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Szanowni Czytelnicy 
 

Redakcja Czasopisma Technicznego Krakowskiego Towarzystwa Technicznego postanowiła 

wydać drugi zeszyt poświęcony technologii suchego odkamieniania urobku węglowego. Proces 

suchego wydzielania skały płonnej oceniony został jako technologia XXI wieku (w referacie 

prezentowanym przez amerykańskich badaczy na XVII International Coal Preparation Congress 

w 2013 r. w Istambule). 

Pierwszy zeszyt wydrukowany został w końcu 2014 roku i obejmował osiem artykułów 

opublikowanych w latach 2013–2014 przez pracowników Instytutu Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa Skalnego. Zeszyt drugi zawiera kolejne osiem artykułów opublikowanych przez ten 

zespół w latach 2015–2016. 

Technologia suchego odkamieniania urobku węglowego oparta na, chińskiej konstrukcji, 

powietrznych stołach koncentracyjnych typu FGX (Fuhe Ganfa Xuan mei)  znajduje coraz szersze 

zastosowanie. Jest powszechnie stosowana w Chinach gdzie pracuje około 1800 instalacji. 

W świecie pracuje już ponad 2000 stołów koncentracyjnych typu FGX. W USA technologia ta 

wykorzystywana jest w kilkunastu kopalniach w takich stanach jak: Utah, Wyoming, Texas, West 

Virginia, Virginia, Pensylwania i Kentucky. Doniesienia literaturowe podają, że na powietrznych 

stołach koncentracyjnych wzbogacany jest urobek węglowy w Australii, Armenii, Brazylii, 

Chile, Filipinach, Indiach, Indonezji, Iranie, Kazachstanie, Korei Płd. i Korei Płn., w Mongolii, 

Rosji, RPA, Turcji, Ukrainie i Wietnamie. 

Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem IMBiGS 

Oddział Zamiejscowy w Katowicach prowadzi prace badawcze w skali półprzemysłowej na za-

kupionej w 2012 roku w Chinach instalacji FGX-1. Badania prowadzone były na węglach energe-

tycznych i koksowych z kilku krajowych kopalń. Część wyników badań zamieszczono w artykułach 

zebranych w pierwszym wspomnianym zeszycie Czasopisma Technicznego. Obecny zeszyt pre-

zentuje kolejne uzyskane rezultaty. Zamieszczamy także informacje o konstrukcji stołów, wpro-

wadzonych modyfikacjach, korzyściach technologicznych i ekonomicznych. 

Uzyskane rezultaty badań potwierdzają celowość wdrożenia suchego odkamieniania w krajowym 

górnictwie węgla kamiennego. Pozwoli to na: znaczne obniżenie kosztów wytwarzania produktów 

handlowych węgla, uniknięcie lub zdecydowane ograniczenie drogiej i kłopotliwej gospodarki 

wodno-mułowej, odzysk substancji węglowej z odpadów wydobywczych i przeróbczych składo-

wanych na hałdach, usuwanie pirytu (badania IMBiGS) i rtęci (wyniki badań w USA) z produktów 

handlowych, uzyskiwanie kwalifikowanych kruszyw. Instalacje FGX mogą być samodzielnymi za-

kładami przeróbczymi lub stanowić wstępne wzbogacanie przed mokrymi procesami. Przepro-

wadzone w IMBiGS o/z w Katowicach badania skłoniły SYNERGIO GROUP S.A. Oddział Gdańsk 

oraz Firmę Handlowo Usługową „TADPOL” z Poczesnej k/Częstochowy do zakupu instalacji FGX-3 

(o wydajności 30 ton/godz.) i jej komercyjnego zastosowania. 

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z zamieszczonymi w niniejszym zeszycie Cza-

sopisma Technicznego artykułami. Mamy też nadzieję, że uzyskane rezultaty suchego odka-

mieniania urobku węglowego pozwolą sukcesywnie wdrażać do praktyki przemysłowej tą 

innowacyjną technologię. 
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Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. ndzw.; prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke;  

dr hab. Stefan Góralczyk, prof. ndzw.; mgr inż. Józef Szafarczyk; mgr Gabriel Buchalik 

Ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą 

płonną z urobku węgla kamiennego 
 

 

1. Wstęp 
Eksploatowany w krajowych kopalniach urobek 

węgla kamiennego sprzedawany jest albo w postaci wę-

gla surowego albo poddawany jest procesom oczysz-

czania z zanieczyszczeń w zakładach przeróbki me-

chanicznej. W pierwszym przypadku dotyczy to urobku, 

którego parametry jakościowe (wartość opałowa, za-

wartość popiołu, siarki, itp.) umożliwiają jego bez-

pośrednie wykorzystanie w procesach przetwarzania na 

energię elektryczną lub cieplną. Jeżeli wspomniane pa-

rametry jakościowe nie odpowiadają użytkownikom uro-

bek poddaje się procesom wzbogacania polegającym na 

rozdzieleniu ziaren węglowych od ziaren skały płonnej 

(kamienia, łupków, pirytu). 

Urobek węgla kamiennego składa się z ziaren bar-

dzo zróżnicowanej wielkości: od ziaren o wielkości 

ułamków milimetrów do brył o średnicach nawet do 

metrowych rozmiarów. Urobek ten dzieli się w zakła-

dach przeróbczych na węższe klasy ziarnowe krusząc 

ziarna duże do wymiarów poniżej 250 (200) mm. Po-

szczególne wyodrębnione klasy ziarnowe poddaje się 

wzbogacaniu metodami mokrymi. W praktyce ziarna 

o rozmiarach powyżej 20 (50) mm wzbogaca się w cie-

czach ciężkich zawiesinowych (mieszanina wody z ma-

gnetytem). Ziarna poniżej 50 (20) mm i większych od 

1,0 (0,5) mm wzbogaca się w pulsacyjnych osadzarkach 

ziarnowych lub miałowych. Natomiast ziarna o wymia-

rach 1,0 (0,5) – 0 mm można wzbogacać metodą flotacji 

(dla węgli koksowych, rzadziej energetycznych). 

Mokre metody oddzielania skały płonnej od ziaren 

węglowych skutkują między innymi powstawaniem 

dużej ilości mułów węglowych trudnych, a czasem nie-

możliwych, do bezpośredniego wykorzystania. Muły te 

najczęściej wyprowadzane są poza zakład przeróbczy 

i składowane w osadnikach ziemnych [1, 9, 18]. Po se-

dymentacji zagęszczone muły węglowe, jeżeli posia-

dają stosunkowo niską zawartość popiołu, mogą być 

wykorzystane jako składnik mieszanek energetycz-

nych. Wydzielane w trakcie procesów muły mogą być 

poddawane procesom filtracji [14] i poprzez procesy 

przeróbcze (grudkowanie, granulowanie, peletyzacja) 

[7, 10] również mogą być domieszane do wzbogaconych 

uprzednio miałów (klasa ziarnowa +1,0 (0,5) mm), jako 

składnik mieszanek energetycznych. 

Zagospodarowywanie mułów węglowych lub ich 

tylko składowanie wiąże się z koniecznością oczysz-

czania tzw. wód popłuczkowych pochodzących z mo-

krych procesów wzbogacania lub odsączonych po seg-

mentacji drobnych ziaren. Część oczyszczonych wód jest 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Roczniku Ochrony Środowiska. Tom 17. Cz. 2. Wyd. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo 

Naukowe Ochrony Środowiska. Koszalin. 2015 

wykorzystywana ponownie w zakładach przeróbczych, 

część z nich odprowadzana jest do cieków powierzchnio-

wych powodując w wielu przypadkach ich zanieczysz-

czenie. Procesy związane z mokrymi drobnymi ziarnami 

węgla i skały płonnej nazywane są gospodarką wodno-

mułową. Jest ona kosztowna i musi być uwzględniona 

w cenie rynkowej produktów handlowych węgla ka-

miennego energetycznego powodując zmniejszanie się 

ich konkurencyjności na rynku paliw. 

Alternatywą mokrych sposobów wzbogacania jest 

możliwość prowadzenia procesów rozdziału ziaren skały 

płonnej od ziaren węglowych na drodze suchej separacji. 

Istnieje szereg rozwiązań urządzeń do wzbogacania po-

wietrznego [5, 11]. Niestety większość z nich cechuje się 

małą dokładnością wzbogacania i praktycznie nie są sto-

sowane na dużą skalę [6]. Z tego względu były zastępo-

wane mokrymi technologiami. 

W pierwszych latach XXI wieku opracowano w Chi-

nach nową konstrukcję powietrznych stołów koncentra-

cyjnych [12, 17]. Stoły te mają na celu usunięcie możliwie 

największej ilości ziaren skały płonnej. Proces taki nazywa 

się odkamienianiem (ang. deshaling). W ciągu zaledwie 

kilku lat powietrzne stoły koncentracyjne spotkały się 

z ogromnym zainteresowaniem. Są testowane i wdrażane 

w USA [8], Indiach, Australii, RPA, Turcji [13], Indonezji, 

Mongolii, Filipinach, Brazylii, Rosji i Ukrainie [15], 

w Iranie, Kazachstanie w Wietnamie i innych krajach. 

W Chinach pracuje już prawie 1800 instalacji [16]. 

Ze względu na wymierne efekty ekonomiczne 

(w stosunku do mokrych sposobów wzbogacania koszty 

inwestycyjne są od pięciu do dziesięciu razy niższe 

a koszty operacyjne stanowią tylko od jednej trzeciej do 

jednej czwartej kosztów mokrych technologii) i inne, 

opisane w niniejszym artykule korzyści, Instytut Mecha-

nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakupił dla 

swego Oddziału w Katowicach powietrzny stół koncen-

tracyjny [2]. Zakupu u producenta – Tangshan Shenzhou 

Machinery Co. Ltd. – dokonała firma Warkop Sp. z o.o. 

Chińskie stoły koncentracyjne produkowane są w je-

denastu modelach różniących się niektórymi rozwiąza-

niami konstrukcyjnymi dostosowanymi do potrzeb kon-

kretnych użytkowników. Noszą one skrótową symbolikę 

FGX i różnią się wydajnością: FGX-1 (10 Mg/h), FGX-2 

(20 Mg/h), FGX-3 (30 Mg/h), FGX-6 (60 Mg/h), FGX-9 

(90 Mg/h), FGX-12 (120 Mg/h), FGX-18A (180 Mg/h), 

FGX-24 (240 Mg/h), FGX-24A (240 Mg/h), FGX-48 

(48 Mg/h), FGX-100 (1000 Mg/h). Modele z literą „A” 

składają się z dwóch separatorów zabudowanych w jed-

nym urządzeniu. Moduły wzbogacania i odpylania, 
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w zależności od wydajności, posiadają wymiary (odpo-

wiednio podano długość, wysokość i szerokość w me-

trach): FGX-1 (5,7  3,1  6,0), FGX-6 (11,4  10,7  9,3), 

FGX-24 (23,1  14,7  9,6), FGX-48 (25,4  20,9  11,7). 

Podano tu najczęściej kupowane modele. 

Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środo-

wiskowego IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowicach 

zakupił model FGX-1, który wykorzystywany jest w ce-

lach badawczych. Testowane są możliwości odkamie-

niania urobku pochodzącego z różnych kopalń węgla 

kamiennego [patrz artykuły w Czasopiśmie Technicznym 

KTT nr 154-161 (2014) i nr 166 (2016)]. 

 

2. Zasada działania powietrznego stołu 
koncentracyjnego 

Rozwarstwienie ziaren urobku węglowego według 

gęstości poszczególnych składników przeprowadza się 

w ciągłym wznoszącym się strumieniu powietrza, prze-

pływającym przez otwory w płycie roboczej stołu przy 

równoczesnym poddawaniu tej płyty poprzecznym wi-

bracjom. Pod wpływem wznoszącego się strumienia po-

wietrza następuje rozluzowanie, podniesienie i zawiesze-

nie ziaren nadawy. Tworzy się autogeniczny ośrodek 

(medium), w którym drobny materiał tworzy z powie-

trzem zawiesinę (suspensję) „powietrze – ciało stało” 

nazywane czasami złożem fluidalnym. W rezultacie po-

wstają warunki do skrępowanego opadania wewnątrz 

złoża ziaren w zależności od ich wielkości i gęstości. Złoże 

to, jak już powyżej wspomniano, unosi się i różnicuje 

w zależności od gęstości materiału. Materiał (ziarna) lżej-

szy znajduje się na powierzchni złoża zawiesinowego, 

a frakcje o wyższej gęstości znajdują się w dolnej jego 

partii. Zasady te były wykorzystywane w starych (z po-

czątku XX wieku) rozwiązaniach ówczesnych stołów 

powietrznych [5, 15]. Stoły nowej konstrukcji różnią się 

od starych typów innymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

a zwłaszcza sposobem ulistwienia płyty roboczej oraz za-

stąpieniem ruchu posuwisto-zwrotnego wzdłuż długości 

stołu poprzecznymi wibracjami. Te różnice powodują, że 

złoże wprawiane jest w ruch spiralny umożliwiający prze-

sypywanie się ziaren do kolejnych odbiorników, a także 

wymuszają ruch ziaren pomiędzy poszczególnymi li-

stwami (grzebieniami). Pokazano to na rys. 1. Przedsta-

wiona powyżej zasada działania powietrznego stołu kon-

centracyjnego jest bardzo uproszczonym opisem rozdziału 

ziaren urobku na poszczególne produkty różniące się 

gęstością (frakcje: kamienne, produktu pośredniego i pro-

duktu węglowego). Bardziej szczegółowy opis ruchu 

ziaren podano w pracy [4]. 

