dostává zpo átku i ást hrubších
ástic až do doby, než se na filtru utvo í filtra ní vrstvi ka z odvodn ného materiálu. ím vyšší je celkov usazená vrstva na filtru, tím v tší je odpor, kladený pronikání filtrátu a tím více se filtrace zpomaluje. Proto musí být postaráno
o to, aby usazená vrstva odvod ovaného materiálu nebyla tlustší než je žádoucí, a aby byla v as odstra ována.
P i filtraci nemá obsah vody v odvod ovaném materiálu podstatný vliv na kone nou vlhkost produktu; má však zna ný vliv na rychlost filtrace. Aby výkonnost filtru nebyla snižována, nemá proto odvod ovaný produkt obsahovat více
než 30 až 40% vody. Proto bývá n kdy t eba zbavit odvod ovaný produkt p edem ásti vody zahuš ováním.Výkonnost filtrace závisí na povaze odvod ovaných ástic, jež mají být filtrovány. Proto i v tomto technologickém procesu se
mnohem rychleji odvod uje materiál s hrubšími ásticemi než s ásticemi jemnými. Podobn jako p i sedimentaci, tak i p i filtraci lze využít vhodných p í-
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sad v tom p ípad , když mají být filtrovány velni jemné kaly, které je t eba
nejprve vysrážet a p evést na lépe filtrované v tší shluky.
V praxi se používají v zásad dva typy filtra ních za ízení:
o podtlakové, neboli vakuové filtry, ve kterých filtrát proniká na druhou stranu filtru, kde je vyvoláván podtlak,
o p etlakové filtry, u kterých" je na té stran , na níž je p ivád n odvod ovaný
materiál, vyšší tlak než je tlak atmosférický.
Vakuové filtry se vyráb jí jako bubnové filtry s vn jším filtrujícím povrchem,
bubnové filtry s vnit ním filtrujícím povrchem, kotou ové filtry a pásové filtry.
Nejrozší en jším z t chto za ízení jsou vakuové filtry bubnové s vn jším filtrujícím povrchem. Oto ný filtra ní buben, jehož obvodová plocha je kryta hustým filtra ním pletivem, je uložen na vodorovném h ídeli. Uvnit je buben rozd len na v tší po et segment . Rozvodné za ízení uvnit bubnu zapojuje ást
segment na potrubí k výv v , takže je v nich postupn vyvoláván podtlak.
Filtra ní buben je spodní t etinou položen do jímky, kam je p ivád n koncentrát. P sobením podtlaku se na jeho vn jší povrch p isávají pevné ástice, které
tvo i vrstvu, která je tak dlouho p isávána až se p iblíží k místu, kde je z vn jší
strany seškrabávána.
Obr. 82 Bubnový vakuový filtr
1 - sm r otá ení filtru
2 - buben filtru
3 - p ítok rmutu
4 - odvod ovací prostor
5 - p etlakový prostor
6 - nasávací prostor
7 - odb r odfiltrovaného materiálu
8 - jímka filtru
9 – míchadlo
Vrstva odvodn ného materiálu bývá tlustá 8 až 15 mm. Výkon t chto filtr
kolísá od 0,1 do 1,0 t.h-1 na l m2 filtra ní plochy. Obsah vlhkosti se m í dle
druhu odvod ovaného materiálu a pohybuje se v rozmezí od 5 až do 20%
hmotnostních. P íkladem p etlakových filtra ních za ízení jsou kalolisy, používané v rozsáhlém m ítku v r zných pr myslových odv tvích, jako kup . v
keramickém pr myslu p i odvod ování kaolinu, hlín, tuhy apod.
P i odvod ování kaolinu se používá kalolis se ty hrannými rámy. V rámových kalolisech jsou st ídav umíst ny plné a duté rámy, mezi nimiž jsou umíst ny plachetky z bavln né tkaniny.
Dva plné rámy 2- s dutým rámem l-, umíst ným mezi nimi, tvo í vždy jeden
filtra ní element. P i pln ní kalolis je odvod ovaný materiál p ivád n do kanálk 3- a 4- v horní ásti dutého rámu. Tuhé ástice se usazují v prostoru mezi
filtra ními plachetkami. Filtrát proniká plachetkami a stéká drážkami v plných
ránech do kanálk 5- a 6- ve spodní ásti plného rámu. Po áte ní tlak bývá 0,4
až 0,08 MPa, ke konci odvod ovacího cyklu dosahuje tlak 0,3 až 0,4 MPa. K
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propírání filtra ního kolá e vodou slouží pak kanálky 7- a 8- , které ústí rovn ž
z plného rámu. Propírací voda odtéká op t otvory 5- v sousedním plném rámu
do kanálku 6-.
Obr. 83 Kalolis

