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MASZYNY FLOTACYJNE

DLA PRZEMYS£U GÓRNICZEGO
Maszyny flotacyjne s¹ podstawowymi urz¹dzeniami do pozyskiwania minera-

³ów u¿ytecznych z rud metali nie¿elaznych i innych surowców metod¹ flotacji.

Instytut Metali Nie¿elaznych w Gliwicach opracowa³ w latach 1963 – 1976 typo-

szereg pneumomechanicznych maszyn flotacyjnych oznaczonych symbolem IZ.

By³y to flotowniki wielokomorowe, korytowe o objêtoœci pojedynczej komory

od 1m3 do 30 m3 – IZ-1, IZ-3, IZ-5, IZ-12, IZ-30. Znalaz³y one powszechne zasto-

sowanie w przemyœle miedziowym, cynkowo-o³owiowym, wêglowym. Maszyny

IZ-12 s¹ do dnia dzisiejszego podstawowymi flotownikami dla flotacji wêgla

w Polsce. By³y one równie¿ przedmiotem eksportu miêdzy innymi do Chin i Brazylii.

W koñcu lat dziewiêædziesi¹tych w Instytucie Metali Nie¿elaznych opracowano

konstrukcje maszyn flotacyjnych nowej generacji i oznaczono je symbolem IF.

Zmieniono filozofiê w projektowaniu flotowników - w miejsce typoszeregu ma-

szyn projektujemy i dostarczamy maszyny flotacyjne wed³ug wymagañ indywidu-

alnego odbiorcy.

Zrezygnowano z flotowników o budowie korytowej na rzecz flotowników ko-

morowych, które mo¿na ³¹czyæ tworz¹c wielokomorow¹ maszynê flotacyjn¹. Mog¹

byæ one równie¿ stosowane jako indywidualne komory flotacyjne.

Skonstruowano flotowniki dla flotacji szybkiej IF-9S i IF-19S przeznaczone

dla pulpy o du¿ej koncentracji czêœci sta³ych, do 800 g/dm3, z du¿ym udzia³em

ziaren grubych oraz dla prowadzenia procesu w krótkim czasie. Flotownik ten

stosowany jest najczêœciej w obiegu mielenia. Jego przydatnoœæ zaznacza siê

szczególnie we flotacji rudy, która obok minera³u podstawowego zawiera rów-

nie¿ metale szlachetne, takie jak z³oto i srebro. Flotowniki te stosowane s¹ jako

pojedyncze komory, wyposa¿one we wszystkie elementy stabilizacji parame-

trów procesu.

Dla flotacji g³ównej rud metali nie¿elaznych opracowano konstrukcjê flotowni-

ków IF-30R i IF–57R. Flotowniki te mog¹ byæ stosowane dla flotacji pulpy w sze-

rokim zakresie koncentracji czêœci sta³ych, a tak¿e dla wzbogacania kopalin o

du¿ym ciê¿arze w³aœciwym. Konstrukcja flotowników IF-30R i IF-57R pozwala na
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budowanie wielokomorowej maszyny flotacyjnej, w której poszczególne komory

ustawione s¹ w linii prostej lub mog¹ byæ ustawione w linii ³amanej. Wielokomo-

rowa maszyna flotacyjna  zbudowana jest z szeregu sekcji flotacyjnych. Poszcze-

gólne sekcje ustawione s¹  na ró¿nych poziomach, przy czym w jednej sekcji

mo¿na zestawiæ maksymalnie 3 komory.

Dla flotacji surowych koncentratów opracowano konstrukcjê flotowników

IF-20RC i IF-30RC. Cech¹ charakterystyczn¹ tych flotowników jest pionowy prze-

p³yw pulpy przez komorê flotownika. Flotowniki te nale¿y stosowaæ jako pojedyn-

cze komory flotacyjne. W przypadku zastosowania wiêkszej iloœci takich flotow-

ników, zaleca siê równoleg³¹ pracê wymaganej iloœci komór zasilanych poprzez

rozdzielacz  nadawy.

Dla flotacji wêgla, grafitu lub siarki opracowano konstrukcjê flotownika IF-45W.

Flotownik ten przystosowany jest do flotacji materia³ów o wysokiej zawartoœci

sk³adnika u¿ytecznego i du¿ym wychodzie produktu pianowego.

Istot¹ flotowników typu IF jest wprowadzenie do ich konstrukcji nowego typu

aeratorów, które pozwalaj¹ na prace w szerokim zakresie napowietrzenia pulpy

przy malych szybkoœciach obwodowych wirnika. Dziêki temu mo¿na uzyskaæ wzrost

zawartoœci sk³adnika u¿ytecznego w koncentracie, zmniejszyæ zu¿ycie energii elek-

trycznej oraz zwiêkszyæ ¿ywotnoœæ aeratora.

Dowodem uznania dla nowego typu aeratora by³o przyznanie z³otego medalu

na 50. jubileuszowych Œwiatowych Targach Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i

Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2001, medalu na Targach Innowacji Go-

spodarczych i Naukowych INTARG 2002 w Katowicach oraz Dyplomu Uznania

nadanego przez Komitet Badañ Naukowych.