 

3. Budowa powietrznego stołu 
koncentracyjnego 

Powietrzny stół koncentracyjny jest częścią instala-

cji pozwalającej na prowadzenie procesów odkamienia-

nia urobku węglowego. Instalacja składa się z modu-

łów: zasilania, wzbogacania, odpylania i sterowania. 

Może być uzupełniona o moduły klasyfikacji i rozdrab-

niania i o moduł badań laboratoryjnych. 

IMBiGS zakupił w Chinach jedynie moduł wzbo-

gacania i odpylania (stanowią one jedną konstrukcję). 

Moduł ten został umieszczony w stanowisku badaw-

czym do suchego odkamieniania, które to stanowisko 

zostało przez IMBiGS wyposażone w powyżej podane 

moduły. Schemat blokowy stanowiska badawczego 

pokazano na rys. 2. 

Moduł wzbogacania składa się z: perforowanej 

i ulistwionej płyty roboczej posiadającej kształt trape-

zowy i zawieszonej na czterech stalowych linach; pod 

płytą znajdują się komory powietrzne doprowadzające 

sprężone powietrze pod płytę roboczą i są zasilane przez 

wentylator odśrodkowy; z wibratorów; z mechanizmu 

regulacji nachylenia poprzecznego i podłużnego płyty 

roboczej; podajnika nadawy z kosza zasypowego; zbior-

ników na wydzielane produkty w tym dodatkowego 

korytka odbioru końcowych frakcji kamiennych. 

Stół koncentracyjny jest zadaszony i posiada zabu-

dowany podciśnieniowy odpylacz. Około 75% zapy-

lonego powietrza przechodzi za pomocą wentylatora, 

przez odpylacz cyklonowy i jest powtórnie wykorzysty-

wane w obiegu powietrza (komory powietrzne pod płytą 

roboczą). Pozostała część powietrza jest odpylana przez 

odpylacz workowy i uchodzi do atmosfery. Sprawność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Szkic działania powietrznego stołu koncentracyjnego FGX [4] 
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zastosowanego procesu odpylania wg danych producenta 

wynosi 99,5%. Moduł odpylania ma na celu ochronę 

środowiska naturalnego przed zapyleniem. Należy tu 

także zwrócić uwagę, że wydzielony w filtrach worko-

wych pył może być produktem handlowym np., jako 

składnik mieszanek węglowo-wodnych, może być doda-

wany do koncentratu węglowego (posiada, bowiem wy-

soką wartość opałową i niską zawartość popiołu) lub po 

zbrykietowaniu może być produktem energetycznym. 

 

4. Czynniki wpływające na dokładność 
rozdziału urobku wg gęstości 

Wzbogacane powietrze jest najmniej dokładnym 

procesem separacji ziaren wg gęstości. Wiadomo, że 

najdokładniej proces rozdziału przebiega w cieczach 

ciężkich zawiesinowych, a następnie w osadzarkach 

wodnych. Im gęstszy ośrodek rozdziału tym proces jest 

dokładniejszy. 

Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne przy-

stosowane są głównie do odkamieniania urobku a proces 

wydzielania koncentratów węglowych jest procesem 

drugorzędnym. Rozdział ziaren odbywa się wewnątrz 

frakcji kamiennej (odpadowej), czyli przy gęstości po-

wyżej 2,0 g/cm3. Przypomnieć można, że wydzielanie 

produktów węglowych prowadzone jest przy gęstościach 

1,4 – 1,6 g/cm3. 

Dokładność rozdziału jest stosunkowo niewielka 

a mierzona wskaźnikiem rozproszenia prawdopodob-

nego wynosi Ep>0,20. Nie ma to większego znaczenia 

przy odkamienianiu urobku gdyż w procesie tym chodzi 

o możliwie największe (a nie całościowe) wydzielenie 

frakcji kamiennych. Aby jednak uzyskiwać możliwie 

korzystne warunki rozdziału należy brać pod uwagę 

następujące czynniki: 

– wstępne przygotowanie nadawy – rozdziela się 

ziarna poniżej 75 (50) mm dzieląc je na przykła-

dowe klasy 75 – 50, 50 – 25, 25 – 6, 25 – 0 mm 

dobierane w sposób eksperymentalny, 

– skład gęstościowy nadawy – powinno rozdzielać 

się nadawę łatwo wzbogacalną z małą ilością 

przerostów, łupków, frakcji pośrednich (wówczas 

można uzyskiwać dobry jakościowo handlowy 

produkt węglowy), 

– reguluje się doświadczalnie: ilość podawanego 

powietrza, wysokość listew i ich usytuowanie na 

płycie roboczej, kąty nachylenia (podłużnego 

i poprzecznego) płyty roboczej, częstotliwość wi-

bracji płyty roboczej, obciążenie materiałem płyty 

roboczej. 

 

Wpływ na dokładność rozdziału ma także wilgoć 

całkowita, wymiar maksymalnych ziarn nadawy, udział 

klasy ziarnowej poniżej 6 mm, relacja ilości kamienia 

do ilości węgla. Prace powietrznego stołu koncentracyj-

nego dostosowuje się do charakterystyki nadawy 

w sposób eksperymentalny. Dobre uregulowanie może 

trwać, wg informacji producenta, nawet do dwóch 

tygodni (producent oferuje kupującym stoły przysyła-

nie swojego specjalisty). Jeżeli nie zmienia się cha-

rakterystyka nadawy nie wprowadza się dodatkowych 

regulacji parametrów pracy powietrznego stołu koncen-

tracyjnego. 

 

5. Korzyści zastosowania powietrznych stołów 
koncentracyjnych 

Analizując zmieniające się warunki wydobycia 

węgla należy zwrócić uwagę na następujące fakty: 

– wzrasta w urobku ilość zanieczyszczeń spowodo-

wanych zmniejszającą się miąższością pokładów 

i głębszym zaleganiem pokładów, 

– najlepsze jakościowo pokłady zostały w większo-

ści przypadków wyeksploatowane i coraz częściej 

podejmuje się wydobycie węgla z pokładów 

o gorszych parametrach jakościowych, 

– coraz dłuższe są odległości pomiędzy producen-

tami a użytkownikami węgla, a więc należy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska badawczego do wstępnego suchego odkamieniania węgla kamiennego 
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zmniejszyć ilość przewożonego balastu w han-

dlowych produktach węgla, 

– wymagania, co do ochrony środowiska są coraz 

ostrzejsze, odkamienianie urobku węglowego 

zmniejsza emisję polutantów podczas spalania 

węgla. 

 
Zastosowanie suchej metody deshalingu z wy-

korzystaniem powietrznych stołów koncentracyjnych 

przynosi szereg korzyści. Korzyści te opisywane są 

w licznych (nie cytowanych w niniejszym artykule) 

publikacjach jak np. 32 artykuły zamieszczone w mo-

nografii China Coal, 18 artykułów w czasopiśmie USA 

– Coal Preparation (późniejszy tytuł International Journal 

of Coal Preparation and Utilization*), referaty na Mię-

dzynarodowych Kongresach Przeróbki Węgla w RPA, 

Chinach, USA, Turcji*, a także w kilku krajowych refe-

ratach opracowanych przez autorów niniejszej publi-

kacji*. Z najważniejszych korzyści należy wymienić: 

– usuwanie skały płonnej z pominięciem mokrych 

procesów wzbogacania umożliwiające wykorzy-

stanie jej jako substytutu kruszyw naturalnych, 

– odpylanie urobku (usunięcie klasy ziarnowej po-

niżej 0,5 mm), 

– usuwanie siarki pirytowej, 

– zmniejszenie ilości frakcji odpadowych w urobku 

kierowanym do ewentualnego dalszego wzboga-

cania mokrymi technologiami, 

– możliwość odzysku ziaren węgla ze składowisk 

odpadów wydobywczych i przeróbczych, 

– możliwość eliminacji węzła gospodarki wodno- 

mułowej, 

– możliwość produkcji bardzo czystych (ekolo-

gicznych) koncentratów z jednoczesnym wyko-

rzystaniem produktu pośredniego jako paliwa 

energetycznego, 

– możliwość produkcji koncentratów węglowych 

o parametrach odpowiadających średnim para-

metrom jakościowym węgla nabywanego przez 

energetykę zawodową, 

– pięciokrotnie, a w przypadkach dużych instalacji 

nawet dziesięciokrotnie niższe koszty inwestycyj-

ne w porównaniu do kosztów budowy zakładów 

mokrego wzbogacania, 

– trzy a nawet czterokrotnie niższe koszty eksplo-

atacyjne (ruchowe) w porównaniu z mokrymi 

metodami wzbogacania. 

 

6. Podsumowanie 
Powietrzne stoły koncentracyjne skonstruowane 

zostały w celu odkamieniania (deshalingu) urobku wę-

gla kamiennego. Odkamienianie, a więc usuwanie skały 

płonnej jest oczywiście metodą wzbogacania. Termin 

ten precyzuje jednak dokładniej prowadzony proces 

wzbogacania. Odkamienienie pozwala, jak pokazały 

przeprowadzone badania na instalacji przemysłowej, 

uzyskiwać czyste produkty odpadowe (skałę płonną). 

                                                 
 Wykaz artykułów zestawiono w Czasopiśmie Technicznym 

KTT nr 154-161 (2014) s. 2, 22, 30, 38 

W wielu przypadkach umożliwia on również wytwo-

rzenie handlowych produktów węglowych lub może 

być wykorzystywany jako wstępne wzbogacanie 

(prewashing). 

W ostatnich kilkunastu latach uznano, że stoły 

powietrzne powinny pozwolić na możliwie maksy-

malne usunięcie skały płonnej z urobku węglowego. 

Skupiono się na rozwiązaniach pozwalających na 

wydzielenie czystej skały płonnej (kamienia) „nieza-

nieczyszczonej” ziarnami węglowymi. Jakość koncen-

tratów węglowych była problemem wtórnym. 

Z tego rodzaju filozofią wzbogacania urobku (na-

zwaną deshalingiem – odkamienianiem) przemawiały 

następujące przesłanki: 

– usunięcie części skały płonnej, bez straty substan-

cji węglowej, pozwoli na zmniejszenie ilości 

nadawy do mokrych procesów wzbogacania 

zwiększając wydajność zakładu przeróbczego, 

obniżając koszty, eliminując część ziaren drob-

nych z układu gospodarki wodno-mułowej, 

– usunięcie części skały płonnej pozwoli na otrzy-

manie, bez dalszego wzbogacania, węglowego 

produktu handlowego dla odbiorców, którzy nie 

wymagają, ze względu na parametry pracy po-

siadanych kotłów, produktu węglowego o bardzo 

wysokiej czystości, 

– wydzielenie kamienia z urobku węglowego me-

todą suchą znacznie rozszerzy możliwości jego 

gospodarczego wykorzystania. 

 

Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne znaj-

dują coraz szersze zastosowanie do odkamieniania 

urobku węglowego. Według informacji uzyskanych od 

producenta wyprodukowano już ponad 2000 instalacji 

typu FGX. Instalacje te pracują lub są testowane w 19 

krajach, w tym także w Polsce. 

Powietrzne stoły koncentracyjne uzyskały w Chi-

nach certyfikat „National Key Environmental Protec-

tion Practical Technology A Class” przyznany w 2010 

roku przez China Environmental Protection Industry 

Association [16]. Technologia suchego odkamieniania 

jest więc przyjazna środowisku. 

Stany Zjednoczone i Australia zakupiły licencję tech-

nologii, na której oparte jest działanie powietrznych sto-

łów koncentracyjnych typu FGX. Oznacza to w praktyce, 

że suche odkamienianie węgla przynosi wymierne efekty 

ekonomiczne, co poprawia konkurencyjność cenową 

oferowanych na rynkach międzynarodowych węgli ka-

miennych. 

Technologia suchego odkamieniania urobku wę-

glowego ze względu na liczne korzyści technologiczne, 

ekologiczne i ekonomiczne została nazwana w USA 

„technologią XXI wieku” [8]. Przeprowadzone przez 

Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środo-

wiskowego IMBiGS Oddział Zamiejscowy w Katowi-

cach badania nad odkamienianiem niektórych krajowych 

węgli potwierdziły skuteczność tej metody wzbogacania. 
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Wymienione w niniejszym artykule korzyści ze 

stosowania powietrznych stołów koncentracyjnych 

pozwalają sądzić, że technologia ta wkrótce zostanie 

wdrożona przez sektor wydobywczy i przetwórczy 

węgla kamiennego w Polsce. 
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Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania 
węgla kamiennego przy pomocy suchej metody 
wzbogacania (FGX) drogą obniżenia kosztów 
wytwarzania produktów handlowych w krajowym 

górnictwie 
 

 

1. Technologia suchej separacji węgla 
kamiennego na powietrznych stołach 
koncentracyjnych typu FGX 

 

1.1. Zasada działania 

Urządzenia FGX są to złożone, pod względem wie-

dzy technologicznej, maszyny do suchego wzbogacania 

węgla. Składają się one z perforowanego stołu robo-

czego, urządzenia wibracyjnego, komory powietrznej 

oraz napędu i mechanizmu pozwalającego zmieniać 

kąty nachylenia stołu i częstotliwość wibracji. Nadawa 

surowego węgla jest podawana poprzez wibrujący 

zasilacz na stół roboczy pochylony pod różnymi kątami 

w osi poprzecznej i podłużnej, wprawiany w ruch 

wibracyjny przez wibrator [1, 2, 4]. 