Výkonnost kalolis je rozli ná. Voda není v kolá ích po odvodn ní nikdy stejn rozd lena. Vnit ní ást kolá bývá vždy vlh í. I když jsou tato za ízení
velni rozší ena, z stává jejich hlavní nevýhodou p erušovaný provoz, namáhavé ru ní išt ní apod. Proto se sleduje stále vývoj jejich mechanizované obsluhy.
Kontrolní otázky
1) Popište principy odvod ování kalu
2) Vysv tlete pojem filtrace kalu.
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9

SUŠENÍ SUROVIN

N které suroviny - v t ženém stavu nebo po p edchozí úprav - obsahují tolik
vlhkosti, že p ed dalším procesem je t eba zajistit jejich sušení. Tak nap . vápenec m že obsahovat až 8% vlhkosti, slín až 15%. jíl kolem 20%, k ída p es
25%, uhlí až 14%.
Voda obsažená v surovinách se m že vyskytovat jako:
volná voda - vyskytuje se na povrchu surovin,
kapilární voda - voda, která napl uje otvory struktury ástic materiálu,
adsorp ní voda - voda adsorbovaná na povrchu materiálu,
voda chemicky vázaná - neozna uje se jako vlhkost. Odstran né této vody
má za následek zm nu struktury doty ného materiálu, nap . voda v jílových
minerálech sádrovci apod.
Pro sušení byla vyvinuta celá ada strojních za ízení, p ípadn systém . Sušení
se provádí v r zných typech suši ek, ale také v kombinaci s dalším technologickým úpravnickým procesem, jako nap . sušení p i drcení, sušení p i mletí v
r zných typech mlýn , nebo p i t íd ní, p ípadné v n kolika kombinacích v
rámci jednoho procesu.

o
o
o
o

Rozhodnutí o volb p íslušného za ízení je závislé na celé ad faktor , z nichž
nejd ležit jší jsou: - p vod a druh suroviny:
o zrn ní výchozí suroviny,
o drtitelnost a melitelnost výchozí suroviny nebo sm si surovin,
o obsah vlhkosti,
o abrazivní ú inek surovin,
o teplota sušících mlýn .
S p ihlédnutím k t mto hlavním faktor m, dopln ným dalšími specifickými
vlivy p ípad od p ípadu je t eba zvolit nejvýhodn jší, z hlediska ekonomického
a p edevším z hlediska spot eby energií nejefektivn jší za ízení. V sou asné
dob pat í k nejpoužívan jším systém m sušení surovin resp. spole ného sušení a mletí surovin agregáty dle uspo ádání v následující tabulce:
Hranice vlhkosti v surovin p i
teplot plyn v% H2O

Druh za ízení

350°C

900°C

Odrazový suši

5,0

23,0

Vytáp ný odrazový suši

13,0

28,0

Rozprašovací suši

13,0

30,0

Bubnový suši

13,0

30,0

Jednokomorový,mlýn, mech. ob h

4,0

7,5

Jednokomorový mlýn, mech. ob h, vytáp ný

8,0

12,0

Dvoukomorový mlýn, mech. ob h, p ed azený drti

7,0

12,0

Jednokomorový mlýn, pneum. ob h

7,5

12,0
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Jednokomorový mlýn, pneum. ob h, vytáp ný, p ed azený drti

11,0

15,0

Kotou ový mlýn

11,0

15,0

Mlýn autogenní- Aerofall

11,0

22,0

Je ov eno, že spot eba energie dosahuje nejnižších hodnot tehdy, když je sušení provád no jako samostatný úpravárenský proces.

9.1

Bubnové suši e

Bubnový suši je v principu sva ovaný plechový válec o síle plechu kolem 10
až 20 mm dle velikosti bubnu. Délka až 50 m, pr m r kolem 5 m. 3e ov en
nejp ízniv jší pom r délka / pr m rem mezi hodnotami 8-10. Sklon bubnu 36°, po et otá ek kolem 2-5 min-1 p i obvodové rychlosti kolem 0,30 m.sec-1.
Pr chod materiálu bubnem 20-40 min, Jsou stav ny jako:
Protiproudé suši ky - kde horké sušící plyny vstupují do suši ky tam, kde
sušený materiál suši ku opouští. Tím p ichází suchý materiál do styku s nejteplejšími topnými plyny, takže tepelné rozdíly mezi materiálem a plyny jsou celkov menší. Tím je sušící výkon menší než u druhého zp sobu.
Souproudé suši ky - sm r proudu sušeného materiálu a topných plyn je
shodný. Horké topné plyny se tak setkávají s erstvým vlhkým materiálem
bezprost edn . Tím je v d sledku velkého spádu teploty a vlhkosti již v prvé
ásti odpa ován nejv tší podíl vody. V další ásti bubnu je odpa ování vody
relativné malé. Kone ná vlhkost materiálu m že zde být regulována.
Obr.84 Vliv
teploty plynu na teplotu
materiálu