Wszystkie flotowniki typu IF wyposa¿one s¹ w uk³ady stabilizacji i regulacji ilo-

œci powietrza kierowanego do flotacji oraz poziomu pulpy w komorze flotownika.

Uk³ady te przystosowane s¹ do sterowania lokalnego oraz do wspó³pracy z nad-

rzêdnym systemem sterowania procesem flotacji. Oferujemy równie¿ systemy sta-

bilizacji parametrów nadawy, w szczególnoœci dla flotacji  w obiegu mielenia.

Poni¿ej przedstawiono wykaz flotowników typu IF dostarczonych przez Insty-

tut Metali Nie¿elaznych dla zak³adów wzbogacania rud miedzi KGHM Polska MiedŸ

SA w Lubinie.
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Ponadto w Kopalni Wêgla Kamiennego w Pszowie zastosowano flotownik IF-45W  do flotacji wêgla

koksowego.

Do produkcji aeratorów i elementów regulacyjnych stosuje siê pokrycia ochronne gwarantuj¹ce ich wielolet-

ni¹ poprawn¹ pracê. Komory flotacyjne mog¹ byæ dostarczone z wy³o¿eniem przeciwœciernym lub  przygotowa-

ne do zastosowania dowolnego wy³o¿enia wykonywanego w trakcie  monta¿u.  Dostarczane urz¹dzenia posia-

daj¹ wysokojakoœciowe pokrycia antykorozyjne, wykonane na bazie renomowanych produktów lakierniczych.

Stosowane  systemy stabilizacji parametrów procesu flotacji sk³adaj¹ siê z uk³adu sterowania i stabili-

zacji przep³ywu powietrza podawanego do poszczególnych aeratorów oraz uk³adu sterowania i stabilizacji

poziomu pulpy w pojedynczej komorze lub kaskadzie flotownika wielokomorowego. System stabilizacjii

sterowania parametrami pracy flotowników wyposa¿ony jest w modem ETHERNET do komunikacji z sys-

temem nadrzêdnym. Dla stabilizacji i sterowania pojedyncz¹ maszyn¹ flotacyjn¹ zalecamy wyposa¿enie

jej w regulator mikroprocesorowy. W tym przypadku zmiana wartoœci zadanych odbywa siê z pulpitu regu-

latora. W przypadku zastosowania kilku maszyn flotacyjnych zalecany jest sterownik PCL typu GE Fanuc

90 – 30. Zmiana wartoœci zadanych dla uk³adu regulacji, obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych

i regulowanych wielkoœci w ka¿dej maszynie flotacyjnej, odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalone-

go, umieszczonego w szafie obiektowej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS,

modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowymi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Instytut Metali Nie¿elaznych posiada bogate doœwiadczenie w zakresie doboru maszyn flotacyjnych.

Posiadamy dobrze wyposa¿one laboratoria i doœwiadczon¹ kadrê specjalistów.

Nasi specjaliœci udziel¹ wyczerpuj¹cych informacji na wszelkie zapytania dotycz¹ce zastosowania na-

szych flotowników dla konkretnych wymagañ technologicznych.

Typ flotownika Rok uruchomienia Iloœæ flotowników Miejsce zainstalowania

IF-30R 2001 11 Flotacja g³ówna

ZWR Rejon Lubin

IF-9S 2002 3 Flotacja szybka w obiegu mielenia

ZWR Rejon Lubin

IF-19S 2002 5 Flotacja szybka w obiegu mielenia

ZWR Rejon Rudna

IF-20RC 2002 1 Flotacja czyszcz¹ca

ZWR Rejon Rudna

IF-30RC 2002 1 Flotacja czyszcz¹ca

ZWR Rejon Rudna

IF – 57R 2003 7 Flotacja g³ówna piaskowców

ZWR  Rejon Rudna

IF – 19S 2003 4 Flotacja szybka w obiegu mielenia

ZWR Rejon Rudna

IF – 20RC 2003 2 Flotacja czyszcz¹ca

ZWR Rejon Rudna
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FLOTOWNIK IF-30R