Pod spodem stołu znajduje się kilka komór po-

wietrznych zasilanych przez wentylator odśrodkowy. 

Zawirowane powietrze przechodzi przez otwory w stole 

tworząc wznoszący prąd powietrza. Pod wpływem 

połączonych sił: wibracji i prądu powietrza złoże węgla 

surowego unosi się i w zależności od gęstości ziaren 

materiału różnicuje się. I tak materiał lżejszy znajduje 

się na powierzchni złoża zawiesinowego, a bardziej 

gęste frakcje znajdują się w dolnej jego partii. Materiał 

drobny w nadawie wraz z powietrzem stanowi autoge-

niczny ośrodek (medium), tzn. tworzy z powietrzem 

zawiesinę (suspensję) „powietrze-ciało stałe” nazywa-

ne czasami złożem fluidalnym. Medium to tworzy 

w rezultacie warunki do skrępowanego opadania czą-

stek złoża w zależności od ich wielkości i gęstości. 

W powietrznych stołach koncentracyjnych wyko-

rzystuje się efekt upłynnienia, który powstaje w wyniku 

interakcji pomiędzy gęstością drobnych cząstek stano-

wiących zawiesinę a bardziej gruboziarnistymi cząst-

kami złoża, co doprowadza do poprawy rozdziału 

frakcji gruboziarnistych [1, 2, 5]. 

Proces wzbogacania przebiega podobnie do procesu 

wzbogacania w cieczy ciężkiej. Z uwagi na to, że po-

wietrzny stół koncentracyjny pochylony jest w kierunku 

poprzecznym, materiał o małej gęstości znajdujący się na 

powierzchni złoża fluidalnego ma tendencję do przesu-

wania się po tej powierzchni i spadania w sposób ciągły, 

pod wpływem sił grawitacji, poprzez przegrodę usy-

tuowaną na brzegu stołu (tzw. przesypem węgla 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Monografii „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców 

mineralnych” KOMEKO 2016. Wyd. KOMAG. Gliwice 

wzbogaconego). Materiał o wyższej gęstości koncentruje 

się w dolnej części złoża fluidalnego i przesuwa się 

w kierunku wylotu odpadów, poprzez płytę kierującą do 

zsypu odpadów. W zależności od rodzaju nadawy i spo-

sobu ustawienia urządzenia może być wytwarzanych 

wiele rodzajów produktów dostosowanych do wymogów 

użytkowników [5, 11, 12]. Mając na uwadze ochronę 

środowiska przed zapyleniem – stół przykryty jest zada-

szeniem wraz z zabudowanym odpylaczem, gdzie utrzy-

mywane jest ujemne ciśnienie. Zgodnie z danymi po-

dawanymi przez producenta 75% zapylonego powietrza 

cyrkuluje w obiegu, tzn. za pomocą wentylatora przecho-

dzi przez odpylacz cyklonowy i jest powtórnie używane. 

Natomiast 25% powietrza po odpyleniu przez odpylacz 

workowy ze sprawnością 99,5% uchodzi do atmosfery. 

W ten sposób urządzenie spełnia surowe wymogi stan-

dardów ochrony środowiska [3, 5, 8]. 

 

1.2. Zastosowanie procesu suchego odkamieniania 

Instalacje suchego odkamieniania urobku węglo-

wego mogą być samodzielnymi zakładami wzbogaca-

nia węgla klasy ziarnowej 100 (80), (75), (50) itd. mm. 

Mogą one w układzie technologicznym zakładu prze-

róbczego zastąpić proces mokrego wzbogacania w osa-

dzarkach. 

Instalacje suchego odkamieniania mogą również 

być czymś w rodzaju „by pasa” w węźle wzbogacania 

w istniejących zakładach przeróbczych pozwalającego 

na odpylenie najdrobniejszych ziaren urobku i usunię-

cie pewnej ilości kamienia przed podaniem częściowo 

wzbogaconego urobku do mokrych procesów wzboga-

cania, gdy wymagana jest niska zawartość popiołu 

w produkcie handlowym, zmniejszając równocześnie 

ilość ziaren urobku trafiających do obiegu wodno-

mułowego. 

 

Zastosowanie procesu suchego odkamieniania umoż-

liwia: 

– obniżenie kosztów inwestycyjnych (rezygnując z mo-

krych metod wzbogacania i zastępując je metodą 

suchą (patrz rozdział 4) poprzez budowanie samo-

dzielnych zakładów suchego wzbogacania, 

– ograniczenie kosztów związanych z produkcją 

węglowych sortymentów handlowych i tym 
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samym zwiększenia konkurencyjności na rynku 

europejskim i światowym, 

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych procesu mo-

krego wzbogacania przy zastosowaniu „by pa-

sów” poprzez zmniejszenie kosztownej gospo-

darki wodno-mułowej, mniejsze zużycie wody 

i energii, ograniczenie ilości instalacji i urządzeń 

oraz dłuższą ich żywotność, 

– aplikację rozwiązania technologicznego jako ele-

mentu istniejących ciągów technologicznych wzbo-

gacania węgli energetycznych z wykorzystaniem 

metod mokrych, 

– efektywne odkamienianie (usunięcie skały płon-

nej) i odsiarczanie (usunięcie siarki pirytowej) 

z urobku węgli energetycznych o granulacji 80-0 

mm, 

– produkcję wysokojakościowych ekologicznych 

paliw kwalifikowanych, 

– efektywne wykorzystanie wytwarzanych w tym roz-

wiązaniu technologicznym produktów odpadowych 

jako substytutu kruszyw naturalnych w pracach dro-

gowych i inżynieryjnych oraz jako materiału do 

wypełniania pustek poeksploatacyjnych. 

– odzysk substancji węglowej z odpadów wydo-

bywczych zdeponowanych w środowisku,  

– możliwość wtórnego oczyszczania produktów 

mokrego wzbogacania gdy są ku temu przesłanki 

technologiczne [1, 3, 8, 9]. 

 

2. Instalacja badawcza do suchego 
odkamieniania węgla wyposażona 
w powietrzny stół koncentracyjnych 
typu FGX-1 

Na rys 1. przedstawiono schemat blokowy instalacji 

badawczej do suchego odkamieniania węgla wyposa-

żonej w powietrzny stół koncentracyjnych typu FGX-1. 

W skład mobilnej instalacji badawczej Instytutu 

MBiGS przeznaczonej do suchego odkamieniania wcho-

dzi 6 modułów, których dane techniczne przedstawiono 

poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy instalacji badawczej [źródło: opracowanie własne] 

1. MODUŁ ZASILANIA 

Lp. Nazwa urządzenia Zbiornik zasypowy 

1. Pojemność zbiornika 12 [m3]; Producent Artech Sp. z o.o. 

2. Wymiary 2700  2000  4234 [mm] 

3. Elementy składowe segment górny z sitem zasypowym o oczkach 240  240 mm, segment 

środkowy z zamontowanym elektrowibratorem, segment dolny 

4. Waga 3100 kg 

5. Wlot zbiornika zakryty dla ochrony zmagazynowanego materiału przed opadami 

atmosferycznymi 

6. Sposób załadunku załadunek z wykorzystaniem koparko – ładowarki typu „Ostrówek” 

7. Dodatkowe wyposażenie elektrowibrator zapobiegający oblepianiu się ścian zbiornika typu MVE 

300/1 o mocy 0,75 kW (230V) 

 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 10 

  

Lp. Nazwa urządzenia Dozownik taśmowy 

1. Typ AR – PT4; Producent Artech Sp. z o.o. 

2. Szerokość taśmy 650 [mm] 

3. Rodzaj taśmy tkaninowo – gumowa, trudno palna, ilość przekładek – 2 

4. Napęd motoreduktor NORD SK 9082.AZ BHK-160MH4 o mocy znamionowej 11 kW 

5. Elementy składowe stacja napędowa, stacja zwrotna, podpora przenośnika I, podpora przenośnika 

II, uchwyt krążka dolnego, zespół bębna napędowego, bęben wieszakowy, 

elementy złączne 

6. Zasilanie 400 [V] 

7. Dodatkowe wyposażenie falownik (w szafie sterowniczej), system napinania taśmy 

Lp. Nazwa urządzenia Przenośnik taśmowy 

1. Typ  AR – PT5; Producent Artech Sp. z o.o. 

2. Wydajność 30 [Mg/h] 

3. Szerokość taśmy 650 [mm] 

4. Rodzaj taśmy tkaninowo – gumowa, trudno palna, ilość przekładek – 2 

5. Napęd motoreduktor NORD SK 9042.1AZ BDH-100AH/4 o mocy znamionowej 

3 kW 

6. Elementy składowe stacja napędowa, stacja zwrotna, podpora stała, podpora przenośnika II, 

zaczep, kosz zasypowy, zgarniacz skośny, elementy złączne 

7. Zasilanie  400 [V] 

8. Dodatkowe wyposażenie system napinania taśmy, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, sygnalizacja 

akustyczna wyprzedzająca ruch taśmy, czujnik ruchu taśmy 

Lp. Nazwa urządzenia Waga taśmowa 

1. Typ WAGTROL 2; Producent Introl Sp. z o. o. 

2. Zakres wskazań od 2 do 50 [Mg/h] 

3. Klasa dokładności 1 

4. Sposób monitorowania danych wyświetlacz zewnętrzny odporny na warunki atmosferyczne 

5. Sposób przekazywania danych porty komunikacji zewnętrznej RS 232 i 485 

6. Sposób archiwizacji danych program do obsługi wagi z możliwością rejestracji wyników 

7. Zasilanie 230 [V] 

 

2. MODUŁ KLASYFIKACJI 

Lp. Nazwa urządzenia Przesiewacz wibracyjny 

1. Typ WK2 - 1,3  3,0; Producent Mifama Sp. z o.o. 

2. Powierzchnia sit [m2] pokład górny sit – 3,6 [m2]; pokład dolny sit – 3,2 [m2] 

3. Rodzaj sita pokład górny – sito plecione o oczku 50 mm, pokład dolny – sito plecione 

o oczku 25 mm 

4. Kąt pochylenia rzeszota 12°÷20° 

5. Skok rzeszota 10±1 [mm] 

6. Napięcie zasilania 400 [V] 

7. Dodatkowe wyposażenie sito plecione o oczku 6 mm 

8. Napęd silnik elektryczny typu Sg 160L8 o mocy znamionowej 7,5 kW 

Lp. Nazwa urządzenia Przenośnik taśmowy 

1. Typ AR – PT5 

2. Wydajność do 30 [Mg/h] 

3. Szerokość taśmy 650 [mm] 

4. Rodzaj taśmy tkaninowo-gumowa, trudno zapalna, ilość przekładek – 2  
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5. Zasilanie  400 [V] 

6. Dodatkowe wyposażenie napęd zwrotny, system napinania taśmy, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, 

sygnalizacja akustyczna wyprzedzająca ruch taśmy, czujnik ruchu taśmy 

 

3. MODUŁ ROZDRABNIANIA 

Lp. Nazwa urządzenia Podajnik wibracyjny – zsuwnia 

1. Typ 80 - 5 wyk. II; Producent Mifama Sp. z o.o. 

2. Zabudowa wykonanie II – przód podparty, tył podparty 

3. Rodzaj podparcia 4 zespoły sprężyn 

4. Kąt pochylenia 0÷10 [°] 

5. Zasilanie 400 [V] 

6. Napęd silnik elektryczny typu 1LE1002-1CC23-4AA4-2N03 o mocy znamionowej 

4 kW 

Lp. Nazwa urządzenia Kruszarka szczękowa 

1. Typ AR – KS1; Producent Artech Sp. z o.o. 

2. Wydajność od 1 do 22 [m3/h] w zależności od nastawy szczeliny wylotowej 

3. Maksymalna wielkość ziarna (nadawy) 320 x 600 [mm] 

4. Wielkość szczeliny wylotowej od 5 do 97 [mm] 

5. Grubość podkładek do regulacji 

szczeliny wylotowej 

od 0 do 50 [mm] 

6. Napęd silnik elektryczny typu dSg250M8 o mocy znamionowej 30 kW 

7. Twardość kruszonego materiału do 300 MPa 

8. Waga 7000 kg 

9. Napięcie zasilania 400/690 [V] 

10. Dodatkowe wyposażenie przekładnia pasowa (5 pasów SPB) 

Lp. Nazwa urządzenia Przenośnik taśmowy 

1. Typ AR – PT4 

2. Wydajność do 30 [Mg/h] 

3. Szerokość taśmy 650 [mm] 

4. Rodzaj taśmy tkaninowo – gumowa, trudno zapalna, ilość przekładek – 2 

5. Zasilanie 400 [V] 

6. Dodatkowe wyposażenie napęd zwrotny, system napinania taśmy, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, 

sygnalizacja akustyczna wyprzedzająca ruch taśmy, czujnik ruchu taśmy 

 

4. MODUŁ WZBOGACANIA 

Lp. Nazwa urządzenia Przenośnik taśmowy ilość - 3 sztuki 

1. Typ AR – PT 5; Producent Artech Sp. z o.o. 

2. Wydajność 30 [Mg/h] 

3. Szerokość taśmy 650 [mm] 

4. Rodzaj taśmy tkaninowo – gumowa, trudno zapalna, ilość przekładek – 2 

5. Napęd motoreduktor NORD SK 9042.1AZ BDH-100AH/4 o mocy znamionowej 

3 kW 

6. Elementy składowe stacja napędowa, stacja zwrotna, podpora stała, podpora przenośnika II, 

zaczep, kosz zasypowy, zgarniacz skośny, elementy złączne 

7. Zasilanie 400 [V] 

8. Dodatkowe wyposażenie napęd zwrotny, system napinania taśmy, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, 

sygnalizacja akustyczna wyprzedzająca ruch taśmy, czujnik ruchu taśmy 
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5. MODUŁ ODPYLANIA 

Moduł odpylania wraz z modułem wzbogacania 

stanowi integralną część instalacji FGX i ma na celu uło-

wienie (wychwytywanie) pyłu z obiegu powietrza cyrku-

lującego w urządzeniu FGX-1, a tym samym ochronę 

środowiska naturalnego przed zapyleniem. 