P i volb druhu bubnové suši ky je nutno p edevším dbát na fyzikální vlastnosti sušeného materiálu, Jako je velikost zrna, sklon k zm n struktury b hem
sušení, chování v proudu horkých plyn , pot ebná doba sušení apod.
Plastické suroviny, jako jíl a slín jsou sušeny p ednostn v souproudém za ízení, aby se bezprost edním p sobením horkých plyn zabránilo nalepování materiálu na vstupu do bubnu.
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Obr.85 Vestavby v
bubnovém suši i

Vyšší ú innost bubnových suši ek se dosahuje zabudováním vestaveb, a to
p edevším sprchové - hlavn k sušení plastických hodn vlhkých materiál ,
dále komorové a spirálové. Komorové vestavby umož ují vyšší stupe pln ní
suši ky - až 30%, což umož uje zvýšeni výkonu.

9.2

Rozprašovací suši e

Základem tohoto suši e je pevn stojící ocelová sk í v podob válce. Ve
spodní ásti obsahuje tato sk í dv rotující h ídele opat ené prohazovacími
lopatkami. Tyto h ídele rozptylují sušený materiál do proudu horkých plyn .
Tím je p sobení horkých plyn vystaven velký povrch materiálu, ímž se vytvá í rychlý p evod tepla. Hlavním výrobcem tohoto týmu je firma Hazemag
(NSR).

9.3

Odrazové suši e

P i tomto zp sobu se využívá vysoký stupe rozdrob ování odrazových drti ,
který se pohybuje od 1 : 60 až 1 : 80 podle tvrdosti horniny. Do drti e je zavád n horký plyn, který získává rotorem ví ivé proud ní, ímž se vytvá í t sný
kontakt mezi plynem a materiálem. Pr b žné št pení zrna v drti i zp sobuje
stále zv tšování povrchu drceného materiálu, ímž se vytvá ejí výhodné podmínky pro vým nu tepla. V d sledku p íznivých podmínek vým ny tepla je
možno pracovat s pom rn nízkým spádem tepla.

9.4

Sušení p i mletí

Sušení p i mletí prakticky spojuje dva procesy do jednoho za ízení - mlýna.
Aby se zvýšil výkon sušení, slouží tomuto procesu i další doprovodná za ízení.
Sušení zde probíhá b hem zdrob ování, takže vzniká dobrá vým na tepla.
Vedle tepla p ivád ného plyny se zde využívá i teplo vznikající p i mlecím
procesu. Pro sušení m že být používáno teplo z oh íva e vzduchu nebo odpadni teplo z pece, p ípadn z chladi e.
Sušení p i mletí v trubnatých mlýnech v tšinou využívá odpadni teplo z pece
bu p ímo v procesu mletí v normáln uspo ádaném mlýn , nebo má mlýn
za azenu p edsoušecí komoru - mlýny Humboldt, p ípadn p ed azenu šachtu vlastn šachtový suši , kterým materiál postupn propadává proti vystupujícím
plyn m. Sušení m že být také provád no u tandemového napojení kladivového
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drti e s mlýnem - mlýnice Hischman - jak v drti i, tak i ve mlýn , p ípadné
m že být provád no i ve v trném t ídi i a také v kore kovém výtahu (hojn
používané v USA). Sušení p i mletí m že být dále provád no i v mlýnech kotou ových i autogenních.

9.5

Sušení ve v trném t ídi i

Je hodn používáno p i mletí v USA. Pro sušení se používají pouze vysokoteplotní plyny vyráb né v oh íva i vzduchu, vytáp ném topným olejem nebo plynem. Teplota horkých plyn u vstupu do t ídi e kolem 550°C, p i výstupu
90°C. Odpor proud ní rozptylového v trného t ídi e i nutnost zajišt ní nerušeného pr b hu t ídící práce omezuji množství p ivád ných sušicích plyn a tím
i sušicí kapacitu t ídi e.
Kontrolní otázky
1) Popište model p i formulaci energetické bilance sušení surovin.
2) Vysv tlete pojem souproudého a protiproudového suši e.
3) Nakreslete schéma uspo ádání kombinovaného suši e suroviny s drcením.
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