Flotownik IF-30R jest urz¹dzeniem przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji. Flotownik mo¿e byæ
stosowany w procesie flotacji pulpy w szerokim zakresie koncentracji czêœci sta³ych, a tak¿e dla wzbogacania
kopalin o du¿ym ciê¿arze w³aœciwym. Konstrukcja flotownika IF-30R pozwala na budowanie wielokomorowej ma-
szyny flotacyjnej, w której poszczególne komory ustawione s¹ w linii prostej lub mog¹ byæ ustawione w linii ³amanej.
Maszyna flotacyjna wielokomorowa zbudowana jest z szeregu sekcji ustawionych na ró¿nych poziomach. Minimal-
ne zró¿nicowanie poziomu ustawienia poszczególnych sekcji wynosi 300 mm. W jednej sekcji mo¿na zestawiæ
maksymalnie 3 komory. Nadawa wp³ywa do komory flotacyjnej poprzez komorê nadawcz¹. Poszczególne sekcje
po³¹czone s¹ poprzez komorê poœredni¹. Odpady wyp³ywaj¹ z maszyny flotacyjnej poprzez komorê odpadow¹.
W komorach poœredniej i odpadowej znajduj¹ siê elementy wykonawcze (zawory grzybkowe i si³owniki pneuma-
tyczne, t³okowe) uk³adu regulacji i stabilizacji  poziomu pulpy w komorach sekcji. Kontrola pracy wielokomorowej
maszyny flotacyjnej IF-30R realizowana jest za pomoc¹ uk³adu stabilizacji i regulacji poziomu pulpy w komorach
ka¿dej sekcji oraz indywidualnych  uk³adów stabilizacji i regulacji iloœci powietrza t³oczonego do ka¿dej komory.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim. W górnej czêœci komory
znajduj¹ siê promieniowo rozmieszczone rynny  produktu pianowego, po³¹czone z wewnêtrzn¹ rynn¹ zbiorcz¹.
W przypadku flotacji w której odprowadza siê du¿¹ iloœæ produktu pianowego, flotownik IF-30R zaleca siê wyposa-
¿yæ w zewnêtrzn¹ rynnê zbiorcz¹ piany. Komora i jej elementy stykaj¹ce siê z pulp¹ zabezpieczone s¹ antykorozyj-
nie grub¹  pow³ok¹ epoksydowo – akrylow¹. W celu zabezpieczenia d³ugiej ¿ywotnoœci flotownika œciany boczne
pokrywa siê pow³ok¹ polimerow¹ lub ceramiczn¹, natomiast  dno i skrzynki regulacyjne wyk³adzin¹ ceramiczn¹.
Komory nadawcza, poœrednicz¹ca i odpadowa ³¹czone s¹ z komor¹ flotacyjn¹ za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji,
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji. Aerator sk³ada siê
z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Elementy  aeratora  chronione s¹ przed erozj¹ trudnoœcieraln¹ pow³ok¹, gwarantuj¹-
c¹  3 ÷ 5 lat  poprawnej pracy aeratora. Podstawa uspokajacza osadzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹
klinów. Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

System stabilizacji i regulacji pracy maszyny flotacyjnej
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz poziomu pulpy. Uk³ad
stabilizacji i regulacji iloœci powietrza umo¿liwia indywidualn¹ regulacjê natê¿enia przep³ywu powietrza w ka¿dym
aeratorze. Uk³ad zbudowany jest z miernika natê¿enia przep³ywu powietrza, manometru, przepustnicy napêdza-
nej si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad stabilizacji i regulacji poziomu pulpy obs³uguje komory
danej sekcji wielokomorowej maszyny flotacyjnej. Jeden uk³ad stabilizacji i regulacji poziomu obs³uguje jedn¹
sekcjê (maksymalnie 3 komory flotacyjne). Uk³ad zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy,
zespo³u wykonawczego sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem elektropneumatycznym,
po³¹czonego z zaworem grzybkowym w komorze poœredniej i odpadowej. System automatycznej regulacji pracy
maszyny zbudowany jest na bazie sterownika PLC typu GE Fanuc 90-30 i posiada strukturê rozproszon¹. Na
¿yczenie zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa-
¿ony jest w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu
i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych
wielkoœci w ka¿dej sekcji, odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego, umieszczonego w szafie obiekto-
wej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowy-
mi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 36 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 34 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 1200 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza < 780 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,05 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 30 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 10,35 Mg
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FLOTOWNIK IF-57R