W skład modułu odpylania wchodzą: 

– gumowa kurtyna (okap) uszczelniająca, zabudo-

wana nad płyta roboczą powietrznego stołu kon-

centracyjnego, 

– kolektor odprowadzający zanieczyszczone pyłem 

powietrze z początkowej przestrzeni nad płytą 

roboczą powietrznego stołu koncentracyjnego do 

cyklonu odpylającego, 

– pionowo zabudowany, pracujący w podciśnieniu 

cyklon, służący do wytrącania ziaren pyłu. Wy-

trącone ziarna pyłu są odprowadzane z cyklonu 

przenośnikiem ślimakowym, 

– kolektor odprowadzający zanieczyszczone pyłem 

powietrze z pozostałej przestrzeni nad płytą 

roboczą powietrznego stołu koncentracyjnego do 

baterii filtrów workowych, 

– bateria filtrów workowych zakończona zbiorni-

kiem do magazynowania wytrąconego pyłu wraz 

z urządzeniem wstrząsowym. Okresowo urucha-

miany mechanizm wstrząsowy powoduje opróż-

nianie worków filtracyjnych z nagromadzonych 

ziaren pyłowych. W skład baterii filtrów worko-

wych wchodzi niezależnie pracujący wentylator 

wyciągowy (pomocniczy) służący do wytworze-

nia podciśnienia w końcowej części przestrzeni 

nad płytą roboczą oraz do wytworzenia ciągu za-

pylonego powietrza o kierunku umożliwiającym 

skierowanie go do procesu filtracji, 

– główny wentylator wyciągowy służący do wytwo-

rzenia podciśnienia w początkowej przestrzeni 

objętej kurtyną gumową nad płytą roboczą oraz 

w cyklonie. 

 

Zgodnie z danymi podawanymi przez producenta 

około 75% zapylonego powietrza cyrkuluje w obiegu, 

tzn. za pomocą wentylatora przechodzi przez odpylacz 

cyklonowy i jest powtórnie używane. Pozostała część 

powietrza jest odpylana przez odpylacz workowy 

i uchodzi do atmosfery. Sprawność zastosowanego pro-

cesu odpylania wynosi 99,5%. Wydzielone z układów 

odpylania ziarna pyłu stanowią oddzielny produkt 

prowadzonego procesu suchej separacji [9, 13]. 

Lp. Nazwa urządzenia Waga przenośnikowa ilość – 3 sztuki 

1. Typ WAGTROL 2; Producent Introl Sp. z o. o. 

2. Wydajność od 2 do 50 [Mg/h] 

3. Klasa dokładności 1 

4. Sposób monitorowania danych wyświetlacz zewnętrzny odporny na warunki atmosferyczne 

5. Sposób przekazywania danych porty komunikacji zewnętrznej RS 232 i 485 

6. Sposób archiwizacji danych program do obsługi wagi z możliwością rejestracji wyników 

7. Zasilanie 230 [V] 

Lp. Nazwa urządzenia Przenośnik taśmowy ilość – 1 sztuka 

1. Producent WAMPOL Sp. z o.o. 

2. Wydajność 30 [Mg/h] 

3. Szerokość taśmy 650 [mm] 

4. Rodzaj taśmy tkaninowo – gumowa, trudno zapalna, ilość przekładek – 2 

5. Elementy składowe stacja napędowa, stacja zwrotna, podpora wsporcza mobilna na kołach, kosz 

zasypowy, zgarniacz skośny 

6. Zasilanie 400 [V] 

Lp. Nazwa urządzenia Powietrzny stół koncentracyjny 

1. Typ FGX-1 

2. Producent Tangshan Shenzhou Machinery Co., Ltd. Chiny 

3. Wydajność 10 [Mg/h] 

4. Max. uziarnienie nadawy 60 [mm] 

5. Max. wilgotność nadawy 12–20% 

6. Wymiary (długość, wysokość, szerokość) 5,7  3,1  6,0 [m] 

7. Moc urządzeń 24,63 [kW] 

8. Wysokość kosza zasypowego 5 [m] 

9. Wysokość kolektorów produktów rozdziału 1,5 m 
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6. MODUŁ STEROWANIA 

Moduł sterowania stanowi szafa sterownicza  umożli-

wiająca sekwencyjne uruchamianie urządzeń z poszcze-

gólnych modułów rozbudowanej instalacji do suchej 

separacji węgla.  

Szafa sterownicza przy tak rozbudowanej instalacji 

daje możliwość wyboru pracy poszczególnych wybra-

nych modułów. Stanowi też ważny element zachowania 

warunków bezpieczeństwa podczas rozruchu i wyłącza-

nia urządzeń [14, 15]. 

 

3. Wyniki badań pilotażowych suchej separacji 
węgla 

 

3.1. Badania mające na celu uzyskanie czystych 

produktów węglowych o możliwie wysokiej 

wartości opałowej 

Odkamienianie urobku węglowego w instalacjach 

FGX, jak to już powyżej przedstawiono, ma na celu 

usunięcie możliwie największej ilości skały płonnej 

znajdującej się w urobku węglowym. Dzięki częścio-

wemu wzbogaceniu urobku otrzymuje się w wielu przy-

padkach produkty handlowe, które posiadają parametry 

jakościowe odpowiadające parametrom gwarancyjnym 

kotłów w energetyce a w związku z tym są akceptowane 

przez odbiorców. Przeprowadzono szereg badań nad 

odkamienianiem węgla surowego w celu sprawdzenia 

jakie można uzyskać rezultaty przy wykorzystaniu 

stołów typu FGX. Wyniki niektórych badań zestawiono 

w tabelach 1 – 10. 

Jak łatwo zauważyć analizując dane zamieszczone 

w tabeli 5 ziarna klasy ziarnowej poniżej 6 mm wzbo-

gacają się znacznie gorzej niż ziarna klasy ziarnowej 

powyżej 6 mm. Przy dużym udziale klasy 6 – 0 mm 

korzystne jest jej odsianie przed podaniem pozostałego 

urobku do procesu odkamieniania na stołach typu FGX.  

Należy tu jednak dodać, że pewna ilość tej klasy jest 

potrzebna aby utworzyć złoże fluidalne. Ilości te do-

biera się doświadczalnie [3, 5]. 

 

Odkamienianie klasy ziarnowej 20 – 0 mm 

Tabela 1. Wyniki badań węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm – próba badawcza Nr 1 

Węgiel surowy 20 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 31,7 21,2 29,5 80,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 9,6 9,0 8,4 5,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,56 0,62 0,68 0,44 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 17 151 21 558 18 885 1 860 

5. Wychód [%] 100 77 3 18 

W bilansie produkt pyłowy stanowił 2% (nie wykonano oznaczeń) 

 

Tabela 2. Wyniki badań dla węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm– próba badawcza Nr 2 

Węgiel surowy 20 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 31,8 21,8 40,6 85,7 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 10,3 5,0 4,4 2,2 

3. Zawartość siarki [%] 0,69 0,62 0,61 1,28 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 19 244 24 383 14 459 1 307 

5. Wychód [%] 100 71 15 12 

W bilansie produkt pyłowy stanowił 2% (nie wykonano oznaczeń) 

 

Tabela 3. Wyniki badań węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm – próba badawcza Nr 3 

Węgiel surowy 20 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 35,0 23,9 38,6 83,4 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 7,08 6,3 6,36 2,84 

3. Zawartość siarki [%] 0,54 0,59 0,53 0,16 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 17 329 21 641 13 906 1 311 

5. Wychód [%] 100 66,3 18,5 15,2 
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Tabela 4. Wyniki badań węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm – próba badawcza Nr 4*) 

Węgiel surowy 20 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  Pył 

1. Zawartość popiołu [%] 35,2 29,9 39,9 72,0 26,7 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 8,8 5,2 5,0 2,9 3,7 

3. Zawartość siarki [%] 0,59 0,65 0,56 0,29 0,68 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 17 160 20 352 16 680 5 423 21 563 

5. Wychód [%] 100 58,4 24,4 15,4 1,8 

*) – Próba badawcza zawierała bardzo duży udział, niekorzystnej podczas wzbogacania klasy ziarnowej poniżej 

6 mm. Jej wpływ zilustrowano w tabeli 5 
 

Tabela 5. Wyniki rozklasyfikowania koncentratu z próby badawczej Nr 4 

Koncentrat z próby badawczej Nr 4  

Lp. Nazwa parametru Klasa –6 mm Klasa +6 mm 

1. Zawartość popiołu [%] 28,6 16,9 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 8,2 5,0 

3. Zawartość siarki [%] 0,63 0,59 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 19 648 25 250 

5. Wychód [%] 54 4,4 

 
Tabela 6. Wyniki odkamieniania produktu odpadowego o granulacji 20 – 0 mm 

Produkt odpadowy 20 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 66,2 8,2 87,1 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 3,2 5,5 2,0 

3. Zawartość siarki [%] 0,42 0,78 0,21 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 6 630 27 614 *) 

5. Wychód [%] 100 25,9 74,1 

*) – minimalna wartość opałowa – brak możliwości pomiaru 
 

Odkamienianie klasy ziarnowej 25 – 8 mm 

Tabela 7. Wyniki badań węgla surowego o granulacji 25 – 8 m 

Węgiel surowy 25 – 8 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 35,9 28,0 65,8 86,1 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 8,7 6,9 3,8 2,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,55 0,60 0,33 0,39 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 16 727 20 941 5 494 948 

5. Wychód [%] 100 81,4 1,6 14,0 

 
Odkamienianie klasy ziarnowej 90 – 0 mm 

Tabela 8. Wyniki badań (wstępne odkamienianie) węgla surowego o granulacji 90 – 0 mm 

Węgiel surowy 90 – 0 mm 

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Odpad  Pył 

1. Zawartość popiołu [%] 20,9 13,9 43,5 18,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 10,2 10,77 8,1 12,6 

3. Zawartość siarki [%] 0,23 0,25 0,22 0,33 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 20 802 22 931 13 530 20 618 

5. Wychód [%] 100 75,8 23,6 0,6 
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Wyniki zestawione w powyższych tabelach poka-

zują, że rezultaty odkamieniania są różne dla węgli 

pochodzących z różnych kopalń. Dla niektórych węgli 

są bardzo korzystne, dla innych mniej. Przed wdro-

żeniem instalacji FGX do praktyki przemysłowej nale-

ży przeprowadzić szczegółowe badania. W tym właśnie 

celu IMBiGS zakupił  doświadczalne stanowisko ba-

dawcze powietrznej separacji urobku węglowego. 

 

3.2. Badania możliwości usuwania siarki 

z produktów handlowych 

Otrzymywane w wyniku wzbogacania w osadzarkach 

produkty handlowe czasami zawierają podwyższoną 

zawartość siarki. W przypadkach gdy siarka występuje 

w postaci pirytu oznacza to, że trafił on do koncentratu 

(tzw. węgiel płukany) na skutek niedokładności procesu 

rozdziału. Przeprowadzono badania możliwości jej usu-

nięcia poddając ten produkt wtórnemu wzbogacaniu 

na instalacji FGX. Niektóre rezultaty pokazano w tabelach 

11 – 14. 

