www.innovator.com.pl

DYNAMIKA WZROSTU SPRZEDAŻY MASZYN FLOTACYJNYCH TYPU IF W LATACH 2000-2011

MASZYNY FLOTACYJNE TYPU IF
A

2006-2008

2009-2011

C

2000-2002

2003-2005

DOTYCHCZASOWE APLIKACJE:
Flotacja główna, czyszcząca, uzupełniająca oraz flotacja w obiegu mielenia w zakładach wzbogacania rud miedzi,
Wszystkie etapy flotacji w zakładach wzbogacania rud cynkowo – ołowiowych,
Flotacja węgla kamiennego,
Flotacja szlamów węglowych pozyskanych ze starych stawów osadowych.
NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA ZASTOSOWANIA MASZYN FLOTACYJNYCH TYPU IF
KGHM Polska Miedź S.A. - jeden z największych producentów miedzi w świecie.

B

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - największy producent węgla koksującego w Polsce
ZGH Bukowno S.A. - największy producent cynku i ołowiu w Polsce
Zakłady przeróbki węgla w Chinach
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Dowodem uznania dla nowego typu aeratora było przyznanie złotego medalu na 50-tych jubileuszowych
Koncentrat

Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2001,
medalu na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2002 w Katowicach
oraz Dyplomu Uznania nadanego przez Komitet Badań Naukowych.
Maszyna flotacyjna IF-100 uzyskała tytuł INNOWACJA ROKU 2009
oraz ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich „Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2010”
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Rysunek przedstawia maszynę flotacyjną typu IF w której zarówno skrzynka nadawcza jak i odpadowa wykonane zostały w wersji zewnętrznej.
1. Komora flotownika. 2. Skrzynka nadawcza zewnętrzna 3. Skrzynka odpadowa zewnętrzna 4. Aerator. 5. Pomost serwisowy napędu 6. Obwodowa rynna koncentratu.
7. Promieniowa rynna koncentratu.
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Moc znamionowa silnika elektrycznego [kW]
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Objętość użyteczna komory
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MODEL MASZYNY

Wymiary gabarytowe [mm]

Maksymalne natężenie przepływu powietrza
technologicznego[Nm3/h]

Ciężar całkowity [kg]

Najczęściej o sposobie konfiguracji maszyn flotacyjnych decyduje miejsce gdzie muszą być posadowione.
Konstrukcja maszyn flotacyjnych typu IF daje inwestorom dość dużą swobodę wyboru opcji posadowienia.

1
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Wariantowe ustawienie komory maszyny
flotacyjnej typu IF w stosunku do posadzki:

<1800

1 komora na łapach

0,03 - 0,06

Ciśnienie powietrza technologicznego [Mpa]
Ciśnienie powietrza sprzężonego w systemie
automatyki [Mpa]

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MASZYN FLOTACYJNYCH TYPU IF

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6

0,4

0,4

0,4 - 0,6

0,4 - 0,6
Poziom posadzki

11200

13100

18.600

19500

22000

2

komora na dnie

3

komora zawieszona na wspornikach
umieszczonych na pobocznicy

27690

* Informacje wymiarowe podane w tabeli należy traktować jako orientacyjne.

OPIS TECHNICZNY
Pneumomechaniczne maszyny flotacyjne typu IF to nowoczesne urządzenia zaprojektowane z myślą o prowadzeniu procesu flotacji kopalin
użytecznych w tym rud metali nieżelaznych i węgla. Są one rezultatem prac badawczych i projektowych prowadzonych w Instytucie Metali
Nieżelaznych Gliwicach. Maszyny flotacyjne typu IF mogą być stosowane w procesie flotacji pulpy o szerokim zakresie koncentracji części
stałych, a także w procesach wzbogacania kopalin o dużym ciężarze właściwym. Flotowniki typu IF mogą pracować jako jednokomorowe ale
najczęściej zestawiane są w maszyny flotacyjne wielokomorowe. W zależności od przyjętej koncepcji technologicznej i lokalizacyjnej
poszególne komory zestawiane są w linii prostej lub dowolnej linii łamanej. Komory maszyn flotacyjnych mają kształt cylindrów
o pojemnościach od 1m3 do 100m3. Dzięki zastosowanym technologiom żywotność maszyn flotacyjnych typu IF została znacznie
wydłużona.
Konstrukcja aeratora (wirnik + zespół uspokajacza) umożliwia prowadzenie procesu flotacji przy niskiej prędkości obwodowej wirnika
uzależnianej od właściwości wzbogacanej kopaliny. Wyróżniającą cechą maszyn flotacyjnych typu IF jest niskie jednostkowe zużycie energii
elektrycznej.

Zbiornik
nadawy

Koncentrat
Odpad

OPIS DZIAŁANIA
Nadawa

Nadawa do flotacji podawana jest do flotownika za pośrednictwem skrzynki nadawczej, która w zależności od własności flotowanego
materiału i miejsca posadowienia maszyny instalowana jest opcjonalnie wewnątrz lub na zewnątrz maszyny. Produkt pianowy (koncentrat)
odbierany jest z maszyny za pośrednictwem rynien odbiorczych rozmieszczonych po obwodzie i promieniowo w górnej części komory.
W zależności od pojemności maszyn flotacyjnych i rodzaju flotacji stosuje się 4-8 rynien promieniowych. Odpady flotacyjne odbierane są przy
użyciu skrzynek odpadowych zainstalowanych opcjonalnie na zewnątrz lub wewnątrz maszyny flotacyjnej.
Wypływ odpadów flotacyjnych regulowany jest za pomocą zaworu „gniazdo-grzybek”. Ruch grzybka sterowany jest opcjonalnie za pomocą
siłowników pneumatycznym lub elektrycznym.
Maszyny flotacyjne typu IF wyposażane są w niezawodne systemy automatycznej regulacji ich pracy takie jak:
układ regulacji ilości powietrza podawanego do maszyny flotacyjnej,
układ regulacji poziomu zawiesiny w maszynie flotacyjnej,
Istnieje możliwość wyposażenia tych maszyn w układ regulacji dozowania odczynników flotacyjnych.
Centra sterowania maszynami lokalizuje się w szafach sterowniczych AKPiA wyposażonych w sterowniki mikroprocesorowe PLC.
Współpracują one z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi zainstalowanymi na obiektach co umożliwia optymalną automatyzację
procesu technologicznego. Wszystkie szafy sterownicze wyposażone są w dotykowe panele operatorskie umożliwiające pełną kontrolę
procesu oraz podgląd parametrów flotacji.
Układy automatyki i sterowania zainstalowane w maszynach typu IF są przystosowane do pracy w sieci Ethernet

Maszyny flotacyjne typu IF z centralnym punktem podawania nadawy
Skrzynki nadawcze wewnętrzna, skrzynki odbiorcze odpadów zewnętrzne.

Maszyna flotacyjna typu IF zestawiona
w strumień w konfiguracji 1 + 2
Skrzynka nadawcza zewnętrzna, skrzynka odpadów
wewnętrzna.

Wszystkie oferowane maszyny i urządzenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb inwestorów po zapoznaniu się
z charakterystyką wzbogacanych kopalin, stosowanymi do ich wzbogacania schematami technologicznymi oraz
wymaganiami lokalizacyjnymi.
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