Flotownik IF-57R jest urz¹dzeniem przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji. Flotownik mo¿e byæ
stosowany w procesie flotacji pulpy w szerokim zakresie koncentracji czêœci sta³ych, a tak¿e dla wzbogacania kopalin
o du¿ym ciê¿arze w³aœciwym. Konstrukcja flotownika IF-57R pozwala na budowanie wielokomorowej maszyny flota-
cyjnej, w której poszczególne komory ustawione s¹ w linii prostej lub mog¹ byæ ustawione w linii ³amanej. Wielokomo-
rowa maszyna flotacyjna zbudowana jest z szeregu sekcji ustawionych na ró¿nych poziomach. Minimalne zró¿nico-
wanie poziomu ustawienia poszczególnych sekcji wynosi 500 mm. W jednej sekcji mo¿na zestawiæ maksymalnie
3 komory. Nadawa wp³ywa do komory flotacyjnej poprzez komorê nadawcz¹. Poszczególne sekcje po³¹czone s¹
poprzez kana³ poœrednicz¹cy z uk³adem zaworowym. Odpady wyp³ywaj¹ z maszyny flotacyjnej poprzez komorê
odpadow¹. W komorach poœredniej i odpadowej znajduj¹ siê elementy wykonawcze (zawory grzybkowe i si³owniki
pneumatyczne, t³okowe) uk³adu regulacji i stabilizacji poziomu pulpy w komorach sekcji. Kontrola pracy wielokomoro-
wej maszyny flotacyjnej IF – 57R realizowana jest za pomoc¹ uk³adu stabilizacji i regulacji poziomu pulpy w komorach
ka¿dej sekcji oraz indywidualnych uk³adów stabilizacji i regulacji iloœci powietrza t³oczonego do ka¿dej komory.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim. W górnej czêœci komory
znajduj¹ siê promieniowo rozmieszczone rynny produktu pianowego, po³¹czone z zewnêtrzn¹ rynn¹ zbiorcz¹. Ko-
mora i jej elementy stykaj¹ce siê z pulp¹ zabezpieczone s¹ antykorozyjnie grub¹ pow³ok¹ epoksydowo – akrylow¹.
W celu zabezpieczenia d³ugiej ¿ywotnoœci flotownika, œciany boczne pokrywa siê pow³ok¹ polimerow¹ lub cera-
miczn¹, natomiast dno i skrzynki regulacyjne pokryciem ceramicznym. Komory nadawcza i odpadowa ³¹czone s¹
z komor¹ flotacyjn¹ metod¹ spawania. Regulacja poziomu w poszczególnych kaskadach realizowana jest uk³adem
zaworowym, zlokalizowanym na obrze¿u ostatniej komory w kaskadzie. Ostatnia komora w strumieniu flotacyjnym
wyposa¿ona jest w skrzynkê odpadow¹ z identycznym uk³adem zaworów, jakie stosuje siê do regulacji poziomu
w poszczególnych kaskadach.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji,
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji. Aerator sk³ada siê
z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudnoœcieraln¹ pow³ok¹, gwarantuj¹c¹
3 ÷ 5 lat poprawnej pracy aeratora. Podstawa uspokajacza osadzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹
klinów. Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

System stabilizacji i regulacji pracy maszyny flotacyjnej
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz poziomu pulpy. Uk³ad
stabilizacji i regulacji iloœci powietrza umo¿liwia indywidualn¹ regulacjê natê¿enia przep³ywu powietrza w ka¿dym
aeratorze. Uk³ad zbudowany jest z miernika natê¿enia przep³ywu powietrza, manometru, przepustnicy napêdza-
nej si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad stabilizacji i regulacji poziomu pulpy obs³uguje komory
danej sekcji wielokomorowej maszyny flotacyjnej. Jeden uk³ad stabilizacji i regulacji poziomu obs³uguje jedn¹
sekcjê (maksymalnie 3 komory flotacyjne). Uk³ad zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy,
zespo³u wykonawczego sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem elektropneumatycznym,
po³¹czonego z zaworem grzybkowym w komorze poœredniej i odpadowej. System automatycznej regulacji pracy
maszyny zbudowany jest na bazie sterownika PLC typu GE Fanuc 90-30 i posiada strukturê rozproszon¹. Na
¿yczenie zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa-
¿ony jest w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu
i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych
wielkoœci w ka¿dej sekcji, odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego, umieszczonego w szafie obiekto-
wej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowy-
mi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 60 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 57 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 2400 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza < 1200 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,05 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 55 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 16,54 Mg
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FLOTOWNIK IF-9S

Flotownik IF–9S jest urz¹dzeniem jednokomorowym przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji. Sto-
suje siê go najczêœciej w obiegu mielenia dla flotacji pulpy o du¿ej koncentracji czêœci sta³ych, do 800 g/dm3,
z du¿ym udzia³em ziaren grubych oraz dla prowadzenia procesu flotacji w krótkim czasie. Jego przydatnoœæ zazna-
cza siê szczególnie we flotacji rudy, która obok minera³u podstawowego zawiera równie¿ metale szlachetne, takie
jak z³oto i srebro. Flotownik stosowany jest jako pojedyncza komora, wyposa¿ona we wszystkie elementy stabiliza-
cji i regulacji parametrów procesu flotacji.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim, przechodz¹cym w czêœci
œrodkowej w sto¿ek zakoñczony komor¹ odpadow¹ po³¹czon¹ ze skrzynk¹ odpadow¹. W skrzynce odpadowej
znajduj¹ siê elementy wykonawcze uk³adu sterowania poziomem pulpy we flotowniku i przy³¹cze ruroci¹gu odpa-
dowego. Do pobocznicy komory mocowana jest obwodowa rynna produktu pianowego. Wewn¹trz komory, w jej
górnej czêœci, znajduje siê kierownica produktu pianowego w kszta³cie odwróconego sto¿ka. Sposób mocowania
kierownicy produktu pianowego umo¿liwia regulacjê jej zag³êbienia w komorze, dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ
zmiany wielkoœci powierzchni produktu pianowego w zakresie 0,11–0,54 m2. Nadawa doprowadzana jest do komo-
ry flotownika króæcem gumowym. Zasilanie odbywa siê centralnie poprzez wewnêtrzn¹ przestrzeñ kierownicy pro-
duktu pianowego. Odpady odbierane s¹ centralnie spod aeratora. Komora posadowiona jest na czterech ³apach
spawanych do pobocznicy. Komora flotownika i konstrukcja wsporcza napêdu aeratora zabezpieczone s¹ antyko-
rozyjnie grub¹ pow³ok¹ epoksydowo–akrylow¹. Skrzynka odpadowa w czêœci podlegaj¹cej erozji wykonana jest ze
stali odpornej na œcieranie. Œciany wewnêtrzne komory mog¹ byæ zabezpieczone wyk³adzin¹ stalow¹, polimerow¹
lub ceramiczn¹, natomiast dno komory trudnoœcieraln¹ wyk³adzin¹ ceramiczn¹.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji. Aerator sk³ada siê
z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Podstawa uspokajacza osadzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹ klinów.
Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Pracuj¹ce w bardzo trudnych
warunkach elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudnoœcieraln¹ pow³ok¹, gwarantuj¹c¹ poprawn¹ pracê
przez 10 ÷ 12 miesiêcy.