Analizując uzyskane wyniki wtórnego wzbogacania 

produktów handlowych można stwierdzić, że istnieje 

możliwość obniżenia w nich zawartości siarki. W po-

niższych tabelach zamieszczono przykłady gdy operacje 

te dały pożądany skutek. Nie zawsze to jest możliwe 

a zależy, jak już uprzednio wspomniano, od udziału 

Tabela 9. Wyniki wtórnego odkamieniania produktu odpadowego otrzymanego w wyniku wstępnego 

odkamieniania węgla surowego o granulacji 90 – 0 mm 

Produkt odpadowy 90 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 41,7 17,23 70,4 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 10,2 10,88 6,2 

3. Zawartość siarki [%] 0,41 0,44 0,18 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 13 530 21 805 3 783 

5. Wychód [%] 100 53,9 46,1 

 
Odkamienianie klasy ziarnowej 8 – 0 mm 

Tabela 10. Wyniki badań dla węgla surowego o granulacji 8 – 0 mm 

Węgiel surowy 8 – 0 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Odpad  Pył 

1. Zawartość popiołu [%] 41,3 33,1 54,3 37,2 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 7,4 6,88 64,4 6,0 

3. Zawartość siarki [%] 0,76 0,84 0,64 0,82 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 15 870 18 245 11 416 16 809 

5. Wychód [%] 100 60,4 33,5 6,1 

 

Tabela 11. Wyniki badań węgla płukanego o granulacji 25 – 6 mm – próba badawcza Nr 1 

Nadawa - węgiel płukany 25 – 6 mm-  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 10,5 5,5 10,5 23,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 17,9 18,2 17,8 14,2 

3. Zawartość siarki [%] 1,90 0,86 1,70 5,88 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 21 255 23 074 22 424 18 038 

5. Wychód [%] 100 20,6 67,7 9,7 

 
Tabela 12. Wyniki badań węgla płukanego o granulacji 25 – 6 mm – próba badawcza Nr 2 

Nadawa - węgiel płukany 25 – 6 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 17,0 6,9 28,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 15,0 14,5 11,7 

3. Zawartość siarki [%] 1,46 0,88 2,16 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 19 853 23 456 16 938 

5. Wychód [%] 100 58 42,0 
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siarki pirytowej w nadawie. Przytoczone w tabelach 

wyniki wskazują, że badania takie w niektórych przy-

padkach mogą w znakomity sposób poprawić jakość 

produktów handlowych. 

 

4 Efektywność ekonomiczna technologii suchej 
separacji węgla 

 

Analizę efektywności ekonomicznej technologii 

suchej separacji węgla przedstawiono w oparciu o dane 

zawarte w raportach [14, 15, 18]: 

 

4.1. Analiza ekonomiczna technologii suchej 

separacji w instalacji FGX-12 w USA [15, 18] 

Tabela 15. Przybliżone nakłady inwestycyjne  

i koszty operacyjne*) 

Rodzaj procesu 

Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

operacyjne 

$/tonę/h $/Mg 

Technologia suchej separacji 

z wykorzystaniem 

powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX 

6 200 0,50 

Mokre metody wzbogacania 13 000 1,95 

*) Nakłady i koszty odnoszą się do pojedynczej instalacji 

 

Z przedstawionego w tabeli 15 zestawienia wynika, 

że nakłady inwestycyjne przy zastosowaniu technologii 

suchej separacji stanowią 48% nakładów inwestycyj-

nych w odniesieniu do mokrych metod wzbogacania 

(prawie 2-krotnie niższe). Natomiast koszty operacyjne 

przy zastosowaniu technologii suchej separacji stano-

wią 25 % kosztów operacyjnych dla mokrych metod 

wzbogacania (4-krotnie niższe). 

W cytowanym opracowaniu autor stwierdza zasad-

ność zastosowania technologii suchej separacji w celu 

usunięcia skały płonnej (odkamienienia) z urobku wę-

glowego w miejscu jego powstawania i tym samym 

znacznego zmniejszenia kosztów transportu oczyszczo-

nego produktu do zakładów wzbogacania lub do od-

biorcy finalnego. 

 

4.2. Wyniki i analiza kosztowa instalacji 2 FGX-24 

w kopalni Middelkraal Colliery (RPA) po 

wprowadzeniu technologii suchej separacji [14] 

Firma Xantium (obecnie Genet Mineral Proces-

sing) przeprowadziła badania na pilotażowej instalacji 

typu FGX w celu zaprojektowania dwóch przemysło-

wych zakładów przeróbki z zastosowaniem technologii 

suchej separacji. Zakłady te obecnie pracują w sposób 

zadowalający w Middelkraal Colliery i Onverdacht 

Colliery. Ocenę efektywności ekonomicznej technolo-

gii suchej separacji przeprowadzono na przykładzie, 

pracującej w kopalni Middelkraal Colliery (o rocznym 

wydobyciu 3.000.000 Mg), instalacji 2  FGX-24 o wy-

dajności 480 Mg/h. Nadawę do instalacji stanowił 

urobek węglowy klasy ziarnowej 50-6 mm. W tabeli 16 

przedstawiono uproszczony wynik finansowy. 

Z przedstawionego w tabeli 16 zestawienia wynika, 

że biorąc pod uwagę roczną wielkość przychodów ze 

sprzedaży węgla wzbogaconego technologią suchej 

separacji z uwzględnieniem kosztów operacyjnych 

i poniesionych nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu 

inwestycji [PP] wynosi 0,72 lat, przy stopie zwrotu 

[ROI]wynoszącej 0,39. 

W raporcie zaprezentowano również przybliżone 

nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne technologii 

suchej separacji w porównaniu do mokrych metod 

wzbogacania z wykorzystaniem cyklonów z cieczą 

ciężką – tabela 17. 

 

Tabela 13. Wyniki badań węgla płukanego o granulacji 25 – 6 mm – próba badawcza Nr 3 

Nadawa - węgiel płukany 25 – 6 mm  

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 13,6 6,7 10,4 25,8 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 14,9 15,3 14,1 11,7 

3. Zawartość siarki [%] 1,17 0,99 1,01 2,94 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 21 305 23 568 22 541 18 086 

5. Wychód [%] 100 76,0 5,0 19,0 

 
Tabela 14. Wyniki badań węgla płukanego o granulacji 31,5 – 8 mm – próba badawcza Nr 4 

Nadawa - węgiel płukany 31,5 – 8 mm  

Lp. Nazwa parametru Nadawa 
Koncentrat 

[+6 mm] 

Koncentrat 

[–6 mm] 
Przerost Odpad 

1. Zawartość popiołu [%] 8,3 6,6 13,2 7,8 12,1 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 17,3 17,0 19,7 17,3 15,7 

3. Zawartość siarki [%] 1,36 0,97 1,32 1,24 3,08 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 22 124 22 843 19 576 22 361 21 200 

5. Wychód [%] 100 13,7 6,5 62,0 17,8 
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Tabela 16. Uproszczony wynik finansowy 

Lp. Wskaźniki 

Parametry ilościowe, jakościowe oraz przychody 

1. Produkt węglowy [Mg/r] 2 055 000 

2. Odpady [Mg/r] 945 000 

3. Wartość opałowa [MJ/kg] 20,51 

4. Zawartość popiołu [%] 30,37 

5. Wilgotność zewnętrzna [%] 4,0 

6. Wilgotność wewnętrzna [%] 3,6 

7. Wilgotność całkowita [%] 7,46 

8. Cena za Mg [w Randach] 171,28 

9. Przychody ze sprzedaży/rok 

[w Randach] 

366 646 000 

Koszty operacyjne/rok [w Randach] 

10. Wydobycie  300 000 000 

11. Kruszenie i przesiewanie 7 500 000 

12. Wzbogacanie 11 550 000 

13. Unieszkodliwienie odpadów 2 362 000 

14. Suma kosztów operacyjnych 321 412 000 

Nakłady inwestycyjne [w Randach] 

15. Zakład wzbogacania 17 500 000 

16. Stacja przygotowania produktu 

handlowego 

15 000 000 

17. Całkowite nakłady inwestycyjne 32 500 000 

18.  Zysk netto/rok {Poz.9-Poz.14} 45 233 750 

19. Okres zwrotu (w latach) tzw. [PP] 

{Poz. 17/Poz. 18} 

0,72 

20. Stopa zwrotu z inwestycji tzw. [ROI] 

{Poz. 18-Poz.17/Poz.17} 

0,39 

Rand (waluta w RPA)  1 R = 0,25 PLN 

 

Tabela 17. Przybliżone nakłady inwestycyjne  

i koszty operacyjne*) 

Rodzaj zakładu 

Nakłady 

inwestycyjne 

Koszty 

operacyjne 

[Rand**)] [Rand**)]/rok 

Technologia suchej separacji 

z wykorzystaniem 

powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX 

17.500.000 11.550.000 

Mokre metody wzbogacania 

z wykorzystaniem cyklonów 

z cieczą ciężką 

70.000.000 35.700.000 

*) Nakłady i koszty te odnoszą się tylko do procesu 

wzbogacania i nie uwzględniają kosztów procesów 

kruszenia, przesiewania i usuwania wydzielanych 

odpadów; 
**) Rand (waluta w RPA)  1R = 0,15$ (dane z 2011r.) 

 

Z przedstawionego w tabeli 17 zestawienia wynika, 

że nakłady inwestycyjne przy zastosowaniu technologii 

suchej separacji stanowią 25% nakładów inwestycyj-

nych w odniesieniu do mokrych metod wzbogacania 

(4 krotnie niższe). Natomiast koszty operacyjne przy 

zastosowaniu technologii suchej separacji stanowią 

32% kosztów operacyjnych dla mokrych metod wzbo-

gacania (3 krotnie niższe). 

Dokonano również porównania okres zwrotu in-

westycji [PP] i stopy zwrotu z inwestycji [ROI] dla ww. 

technologii. – tabela 18. 

 

Tabela 18. Przybliżone wartości [PP] i [ROI] 

Rodzaj zakładu 

Okres 

zwrotu 

Stopa zwrotu 

z inwestycji 

[lata] [%] 

Technologia suchej separacji 

z wykorzystaniem powietrznego 

stołu koncentracyjnego typu FGX 

0,72 39 

Mokre metody wzbogacania 

z wykorzystaniem cyklonów 

z cieczą ciężką 

0,92 9 

 

W oparciu o powyższe wskaźniki można stwier-

dzić, że technologia suchej separacji jest bardziej 

efektywna ekonomicznie od technologii wzbogacania 

w cyklonach z cieczą ciężką. Ponadto autor raportu 

stwierdza, że zastosowana technologia suchej separacji 

jest rozwiązaniem w pełni dojrzałym i nie przewiduje 

w najbliższym okresie czasu znaczących udoskonaleń 

i zmian dotyczących ww. technologii. 

 

5. Podsumowanie 
W USA i w RPA (a także w wielu innych krajach) 

nie stosuje się obecnie wzbogacania w osadzarkach lecz 

wzbogacanie w cyklonach z cieczą ciężką. Powodem 

jest stosunkowo mała dokładność rozdziału osadzarek 

powodująca duże straty substancji węglowej w odpa-

dach i w ewentualnym produkcie pośrednim. Badania 

prowadzone w Australii, RPA, USA, a także przepro-

wadzone przez ITG KOMAG (prezentacje na konfe-

rencjach KOMEKO), potwierdzają powyższą opinię. 

Według danych literaturowych wskaźnik dokładności 

rozdziału (rozproszenie prawdopodobne) w cyklonach 

z cieczą ciężką waha się w granicach 0,04-0,12, w osa-

dzarkach w granicach 0,14 – 0,2, a dla separatorów 

FGX kształtuje się na poziomie 0,2 – 0,25. Często jed-

nak w warunkach przemysłowych wskaźnik dokładno-

ści rozdziału dla osadzarek w wyniku ich złej pracy 

dochodzi nawet do poziomu 0,31. 

Wzbogacanie w osadzarkach prowadzone jest przy 

gęstości rozdziału w granicach 1.45 – 1.8 g/cm3..Odka-

mienianie w instalacjach FGX przebiega w strefie frakcji 

o gęstości powyżej 2,0 g/cm3. A więc mniejsza dokład-

ność rozdziału nie ma większego znaczenia, gdyż w tych 

warunkach rozdziału substancja węglowa (przy uregulo-

wanej pracy urządzenia) nie trafia do odpadów. Z tego 

też względu suche odkamienianie urobku węglowego 

w separatorach FGX z powodzeniem może zastąpić 

osadzarki w krajowych zakładach wzbogacania węgla 

i w projektowanych nowych sekcjach wzbogacania śred-

nich i drobnych klas. Przynosi to znaczne korzyści eko-

nomiczne. Należy tu dodać, że częściowo odkamienio-

ny produkt węglowy spełnia wymagania jakościowe 

(parametry gwarancyjne kotłów) krajowych odbiorców 

z elektrowni i elektrociepłowni [10]. 
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Suche wzbogacanie urobku węglowego stwarza moż-

liwość uproszczenia układu technologicznego zakładów 

przeróbki węgla kamiennego. Instalacje te mogą być też 

samodzielnymi zakładami wzbogacania (tak pracuje po-

nad 2000 instalacji w Chinach i w niektórych innych 

krajach). Dzięki bardzo niskim kosztom inwestycyjnym są 

one konkurencją dla mokrych sposobów wzbogacania. 

Bardzo niskie koszty operacyjne powodują, że metoda ta 

jest ekonomicznie opłacalna co może pozwolić na ob-

niżenie kosztów wytwarzania produktów handlowych 

w krajowych kopalniach poprawiając ich rentowność. 

Zdaniem autorów suche odkamienianie węgla surowego 

powinno być powszechnie stosowane w polskim gór-

nictwie węgla kamiennego. 