System stabilizacji i regulacji pracy flotownika
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz uk³adu stabilizacji i regu-
lacji poziomu pulpy w komorze. Uk³ad stabilizacji i regulacji iloœci powietrza zbudowany jest z miernika natê¿enia
przep³ywu powietrza, manometru, przepustnicy wraz z si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad sta-
bilizacji i regulacji poziomu pulpy zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy, zespo³u wyko-
nawczego sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem, po³¹czonego z zaworem korkowym.
Dla pojedynczej maszyny flotacyjnej stosowany jest regulator mikroprocesorowy, dwukana³owy. Zmiana warto-
œci zadanych (poziomu i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji odbywa siê z pulpitu regulatora. Je¿eli zainstalo-
wanych jest kilka maszyn flotacyjnych IF-9S stosowany jest sterownik PLC typu GE Fanuc 90-30. Na ¿yczenie
zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa¿ony jest
w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu i iloœci
powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych wielkoœci
w ka¿dej maszynie flotacyjnej odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego, umieszczonego w szafie obiek-
towej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogo-
wymi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 9,2 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 5,8 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 300 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza < 90 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,06 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 15 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 6,2 Mg
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FLOTOWNIK IF-19S

Flotownik IF–19S jest urz¹dzeniem jednokomorowym przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji.
Stosuje siê go najczêœciej w obiegu mielenia dla flotacji pulpy o du¿ej koncentracji czêœci sta³ych, do 800 g/dm3,
z du¿ym udzia³em ziaren grubych oraz dla prowadzenia procesu flotacji w krótkim czasie. Jego przydatnoœæ zazna-
cza siê szczególnie we flotacji rudy, która obok minera³u podstawowego zawiera równie¿ metale szlachetne, takie
jak srebro i z³oto. Flotownik stosowany jest jako pojedyncza komora, wyposa¿ona we wszystkie elementy stabiliza-
cji i regulacji parametrów procesu flotacji.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim przechodz¹cym w czêœci
œrodkowej w sto¿ek zakoñczony komor¹ odpadow¹ po³¹czon¹ ze skrzynk¹ odpadow¹. W skrzynce odpadowej
znajduj¹ siê elementy wykonawcze uk³adu sterowania poziomem pulpy we flotowniku i przy³¹cze ruroci¹gu odpa-
dowego. Do pobocznicy komory mocowana jest obwodowa rynna zbiorcza produktu pianowego. Wewn¹trz komo-
ry, w jej górnej czêœci, znajduje siê kierownica produktu pianowego w kszta³cie odwróconego sto¿ka. Sposób moco-
wania kierownicy produktu pianowego umo¿liwia regulacjê jej zag³êbienia w komorze, dziêki czemu istnieje mo¿li-
woœæ zmiany wielkoœci powierzchni produktu pianowego w zakresie 0,18 – 0,9 m2. Nadawa doprowadzana jest do
komory flotownika króæcem gumowym. Zasilanie odbywa siê centralnie poprzez wewnêtrzn¹ przestrzeñ kierownicy
produktu pianowego. Odpady odbierane s¹ centralnie spod aeratora. Komora posadowiona jest na czterech ³apach
spawanych do pobocznicy. Komora flotownika i konstrukcja wsporcza napêdu aeratora zabezpieczone s¹ antyko-
rozyjnie grub¹ pow³ok¹ epoksydowo – akrylow¹. Skrzynka odpadowa w czêœci podlegaj¹cej erozji wykonana jest
ze stali odpornej na œcieranie. Œciany wewnêtrzne komory mog¹ byæ zabezpieczone wyk³adzin¹ stalow¹, polimero-
w¹ lub ceramiczn¹, natomiast dno komory trudnoœcieraln¹ wyk³adzin¹ ceramiczn¹.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji. Aerator sk³ada siê
z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Podstawa uspokajacza osadzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹ klinów.
Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Pracuj¹ce w bardzo trudnych
warunkach elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudnoœcieraln¹ pow³ok¹ gwarantuj¹c¹ poprawn¹ pracê
przez 10 ÷ 12 miesiêcy.

System stabilizacji i regulacji pracy flotownika
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz uk³adu stabilizacji i regu-
lacji poziomu pulpy w komorze. Uk³ad stabilizacji i regulacji iloœci powietrza zbudowany jest z miernika natê¿enia
przep³ywu powietrza, manometru, przepustnicy wraz z si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad ste-
rowania i regulacji poziomu pulpy zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy, zespo³u wyko-
nawczego sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem, po³¹czonego z zaworem korkowym.
Dla pojedynczej maszyny flotacyjnej stosowany jest regulator mikroprocesorowy, dwukana³owy. Zmiana warto-
œci zadanych (poziomu i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji odbywa siê z pulpitu regulatora. Je¿eli zainstalo-
wanych jest kilka maszyn flotacyjnych IF-19S stosowany jest sterownik PLC typu GE Fanuc 90-30. Na ¿yczenie
zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa¿ony jest
w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu i iloœci
powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych wielkoœci
w ka¿dej maszynie flotacyjnej odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego, umieszczonego w szafie obiek-
towej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogo-
wymi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 19 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 13 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 300 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza < 90 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,06 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 30 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 10,9 Mg
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FLOTOWNIK IF-20RC

Flotownik IF – 20RC jest urz¹dzeniem jednokomorowym przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji.
Konstrukcja flotownika opracowana zosta³a specjalnie dla flotacji zawiesin o wysokiej zawartoœci sk³adnika u¿ytecz-
nego, a w szczególnoœci dla czyszczenia koncentratów surowych w procesie wzbogacanie rud metali nie¿elaznych.
 Flotowniki IF–20RC zaleca siê stosowaæ jako równolegle pracuj¹ce pojedyncze komory, wyposa¿one w indywidu-
alne uk³ady stabilizacji oraz regulacji iloœci dyspergowanego powietrza i poziomu pulpy we flotowniku.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim. Centralnie w dnie znaj-
duje siê komora odpadowa, do której mocowana jest poprzez ³¹cznik skrzynka regulacyjna wyposa¿ona w dwa
zawory regulacyjne typu grzybkowego. Jeden zawór sterowny jest si³ownikiem pneumatycznym, natomiast drugi
zawór sterowany jest rêcznie. Nadawê doprowadza siê poprzez komorê nadawcz¹, umieszczon¹ centralnie
w górnej czêœci komory flotownika, do przestrzeni nad aeratorem. Odpady wyprowadzane s¹ z komory odpado-
wej usytuowanej pod aeratorem. Wytworzony pionowy przep³yw pulpy przez komorê flotownika gwarantuje wie-
lokrotne przejœcie ziaren flotuj¹cych przez strefê aeracji, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ wysoki stopieñ wzbogace-
nia produktu pianowego. Do pobocznicy komory mocowana jest obwodowa rynna produktu pianowego, po³¹czo-
na z szeœcioma rynnami promieniowymi. System ten zapewnia mo¿liwoœæ odbioru du¿ej iloœci produktu pianowe-
go. Na krawêdzi górnej komory spoczywaj¹ dwie belki noœne, do których mocowana jest podstawa napêdu
aeratora o konstrukcji spawanej. Komora posadowiona jest na czterech ³apach spawanych do pobocznicy. Ko-
mora i konstrukcja wsporcza napêdu aeratora zabezpieczone s¹ antykorozyjnie grub¹ warstw¹ epoksydowo –
akrylow¹. Skrzynka odpadowa w czêœci podlegaj¹cej erozji wykonana jest ze stali odpornej na œcieranie. Œciany
wewnêtrzne komory mog¹ byæ zabezpieczone wyk³adzin¹ stalow¹, polimerow¹ lub ceramiczn¹, natomiast dno
komory trudnoœcieraln¹ wyk³adzin¹ ceramiczn¹.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji sprzyjaj¹cej procesowi
flotacji. Aerator sk³ada siê z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym
ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudno-
œcieraln¹ pow³ok¹ o wysokiej jakoœci, gwarantuj¹c¹ piêcioletni¹ poprawn¹ pracê. Podstawa uspokajacza osadzona
jest centralnie na dnie komory za pomoc¹ klinów. Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹
po³¹czeñ œrubowych.

System stabilizacji i regulacji pracy flotownika
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz uk³adu stabilizacji i regu-
lacji poziomu pulpy w komorze. Uk³ad stabilizacji i regulacji iloœci powietrza zbudowany jest z miernika natê¿enia
przep³ywu powietrza, manometru, przepustnicy wraz z si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad sta-
bilizacji i regulacji poziomu pulpy zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy, zespo³u wyko-
nawczego sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika pozycjonerem, po³¹czonego z zaworem regulacyjnym
typu grzybkowego. Dla pojedynczej maszyny flotacyjnej stosowany jest regulator mikroprocesorowy, dwukana³o-
wy. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu pulpy i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji odbywa siê z pulpitu
regulatora. Je¿eli zainstalowanych jest kilka maszyn flotacyjnych IF-20RC stosowany jest sterownik PLC typu
GE Fanuc 90-30. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatko-
wo system wyposa¿ony jest w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci
zadanych (poziomu pulpy i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nasta-
wianych i regulowanych wielkoœci w ka¿dej maszynie flotacyjnej odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalone-
go, umieszczonego w szafie obiektowej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS,
modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowymi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 23,3 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 20 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 500 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza <480 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,05 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 30 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 11,0 Mg
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FLOTOWNIK IF-30RC