Na Światowym Kongresie Przeróbki Węgla (Istam-

buł 2013r.) amerykanie, w swym wystąpieniu, proces 

wzbogacania w instalacjach FGX nazwali „technologią 

XXI wieku” [17]. 
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Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu 
koncentracyjnego typu FGX-1 mające na celu 

optymalizację jego pracy 
 

 

1. Wstęp 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, pod 

koniec 2012 r. zakupił w Chinach i wdrożył instalację 

powietrznego stołu koncentracyjnego przeznaczonego 

do suchej separacji węgla surowego. Instalacja ta ma 

charakter mobilny i jest stanowiskiem badawczym, 

o wydajności kilku ton, mającym na celu określenie 

podatności różnego rodzaju węgli surowych z kopalń 

i składowisk odpadów powęglowych na proces suchej 

separacji. Tego typu stanowisko jest pierwszym w Pol-

sce i w krajach Unii Europejskiej [8, 10]. Nadmienić 

należy, że obecnie w świecie pracuje z sukcesem ponad 

2000 przemysłowych instalacji o wydajnościach 20-

1000 Mg/h. Głównymi zadaniami tej technologii jest 

odkamienianie węgla surowego na sucho, usunięcie 

siarki pirytowej i oddzielenie w formie dodatkowego 

produktu ziaren poniżej 0,5 mm, (które w metodzie 

mokrego wzbogacania trafiają do obiegu wodno-muło-

wego). Zasady wzbogacania, na powietrznym stole 

koncentracyjnym zostały opisane w pracach [1, 3, 4, 5, 

12, 14, 15, 19]. 

Urządzenie badawcze FGX-1 zostało usytuowane 

w Zakładzie Górniczym „Sobieski” należącym do spółki 

TAURON Wydobycie S.A., a ostatnio zostało przenie-

sione na teren Zakładu Górniczego „Janina”. W pierw-

szym okresie przeprowadzono prace mające na celu opa-

nowanie sposobów regulacji parametrów pracy urządze-

nia. Wymagało to prowadzenia wielokrotnie powtarza-

nych prób, w różnych konfiguracjach ustawień, oraz po 

zdobyciu niezbędnych doświadczeń dokonania pewnych 

zmian adaptacyjnych mających celu uzyskiwanie korzyst-

nych wyników. W kolejnych okresach prowadzono ba-

dania nad odkamienianiem dostarczonych prób węgla 

surowego z kilku kopalń węgla kamiennego. Rezultaty 

niektórych prac przedstawiono w wielu publikacjach 

autorów niniejszego artykułu [2, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 21].  

W prezentowanym poniżej tekście opisano dokona-

ne zmiany konstrukcyjne posiadanego w IMBiGS stołu 

FGX-1. Korzystano także z doświadczeń pracujących 

w świecie urządzeń przemysłowych [20, 22, 23]. 

 

2. Problemy występujące w czasie pracy 
powietrznego stołu koncentracyjnego 

Warunki górniczo-geologiczne i eksploatacja kilku 

pokładów o odmiennej charakterystyce technologicznej 

jest powodem istotnych zmian parametrów jakościo-

wych wydobywanego na powierzchnię urobku wę-

glowego. Również stopień zanieczyszczenia urobku 

                                                 
 Artykuł był prezentowany na Konferencji Inżynierii Mineralnej (MEC 2015) i przekazany do druku w Inżynierii Mineralnej 2016 

węglowego skała płonna ulega dużym wahaniom. W ta-

kiej sytuacji muszą ulec zmianie parametry położenia 

płyty roboczej, tj. kąt podłużny i poprzeczny dla utrzy-

mania stabilności procesu suchej separacji oraz wyso-

kość ustawienia progów rozładowczych. 

W rzeczywistości maszyna zaprojektowana jest do 

pracy z nadawą o stałym uziarnieniu i niewielkimi 

wahaniami zawartości kamienia. Z tego też względu 

wykonanie opisanych wyżej regulacji wymaga każdo-

razowo wstrzymania procesu podawania nadawy do 

urządzenia i opróżnienia powierzchni płyty roboczej. 

Przeprowadzane prace regulacyjne wymagają dodatko-

wego czasu i prowadzone są ręcznie, co wpływa bardzo 

negatywnie na ciągłość procesu odkamieniania. W trak-

cie prowadzenia prac badawczych zauważono pewne 

niekorzystne zjawiska wpływające na jakość uzyskiwa-

nych produktów rozdziału. Problemy te zostały opisane 

także w chińskich publikacjach [20, 22, 23]. 

Analiza tych zjawisk pozwoliła wyodrębnić przy-

czyny powodujące pogarszanie się jakości koncentra-

tów i odpadów. 

 

2.1. Przyczyny nadmiernej zawartości 

zanieczyszczeń (odpadów) w koncentracie 

Do głównych przyczyn nadmiernej zawartości zanie-

czyszczeń (odpadów) w koncentracie zaliczyć należy: 

– niewystarczającą ilość dostarczanego powietrza 

spowodowaną uszkodzeniami (wytarcia, skoro-

dowanie) wirnika głównego wentylatora; 

– niewystarczającą ilość dostarczanego powietrza 

spowodowaną nieszczelnościami kanału ssącego 

odpylacza cyklonowego; 

– nadmierne nagromadzenie materiałów obcych 

(zanieczyszczeń), tj. folia plastikowa, papier itp. 

w kanale lub komorach powietrznych głównego 

separatora, które blokują przepływ powietrza 

przez otwory w płycie stołu koncentracyjnego 

i powodują znaczące zmniejszenie ilości podawa-

nego powietrza. Zaobserwowano, że wskazania 

amperomierza wentylatora głównego nie sygnali-

zują w sposób oczywisty zaistniałej sytuacji; 

– zbyt niskie ustawienie progów wyładowczych 

w sekcji koncentratu i przerostu, co jest przyczyną 

zbyt szybkiego przemieszczania się nadawy w tych 

sekcjach, słabego rozwarstwienia materiału na 

stole oraz zjawiska przesypywania się odpadów do 

zbiornika na koncentrat bez separacji; 

– zbyt niskie ustawienie stalowych grzebieni ukie-

runkowujących ruch materiału po płycie roboczej; 



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 20 

– uszkodzenia pokrytej gumą powierzchni stołu 

koncentracyjnego w sekcji koncentratu i przerostu 

oraz korozję lub uszkodzenia grzebieni ukierun-

kowujących. 

 

Występuje także szereg pomniejszych powodów 

przyczyniających się do wzrostu ilości zanieczyszczeń 

w koncentracie. Zaliczyć do nich należy: zbyt duże 

podłużne pochylenie stołu, krytyczne siły wzbudzające 

pracę napędów wibracyjnych, itp. Powody te można 

wyeliminować poprzez prawidłowo przeprowadzoną 

regulację urządzenia. 

 

2.2. Przyczyny nadmiernej ilości węgla w odpadach 

Do głównych przyczyn nadmiernej zawartości wę-

gla w odpadach zaliczyć należy: 

– zbyt wysokie ustawienie progów wyładowczych 

(przesypowych) w sekcjach koncentratu i prze-

rostu, 

– zbyt duże podłużne nachylenie stołu, 

– częściowe mieszanie się podawanego materiału 

do suchej separacji z fluidyzowanym produktem 

kierowanym na płycie w strefę produktu pośred-

niego, 

– niedostateczne naprężnie jednego z cięgien zawie-

sia stołu co powoduje powstawanie zmiennych 

niejednolitych wibracji. Fakt ten może być powo-

dem zniszczenia lub rozszczelnienia urządzenia, 

dlatego też zalecane jest częste kontrolowanie 

naprężenia cięgien zawiesi. 

– nadmierną, powyżej zalecanej, wilgotność węgla, 

która powoduje: słabe rozwarstwienie materiału 

w trakcie procesu separacji, niestabilny ruch ma-

teriału na płycie roboczej stołu, przedostawanie 

się ziaren węgla do odpadów oraz w ostateczności 

zanik przebiegu procesu suchej separacji. 

– poważne uszkodzenia np. wytarcie gumowej po-

wierzchni stołu. 

 

2.3. Nadmierna ilość nadawy na płycie stołu 

Nadmierna ilość nadawy na płycie stołu koncentra-

cyjnego może być spowodowana: 

– nagłym wzrostem wilgotności, powyżej standar-

dowej zalecanej przez producenta, 

– niedostatecznym otwarciem zaworów wlotowych 

powietrza, 

– niestabilną pracą napędu wibracji (wzrost głoś-

ności pracy urządzenia). 

 

W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości nada-

wy na płycie roboczej stołu należy zmniejszyć ilość 

podawanego materiału lub zatrzymać proces. 

Brak reakcji obsługi w takiej sytuacji może spowo-

dować trwałe nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 

 

2.4. Zmiany jakości nadawy surowego węgla 

Znaczne wahania jakości nadawy, o czym już po-

wyżej wspomniano, mogą doprowadzić do zmniejszenia 

wychodu koncentratu, a więc skutkują mniejszymi 

wpływami ze sprzedaży węgla i powodują straty ekono-

miczne kopalni. Zjawisko to jest trudne do zauważenia 

przez obsługę urządzenia FGX, gdyż aby przeciwdziałać 

zapyleniu, płyta stołu jest osłonięta fartuchem. Z tego też 

względu wymagane jest, aby obsługa obserwowała na 

bieżąco pracę urządzenia i reagowała na zauważone 

nieprawidłowości. Gdy zjawisko to występuje należy 

dokonać: 

– powtórnej, dwukrotnej regulacji kątów nachylenia 

płyty stołu w płaszczyźnie poziomej i pionowej, 

pierwszej dla obserwacji, następnej w celu wyboru 

najkorzystniejszego ustawienia płyty roboczej, 

– regulacji dopływu powietrza w celu dostosowania 

ustawień przesłon dławiących dla komór koncen-

tratu i przerostu. 

 

Powyżej wymienione zalecenia sformułowano w opar-

ciu o długoletnie chińskie doświadczenia w użytkowaniu 

powietrznych stołów typu FGX. Potwierdzają je także 

dotychczasowe krajowe praktyczne doświadczenia. 

 

3. Zmiany konstrukcyjne doświadczalnego 
stołu IMBiGS 

Instalacja FGX-1 zakupiona w Chinach posiada 

gwarancję wykonawcy. Aby nie stracić tej gwarancji 

urządzenie nie powinno być poddawane znacznym 

przeróbkom, które spowodować by mogły wycofanie 

się producenta z obowiązku naprawy usterek, które 

teoretycznie mogłyby wystąpić. 

Producent stołów koncentracyjnych typu FGX 

Tangshan Shenzhou Manufacturing Co. Ltd. wykonuje 

urządzenia o odpowiednio dobranych zmiennych para-

metrach technicznych, których ustawienie uzależnione 

jest od charakterystyki technologicznej urobku węglo-

wego kierowanego do badań. Przy zabudowie i rozru-

chu urządzenia do suchej separacji przestrzegane muszą 

być instrukcje i zalecenia producenta tak, aby osiągnąć 

oczekiwany efekt. Konserwacja i obsługa instalacji 

wymaga, tak jak dla każdego urządzenia, w pełni 

wykwalifikowanej załogi. Na ogół, po zabudowaniu 

urządzenia, pracownicy serwisu fabrycznego opraco-

wują schemat pracy urządzenia, uwzględniając lokalną 

jakość węgla i istniejącą infrastrukturę. Po zabudo-

waniu urządzenia przedstawiciel producenta wykonuje 

serię niezbędnych prób rozruchowych dla osiągnięcia 

wymaganych założeń technologicznych narzuconych 

przez odbiorcą. Następnie ma miejsce dokumentacyjne 

przekazanie urządzenia użytkownikowi z opracowaną 

kartą pracy, uwzględniającą jakość węgla i istniejącą 

infrastrukturę. 

Przy zakupie stołu FGX-1 przez IMBiGS, pro-

ducent oferował przysłanie specjalisty, który dokona 

regulacji pracy stołu. Z uwagi na fakt, że zakupione 

urządzenie miało być instalacją badawczą zrezygno-

wano z tej propozycji. Wiadomo było, że badaniom 

poddawane będą różne jakościowo węgle, a więc re-

gulacje będą prowadzone na bieżąco w zależności od 

założonego celu badań. Prawie trzyletnie badania 

odkamieniania urobku węglowego na stole FGX-1 

pokazały jednak, że niezbędne są pewne zmiany kon-

strukcyjne stołu. Przeprowadzono je we własnym za-

kresie opierając się na własnym zdobytym doświad-

czeniu i obserwacji pracy instalacji. Poniżej omówiono 

dokonane zmiany konstrukcyjne i powody ich wpro-

wadzenia. 
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3.1. Zabudowa nowego rozwiązania progu 

przesypowego odbioru produktu węglowego 

Proces suchej separacji węgla zachodzi w ciągłym 

strumieniu powietrza i polega na stopniowym wydzie-

laniu z nadawy ziaren o określonej gęstości. Jednocze-

śnie następuje selekcja ziaren pod względem wielkości. 