Flotownik IF – 30RC jest urz¹dzeniem jednokomorowym przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji.
Konstrukcja flotownika opracowana zosta³a specjalnie dla flotacji zawiesin o wysokiej zawartoœci sk³adnika u¿ytecz-
nego, a w szczególnoœci dla czyszczenia koncentratów surowych w procesie wzbogacanie rud metali nie¿elaznych.
 Flotowniki IF–30RC zaleca siê stosowaæ jako równolegle pracuj¹ce pojedyncze komory, wyposa¿one w indywidu-
alne uk³ady stabilizacji oraz regulacji iloœci dyspergowanego powietrza i poziomu pulpy we flotowniku.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim. Centralnie w dnie znaj-
duje siê komora odpadowa, do której mocowana jest poprzez ³¹cznik skrzynka regulacyjna wyposa¿ona w dwa
zawory regulacyjne typu grzybkowego. Jeden zawór sterowny jest si³ownikiem pneumatycznym, natomiast drugi
zawór sterowany jest rêcznie. Nadawê doprowadza siê poprzez komorê nadawcz¹, umieszczon¹ centralnie
w górnej czêœci komory flotownika, do przestrzeni nad aeratorem. Odpady wyprowadzane s¹ z komory odpado-
wej usytuowanej pod aeratorem. Wytworzony pionowy przep³yw pulpy przez komorê flotownika gwarantuje wie-
lokrotne przejœcie ziaren flotuj¹cych przez strefê aeracji, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ wysoki stopieñ wzbogace-
nia produktu pianowego. Do pobocznicy komory mocowana jest obwodowa rynna produktu pianowego po³¹czo-
na z szeœcioma rynnami promieniowymi. System ten zapewnia mo¿liwoœæ odbioru du¿ej iloœci produktu pianowe-
go. Na krawêdzi górnej komory spoczywaj¹ dwie belki noœne, do których mocowana jest podstawa napêdu
aeratora o konstrukcji spawanej. Komora posadowiona jest na czterech ³apach spawanych do pobocznicy. Ko-
mora i konstrukcja wsporcza napêdu aeratora zabezpieczone s¹ antykorozyjnie grub¹ warstw¹ epoksydowo –
akrylow¹. Skrzynka odpadowa w czêœci podlegaj¹cej erozji wykonana jest ze stali odpornej na œcieranie. Œciany
wewnêtrzne komory mog¹ byæ zabezpieczone wyk³adzin¹ stalow¹, polimerow¹ lub ceramiczn¹, natomiast dno
komory trudnoœcieraln¹ wyk³adzin¹ ceramiczn¹.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji sprzyjaj¹cej procesowi
flotacji. Aerator sk³ada siê z wirnika, uspokajacza oraz podstawy uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym
ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudno-
œcieraln¹ pow³ok¹ o wysokiej jakoœci, gwarantuj¹c¹ ich piêcioletni¹ poprawn¹ pracê. Podstawa uspokajacza osa-
dzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹ klinów. Do podstawy mocowane s¹ segmenty uspokajacza za
pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych.

System stabilizacji i regulacji pracy flotownika
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz uk³adu stabilizacji i regulacji
poziomu pulpy w komorze. Uk³ad stabilizacji i regulacji iloœci powietrza zbudowany jest z miernika natê¿enia prze-
p³ywu powietrza, manometru, przepustnicy wraz z si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad stabilizacji
i regulacji poziomu pulpy zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy, zespo³u wykonawczego
sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem, po³¹czonego z zaworem regulacyjnym typu grzyb-
kowego. Dla pojedynczej maszyny flotacyjnej stosowany jest regulator mikroprocesorowy, dwukana³owy. Zmiana
wartoœci zadanych ( poziomu pulpy i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji odbywa siê z pulpitu regulatora. Je¿eli
zainstalowanych jest kilka maszyn flotacyjnych IF-30RC stosowany jest sterownik PLC typu GE Fanuc 90-30. Na
¿yczenie zamawiaj¹cego w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa¿ony
jest w modem ETHERNET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu pulpy i
iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych wielko-
œci w ka¿dej maszynie flotacyjnej odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego umieszczonego w szafie obiek-
towej. Panel oddalony sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowy-
mi oraz panelu graficznego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 34,0 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 30,0 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 500 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza <480 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0,05 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0,30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 30 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 13,1 Mg
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FLOTOWNIK IF-45W

Flotownik IF–45W jest urz¹dzeniem jednokomorowym przeznaczonym do wzbogacania kopalin metod¹ flotacji.
Konstrukcja flotownika opracowana zosta³a dla flotacji kopalin o du¿ym wychodzie produktu pianowego, jak wêgiel,
grafit lub siarka. Flotownik stosowany jest jako pojedyncza komora, wyposa¿ona we wszystkie elementy stabilizacji
i regulacji parametrów procesu flotacji. W przypadku koniecznoœci stosowania wiêkszej iloœci flotowników zaleca siê
ich równoleg³a pracê.