W pierwszej strefie rozdziału zachodzi koncentracja 

ziaren o najmniejszej gęstości, ale również o najwięk-

szych wymiarach. Ziarna te są transportowane do progu 

przesypowego produktu węglowego i powinny opusz-

czać w tym miejscu płytę roboczą stołu. Taki proces nie 

zawsze miał miejsce. Tylko niewielka ilość najwięk-

szych ziaren węglowych opuszczała płytę. Pozostała 

(większa) ilość ziaren węglowych pod wpływem ruchu 

wibracyjnego płyty kierowana była do tylnej części 

płyty. Powodowało to mieszanie się z ziarnami nowo 

wprowadzanej nadawy i zaburzanie ich rozdziału. Ziar-

na węglowe o największych rozmiarach transportowane 

były wzdłuż tylnej części płyty do strefy produktu 

pośredniego. Pod wpływem znajdujących się na po-

wierzchni ukierunkowanych grzebieni ulegały prze-

mieszczaniu się do strefy progu przesypowego 

produktu pośredniego. Podczas trwania procesu roz-

działu opuszczały płytę roboczą, trafiając do produktu 

pośredniego. Efektem tak opisanego ruchu ziaren było 

uzyskiwanie lepszych parametrów produktu pośred-

niego niż produktu węglowego. Niepotrzebny zawrót 

grubych ziaren węglowych powodował dodatkowe 

wtórne obciążanie płyty roboczej, zmniejszając jej 

wydajność. Ziarna zajmując miejsce w środkowej 

części płyty powodowały spychanie mniejszych ziaren 

węglowych znajdujących się na płycie roboczej do stre-

fy odpadowej. W ten sposób redukowano powierzchnię 

płyty dla rozdziału mniejszych ziaren węglowych. 

Skutkiem tego uzyskiwano gorsze parametry odpadów. 

Ziarna węglowe z powodu zbyt małej powierzchni do 

rozdziału nie były w stanie wydzielić się ze strugi ziaren 

odpadowych. W konsekwencji trafiały do odpadów. 

Proces przerzutu grubych ziaren węglowych dotyczył 

prawie każdego rodzaju materiału badawczego. Wyko-

nano nową konstrukcję progu przesypowego produktu 

węglowego. Istota zmiany polega na stworzeniu 

możliwości regulacji długości progu służącego do od-

bioru produktu węglowego. W wyniku skrócenia dłu-

gości progu uzyskuje się na płycie odcinek wolny progu 

przesypowego. Przez tak powstałą wolną powierzchnię 

grube ziarna węglowe swobodnie opuszczają w pierw-

szej fazie rozdziału płytę roboczą. Wykonana konstruk-

cja progu przesypowego produktu węglowego ograni-

cza zawrót grubych ziaren węglowych do części od-

bioru produktu pośredniego, eliminuje kontakt grubych 

ziaren węglowych z nadawą, zmniejsza niepotrzebne 

dodatkowe obciążenie płyty oraz eliminuje ogranicze-

nie wydajności instalacji FGX-1. Dodatkowa zabudowa 

progu przesypowego produktu węglowego o zmiennej 

jego długości przyczyniła się także do skuteczniejszego 

usuwania ziaren pirytu z urobku węglowego. Proces ten 

został zauważony optycznie w trakcie wykonywania 

prób badawczych potwierdzonych następnie analizami 

zawartości siarki w wydzielanych produktach rozdzia-

łu. Zjawisko to jest szczególnie istotne przy wzboga-

caniu wysokozasiarczonych węgli. Zdjęcia 1a i 1b 

przedstawiają konstrukcję progu przesypowego odbio-

ru produktu węglowego. 

 

3.2. Zabudowa fartucha umożliwiająca odbiór 

z końcowej części płyty roboczej rozdzielanego 

materiału do produktu pośredniego 

Podczas prowadzenia prac badawczych w końcowej 

części płyty rozdzielony produkt trafiał do odpadu. Taki 

rozdział produktu wynikał z konstrukcji płyty i z kon-

strukcji odbioru wydzielanego produktu, tj. z braku od-

powiedniej konstrukcji klapy umożliwiającej całkowity 

odbiór wydzielanego na płycie roboczej produktu roz-

działu. Wykonywane oznaczenia jakościowe (zawartość 

popiołu i wartość opałowa) produktu z końcowej części 

płyty wskazywały, iż trafia tam materiał, który nie 

powinien przechodzić do odpadów. Fakt ten był również 

zauważalny podczas obserwacji przebiegu procesu roz-

działu dowolnego materiału badawczego. 

Zmiana parametrów ustawienia płyty również nie 

zmieniała jakości końcowego produktu rozdziału. Nie 

wpływała na poprawę jakości uzyskiwanych parame-

trów. Obserwacje te pozwoliły na podjęcie decyzji 

o zabudowaniu dodatkowego fartucha. Zabudowa far-

tucha umożliwiła skierowanie wąskiej, końcowej strugi 

wydzielanego produktu do zbiornika na produkt po-

średni. Takie przeregulowanie drogi strugi materiału 

pozwoliło na poprawę jakościową wydzielanych od-

padów. Rozwiązanie to może być w każdej następnej 

próbie badawczej wyeliminowane, jeśli zajdzie w trak-

cie prowadzenia badań taka potrzeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 1a. Konstrukcja progu przesypowego odbioru 

produktu węglowego 

 Zdj. 1b. Konstrukcja progu przesypowego odbioru 

produktu węglowego 
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Na zdjęciach 2a i 2b przedstawiono zabudowę far-

tucha umożliwiającą odbiór z końcowej części płyty 

roboczej rozdzielonego materiału do produktu pośred-

niego. 

 

3.3. Zwiększenie wydatku produkowanego przez 

dmuchawę powietrza 

Instalacja FGX-1 jest wyposażona w dmuchawę, 

produkującą maksymalnie 5000 m3/h sprężonego po-

wietrza kierowanego pod płytę roboczą. W fazie roz-

działu materiał powinien, pod wpływem ciągłego po-

dawanego strumienia powietrza, być unoszony tworząc 

warstwę sfuidyzowaną. W przeprowadzonych badaniach 

wstępnych zjawisko unoszenia materiału na płycie często 

nie występowało. Brak rozluzowania materiału w tej 

warstwie uniemożliwiał i ograniczał jego rozdział we-

dług gęstości. Skutkowało to również słabymi efektami 

rozdziału. Wprowadzona zbyt duża ilość materiału na 

płytę, w stosunku do ilości powietrza, powodowała słabą 

jego fluidyzację lub jej miejscowy zanik. Konsekwencją 

braku powietrza było przesunięcie granicy rozdziału po-

między strefą węglową i odpadową. Praca płyty sprowa-

dzała się do roli przetransportowywania wprowadzonego 

materiału. Aby ponownie przeprowadzać na płycie suchą 

separację węgla należało ograniczyć ilość wprowadza-

nego materiału badawczego. Prace badawcze prowadzo-

no przy wydajności ok. 550 kg/h. Uzyskiwany efekt roz-

działu był niewspółmierny w stosunku do wydajności. 

Producent określił wydajność instalacji w granicach 8 do 

10 Mg/h. Opisany mankament wydatku powietrza w pro-

wadzonym procesie rozdziału nie mógł być zignoro-

wany. Zaprzeczał informacji podanych w dokumentacji 

techniczno–ruchowej instalacji. Wypaczał ideę suchej 

separacji węgla. Instalacja nie jest wyposażona w urzą-

dzenia do kontroli ilości przepływu powietrza. Nie po-

siada też zabudowanych manometrów ciśnieniowych na 

kolektorach doprowadzających sprężone powietrza pod 

płytę. Brak kontroli nad rozdziałem powietrza trafiają-

cego pod poszczególne strefy płyty utrudnia jego wła-

ściwy ilościowy dobór w stosunku do grubości warstwy 

rozdzielanego materiału (jego wydajności). 

W celu zwiększenia wydatku powietrza pod płytą 

rozpięto rurociąg ssawny z dmuchawą. Uzyskano stałą 

szczelinę, dzięki czemu zwiększono ssanie dmuchawy. 

Uzyskano efekt zwiększenia ilości produkowanego 

powietrza (zwiększono efekt ciśnieniowy). Zdjęcie 3 

przedstawia układ pracy instalacji z rozszczelnionym 

króćcem ssawnym. 

 

Zmiana konstrukcyjna ssania dmuchawy poprawiła 

znacznie efekt fluidyzacji ziaren na płycie. Uzyskany 

dodatkowy wydatek powietrza pozwolił na zwiększanie 

ilości podawanego materiału badawczego. Poprawiono 

efektywność suchej separacji węgla oraz zwiększono 

wydajność przebiegu procesu do 2,5 Mg/h. Problema-

tyka sposobu doprowadzania i pomiaru ilości powietrza 

pod płytę będzie przedmiotem dalszych analiz. 

Wprowadzona zmiana wpłynęła na poprawę skuteczno-

ści uławiania wydzielanego pyłu w instalacji FGX-1. 

 

3.4. Zabudowa klapy regulacyjnej na rynnie 

podawczej do podajnika 

Podawanie materiału ze zbiornika buforowego na 

płytę roboczą realizowane jest przez podajnik wibra-

cyjny. Wydajność podajnika w początkowej fazie wy-

konywanych prac badawczych była regulowana po-

przez opuszczanie podajnika na linach. Proces regulacji 

w praktyce okazał się dość uciążliwy. Zmiana regulacji 

nie była płynna i następowała ze zwłoką czasową. 

Pojawiały się na płycie pośrednie fazy rozdziału trudne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 2a. Zabudowa fartucha umożliwiająca odbiór 

z końcowej części płyty roboczej rozdzielonego 

materiału do produktu pośredniego 

 Zdj. 2b. Zabudowa fartucha umożliwiająca odbiór 

z końcowej części płyty roboczej rozdzielonego 

materiału do produktu pośredniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 3. Rozszczelniony króciec ssawny 
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do zinterpretowania. Czasami nawet bez możliwości 

logicznego wyjaśnienia. Badania wymagały przere-

gulowywania wydajności instalacji w sposób szybki, 

dający możliwość wzrokowego zinterpretowania za-

chodzącego procesu suchej separacji węgla. W celu 

wyeliminowania opisanej uciążliwości zmiany wydaj-

ności obcięto rynnę na podajniku oraz zabudowano na 

ścianie czołowej rynny klapę regulacyjną. Tak zmo-

dyfikowany układ regulacji po wykonaniu kolejnych 

prób badawczych spełnił zaplanowaną funkcję. 

Zdjęcie 4 pokazuje zabudowaną klapę regulacyjną 

przed podajnikiem wibracyjnym. 

 

3.5. Wyłożenie podajnika blachą ocynkowaną 

Zgodnie z dokumentacją producenta instalacji FGX-1 

wydajność suchej separacji węgla określona została na 

poziomie 8–10 Mg/h. Zwiększenie ssania na dmuchawie 

umożliwiło osiągnięcie wydajności suchej separacji węgla 

do poziomu 2,5 Mg/h. Dalsze zwiększanie wydajności 

podawanego materiału badawczego było bardzo ograni-

czone. Podajnik wibracyjny pracował z maksymalnym 

pochyleniem. Dalsze jego opuszczanie w celu zwiększenia 

wydajności instalacji stało się niemożliwe. Podajnik sięgał 

płyty roboczej. Aby umożliwić dalsze opuszczanie podaj-

nika, w celu zwiększenia wydajności instalacji, należałoby 

opuścić na linach konstrukcję płyty roboczej. Innym 

łatwiejszym rozwiązaniem było wyłożenie (od wewnątrz) 

ścian podajnika blachą ocynkowaną. Po przeanalizowaniu 

obu wariantów wybrano wyłożenie podajnika blachą 

ocynkowaną. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło ograni-

czyć opory przesuwu materiału po dnie koryta podajnika. 

Umożliwiło też dalsze sukcesywne zwiększenie wydaj-

ności instalacji do poziomu 5 Mg/h. Zdjęcie 5 przedstawia 

podajnik wyłożony blachą ocynkowaną. 

 

3.6. Zmiana konstrukcyjna progu przesypowego do 

odbioru produktu odpadowego 

Układ pracy płyty instalacji FGX-1 może prze-

biegać z wykorzystaniem dodatkowego koryta odbioru 

produktu odpadowego. Wówczas płyta robocza przyj-

muje funkcję odbioru produktu węglowego i pośred-

niego. Natomiast koryto znajdujące się w końcowej 

części płyty przejmuje odbiór w całości produktu od-

padowego. Wykonywane badania jakościowe pobra-

nego produktu pośredniego z końcowej części płyty 

wykazywały zawartość w nim ziaren odpadowych na 

poziomie 4%. W celu zniwelowania strat węgla w od-

padach (głównie drobnych ziaren), dokonano w kon-

strukcji progu przesypowego produktu odpadowego 

zabudowy dodatkowego grzebienia. Dzięki temu wye-

liminowano przepad ziaren węglowych do odpadów 

utrzymując stabilną i bardzo dobrą jakość produktu 

odpadowego z zabudowanego dodatkowego korytka. 

Konstrukcja ta nie narusza podstawowej konstruk-

cji instalacji FGX-1. Wykonane badania jakości odpadu 

i produktu pośredniego potwierdziły słuszność wpro-

wadzonych zmian konstrukcyjnych. Zmiana ta pozwo-

liła na poprawę przebiegu procesu suchej separacji 

poprzez ostrzejszy rozdział jakościowy produktów, 

dalszą redukcję strat węgla w odpadach oraz nie ogra-

niczyła wydajności instalacji FGX-1. Zdjęcia 6a i 6b 

przedstawiają zmianę konstrukcyjną progu przesypo-

wego do odbioru produktu odpadowego. 