Komora flotacyjna
Komora flotownika zbudowana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z dnem p³askim.
W czêœci centralnej dna komory umieszczono komorê odpadow¹, która po³¹czona jest ze skrzynk¹ odpadow¹
wyposa¿on¹ w zawory grzybkowe. W górnej czêœci komory znajduj¹ siê promieniowo rozmieszczone rynny
produktu pianowego, po³¹czone z zewnêtrzn¹ rynn¹ zbiorcz¹. Zewnêtrzna rynna zbiorcza produktu pianowego
obejmuje ca³y obwód komory flotownika. Wewn¹trz komory, w jej górnej czêœci, znajduje siê zamkniêta komora
nadawcza, która zapewnia równomierne wprowadzenie nadawy do flotownika. Komora flotownika i jej elementy
stykaj¹ce siê z pulp¹ zabezpieczone s¹ antykorozyjnie grub¹ pow³ok¹ epoksydowo – akrylow¹. Skrzynka odpa-
dowa w czêœci podlegaj¹cej erozji wykonana jest ze stali odpornej na œcieranie. Œciany wewnêtrzne komory
mog¹ byæ zabezpieczone wyk³adzin¹ stalow¹, polimerow¹ lub ceramiczn¹, natomiast dno komory trudnoœcieral-
n¹ wyk³adzin¹ ceramiczn¹.

Aerator
Zadaniem aeratora jest mieszanie pulpy w ca³ej objêtoœci komory, dyspergowanie powietrza t³oczonego do flotacji
oraz wytworzenie wewnêtrznej cyrkulacji pulpy o odpowiedniej intensywnoœci i konfiguracji. Aerator sk³ada siê
z wirnika i uspokajacza. Wirnik osadzony jest na dolnym ko³nierzu dr¹¿onego wa³u za pomoc¹ po³¹czeñ œrubo-
wych. Podstawa uspokajacza osadzona jest centralnie na dnie komory za pomoc¹ klinów. Do podstawy mocowane
s¹ segmenty uspokajacza za pomoc¹ po³¹czeñ œrubowych. Elementy aeratora chronione s¹ przed erozj¹ trudno-
œcieraln¹ pow³ok¹, gwarantuj¹c¹ piêcioletni¹ poprawn¹ pracê.

System stabilizacji i regulacji pracy flotownika
System sk³ada siê z uk³adu stabilizacji i regulacji przep³ywu powietrza do aeratora oraz uk³adu stabilizacji i regulacji
poziomu pulpy w komorze. Uk³ad stabilizacji i regulacji iloœci powietrza zbudowany jest z miernika natê¿enia prze-
p³ywu powietrza, manometru, przepustnicy wraz z si³ownikiem pneumatycznym z pozycjonerem. Uk³ad stabilizacji
i regulacji poziomu pulpy zbudowany jest z ultradŸwiêkowego miernika poziomu pulpy, zespo³u wykonawczego
sk³adaj¹cego siê z pneumatycznego si³ownika z pozycjonerem, po³¹czonego z zaworem zaciskowym. Dla pojedyn-
czej maszyny flotacyjnej stosowany jest regulator mikroprocesorowy, dwukana³owy. Zmiana wartoœci zadanych
(poziomu i iloœci powietrza) dla uk³adów regulacji odbywa siê z pulpitu regulatora. Je¿eli zainstalowanych jest kilka
maszyn flotacyjnych IZ-45W stosowany jest sterownik PLC typu GE Fanuc 90-30. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego
w systemie mo¿e byæ wykorzystany inny typ sterownika. Dodatkowo system wyposa¿ony jest w modem ETHER-
NET do komunikacji z systemem nadrzêdnym. Zmiana wartoœci zadanych (poziomu i iloœci powietrza) dla uk³adów
regulacji oraz obserwacja i przegl¹d mierzonych, nastawianych i regulowanych wielkoœci w ka¿dej maszynie flota-
cyjnej odbywa siê za poœrednictwem panelu oddalonego, umieszczonego w szafie obiektowej. Panel oddalony
sk³ada siê z modu³u komunikacyjnego GENIUS, modu³u z wejœciami i wyjœciami analogowymi oraz panelu graficz-
nego Data Panel 160.

Charakterystyka techniczna
- Objêtoœæ geometryczna komory 45 m3

- Objêtoœæ u¿yteczna komory 36 m3

- Maksymalne natê¿enie przep³ywu pulpy 780 m3/h
- Maksymalne natê¿enie przep³ywu powietrza < 1200 Nm3/h
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego do flotacji 0.045 MPa
- Ciœnienie powietrza sprê¿onego w systemie automatyki 0.30 – 0,60 MPa
- Moc znamionowa silnika elektrycznego 45 kW
- Ciê¿ar ca³kowity flotownika 18,6 Mg
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