 

4. Podsumowanie 
Prowadzone prace badawcze pozwoliły na podjęcie 

decyzji usprawniających pracę powietrznego stołu kon-

centracyjnego. Po przeanalizowaniu wzrokowym przebie-

gu procesu i na podstawie wyników analiz laboratoryjnych 

wprowadzono zmiany konstrukcyjne polegające na: 

– zabudowie nowego rozwiązania progu przesypo-

wego odbioru produktu węglowego, 

– zabudowie fartucha umożliwiająca odbiór z końco-

wej części płyty roboczej rozdzielanego materiału 

do produktu pośredniego, 

– zwiększeniu wydatku produkowanego przez dmu-

chawę powietrza, 

– zabudowie klapy regulacyjnej na rynnie podaw-

czej do podajnika, 

– wyłożeniu podajnika blachą ocynkowaną, 

– zmianie konstrukcyjnej progu przesypowego do 

odbioru produktu odpadowego. 

 

Usprawnienia te nie naruszają podstawowej kon-

strukcji instalacji. Skutkowały natomiast poprawą jako-

ści produktów oraz zwiększyły wydajność instalacji 

FGX-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 4. Zabudowa klapy regulacyjnej na rynnie 

podawczej do podajnika 

 Zdj. 5. Podajnik wyłożony blachą ocynkowaną 
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Parametry produkowanych w Chinach stołów koncentracyjnych typu FGX 
 

Model 
Klasa ziarnowa 

[mm] 

Wydajność 

[Mg/h] 

Wymiary 

(dł.×wys.×szer.) [m] 

Całkowita moc 

urządzeń [kW] 

FGX-1 60-0 ~10 5,7 × 3,1 × 6,0 24,63 

FGX-2 60-0 ~20 7,6 × 6,9 × 6,7 59,99 

FGX-3 80-0 ~30 9,2 × 8,3 × 8,7 73,75 

FGX-6 80-0 ~60 11,4 × 10,7 × 9,3 145,65 

FGX-9 80-0 ~90 12,9 × 12,0 × 9,5 278,25 

FGX-12 80-0 ~120 14,2 × 13,2 × 9,6 332,25 

FGX-18A 80-0 ~180 18,6 × 14,2 × 9,5 556,50 

FGX-24A 80-0 ~240 23,1 × 14,7 × 9,6 664,50 

FGX-36A 80-0 ~360 31,3 × 20 × 11,7 1121,78 

FGX-48A 80-0 ~480 25,4 × 20,9 × 11,7 1321,78 

FGX-100A 80-0 ~1000 30,4 × 26 × 19,5 2600,00 
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Badania nad odkamienianiem energetycznego 
węgla kamiennego na powietrznych stołach 

koncentracyjnych 
 

 

1. Wstęp 
Problem oczyszczania urobku węglowego, zwany 

wzbogacaniem, przeznaczonego do celów energetycz-

nych jest przedmiotem dyskusji od kilkudziesięciu lat. 

Rozważana jest celowość poprawy jakości handlowego 

węgla energetycznego w świetle posiadanych przez 

energetykę zawodową kotłów do jego spalania. Każdy 

kocioł projektowany jest na określone parametry ja-

kościowe węgla (zawartość popiołu, wartość opałowa, 

itd.). Spalanie węgla o parametrach lepszych niż tzw. 

parametry gwarancyjne kotła nie skutkuje znacznym 

obniżeniem kosztów pozyskania energii. Natomiast 

spalanie węgli gorszych powoduje wzrost kosztów, po-

gorszenie sprawności przemian energetycznych, zwięk-

szenie emisji polutantów, konieczność większego zu-

życia paliwa na wytworzenie tej samej ilości energii, 

wzrost kosztów remontów, itp. [2]. Z tego też względu 

użytkownicy energetycznego węgla kamiennego po-

szukują na rynku paliwa o parametrach jakościowych 

dostosowanych do parametrów gwarancyjnych kotłów 

będących w ich dyspozycji. 

Przez wiele lat parametry gwarancyjne kotłów były 

dostosowane do jakości niewzbogacanych węgli, gdyż 

kopalnie nie posiadały sekcji wzbogacania miałów wę-

glowych, a takie paliwo jest użytkowane w elektrow-

niach i elektrociepłowniach. W ostatnich dwudziestu 

pięciu latach wybudowano w wielu kopalniach układy 

technologiczne wzbogacania miałów. Układy te posia-

dają węzły mokrego wzbogacania oraz wyposażone są 

w sekcje gospodarki wodno-mułowej. 

Mokre wzbogacanie miałów jest trudne technolo-

gicznie i niezwykle kosztowne powodując konieczność 

ustalania wysokich cen zbytu tych sortymentów. Skut-

kuje to obniżeniem konkurencyjności krajowego węgla 

w porównaniu z węglem importowanym (pozyskiwa-

nym metodami odkrywkowymi o wiele tańszymi niż 

eksploatacja podziemna w polskich kopalniach). 

Dążąc do obniżenia kosztów wytworzenia handlo-

wych produktów węglowych w wielu krajach zastępuje 

się mokre sposoby wzbogacania metodami suchymi 

stosując instalacje wyposażone w powietrzne stoły kon-

centracyjne [5, 6]. 

Pierwszą w Polsce, a także w Unii Europejskiej [2, 3] 

instalację do suchego odkamieniania wyposażoną w po-

wietrzny stół koncentracyjny została zakupiona przez In-

stytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

dla swego Oddziału Zamiejscowego Zakład Gospodarki 

Odpadami i Zarządzania Środowiskowego w Katowicach. 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Roczniku Ochrony Środowiska. Tom 17. Cz. 2. Wyd. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo 

Naukowe Ochrony Środowiska. Koszalin. 2015 

Instalacja suchego odkamieniania urobku węglowego 

wykorzystywana jest do badań ćwierć- i półtechnicznych 

ukierunkowanych na usuwanie kamienia z urobku wę-

glowego dostarczonego z niektórych (zainteresowanych) 

kopalń [8]. 

W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty od-

kamieniania urobku pochodzącego z trzech kopalń wę-

gla kamiennego [9]. Na ich przykładzie zaprezento-

wano możliwość uzyskiwania czystego produktu skały 

płonnej (kamienia) pokazując równocześnie poprawę 

(w wyniku odkamieniania) parametrów jakościowych 

produktu węglowego (koncentratu). 

 

2. Metodyka badawcza 
Badaniom poddano dwanaście prób pochodzących 

z trzech kopalń. Ze względu na wydajność posiadanej in-

stalacji suchego odkamieniania (teoretycznie do 10 Mg/h, 

a praktycznie 3 – 7 Mg/h) próby wejściowe (nadawa) mu-

siały być dostarczone w ilości co najmniej 25 ton, a naj-

lepiej 50 ton. Próby przywożone były na plac składowy, 

na którym posadowiona była instalacja badawcza wypo-

sażona w powietrzny stół koncentracyjny. 

Z dostarczonego materiału wyjściowego (nadawy) 

pobierano próby dla określenia składu ziarnowego i składu 

gęstościowego. Parametry te pokazują możliwość kiero-

wania materiału do procesu (skład ziarnowy) oraz sku-

teczność wydzielania skały płonnej (skład gęstościowy). 

W niniejszym artykule, ze względu na obszerność tych 

danych, nie przytoczono wyników tych analiz. 

Badania prowadzone były według opracowanej 

w IMBiGS metodyce badawczej [7]. Wg niej prace pro-

wadzone są w dwóch etapach: etap wstępny mający na 

celu określenie nastaw parametrów technicznych (regulo-

wanych) powietrznego stołu; oraz etap badań głównych. 

Powietrzny stół koncentracyjny posiada możliwość 

regulacji następujących parametrów technicznych: 

– kąt podłużny nachylenia płyty roboczej (regulo-

wany w przedziale od 0 do 2 stopni), 

– kąt poprzeczny nachylenia płyty roboczej (regulo-

wany w przedziale od 0 do 10 stopni), 

– ilość doprowadzanego powietrza pod szczególne 

strefy rozdziału na płycie roboczej, 

– wysokość położenia progów przesypowych w stre-

fach odbioru: produktu lekkiego (węglowego), pro-

duktu pośredniego, produktu ciężkiego (kamien-

nego), 

– ustawienie klap regulujących przepływ strug ma-

teriałów do określonych przedziałów (na długości 
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płyty roboczej) odbioru poszczególnych wydzie-

lanych produktów. 

 

Każdą z dwunastu prób poddano badaniom wstęp-

nym. Nie wykonywano analiz jakościowych otrzymy-

wanych produktów dla każdego regulowanego para-

metru technicznego ze względu na koszty takich badań. 

Dla każdej próby ustalono wzrokowo przy jakich na-

stawach do produktu ciężkiego trafiają czyste ziarna 

kamienia. Ziarna te różnią się kolorem od produktów 

węglowych, co ułatwia podjęcie decyzji o nastawach, 

przy których prowadzone będą badania główne. 

Dla ustalonych, na podstawie badań etapu wstęp-

nego, parametrów technicznych prowadzono następnie 

badania główne. Należy tu zwrócić uwagę, że każda 

z badanych dwunastu prób posiada inną charakterystykę 

technologiczną. Próby różnią się ilościami frakcji cięż-

kich, pośrednich i lekkich. Udział tych frakcji w nadawie 

określa łatwość lub trudność wzbogacania (rozdziału 

ziaren wg gęstości). Jest to istotne z tego powodu, że 

separacja powietrzna jest najmniej dokładnym sposobem 

rozdziału ziaren wg ich gęstości. Dokładniejsze są me-

tody mokre – rozdział w cieczach ciężkich zawiesino-

wych (najdokładniejszy) potem rozdział w wodnych 

osadzarkach. Także każda nadawa różniła się wilgotno-

ścią a przy rozdziale metodą suchą ma to istotne zna-

czenie gdyż zbyt duża zawartość wody może uniemożli-

wić proces rozdziału (najkorzystniejsza wilgoć to 10 – 

12%). Przy uzgodnieniu sposobu prowadzenia badań 

głównych należy też zwrócić uwagę na wydajność 

procesu. Ustala się ilość podawanego do wzbogacenia 

materiału obserwując wzrokowo zachowanie się ziaren 

w procesie separacji. 

Opracowana metodyka badawcza oparta została na 

podstawie informacji producenta a także, na podstawie 

zdobytych przez IMBiGS doświadczeń podczas pro-

wadzenia kilkudziesięciu badań nad separacją różnych 

jakościowo węgli. 

3. Omówienie wyników badań 
Powietrzne stoły koncentracyjne mają na celu 

usunięcie z urobku węglowego (nadawy) ziaren skały 

płonnej (kamienia). Pozostałe wydzielane produkty są 

wypadkową wynikającą z parametrów technicznych 

(regulowanych) płyty stołu koncentracyjnego nasta-

wionych na wydzielanie możliwie najczystszych (bez 

domieszek węgla) ziaren kamienia. Prowadzone bada-

nia dwunastu prób węglowych miały na celu uzyskanie 

czystego produktu odpadowego. Z tego też względu 

parametry jakościowe uzyskanego koncentratu nie są 

wynikiem ustawienia parametrów technicznych stołu 

mających na celu uzyskanie najlepszych jakościowo 

koncentratów. Tu można dodać, że istnieje także możli-

wość wytwarzania korzystnych jakościowo koncentra-

tów dobierając odpowiednie nastawy regulacyjne. Ale 

wówczas nie otrzymuje się efektów deshalingu (odka-

mieniania) gdyż produkty ciężkie będą zanieczysz-

czone ziarnami węglowymi. 

Proces wydzielania kamienia odbywa się przy 

gęstościach 2,0 – 2,2 g/cm3. Aby wydzielać koncentraty 

węglowe proces należałoby prowadzić przy gęstościach 

w przedziale 1,6 – 1,8 g/cm3. Doświadczenia pokazują, 

że wydzielanie dobrych jakościowo koncentratów na 

powietrznym stole jest bardzo trudne. 

Usunięcie ziaren kamienia poprawia oczywiście 

jakość produktu węglowego. Analizując uzyskane re-

zultaty odkamieniania urobku pokazano równocześnie 

otrzymane parametry produktu węglowego (koncen-

tratu). Porównano te parametry z parametrami węgla 

surowego (urobku węglowego, nadawy). 

Rezultaty przeprowadzonych badań zestawiono 

w tabeli 1. Wyszczególniono produkty: urobek węglowy 

(nadawa), kamień (frakcje ciężkie), koncentrat (frakcje 

lekkie), produkt przejściowy (frakcje pośrednie). Za-

mieszczono także wiersz: poprawa parametrów jako-

ściowych koncentratu w stosunku do parametrów ja-

kościowych nadawy. Dla każdej z dwunastu prób, 

Tabela 1. Parametry jakościowe produktów otrzymanych w wyniku odkamieniania urobku węglowego 

na powietrznym stole koncentracyjnym 

Produkt 

Próba A Próba B 

Zawartość popiołu 

[%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość popiołu 

[%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 30,98 19043 39,50 16291 

Kamień (frakcje ciężkie) 66,92 6698 83,10 968 

Koncentrat (frakcje lekkie) 21,53 22052 25,00 20914 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 59,21 9281 69,80 5495 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-9,45 +3009 -14,50 +4623 

Produkt 

Próba C Próba D 

Zawartość popiołu 

[%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość popiołu 

[%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 35,90 16505 35,95 16963 

Kamień (frakcje ciężkie) 80,60 2058 77,94 3045 

Koncentrat (frakcje lekkie) 23,50 20480 29,31 19428 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 57,40 9670 49,53 8185 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-12,40 +3975 -6,64 +2465 
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oznaczonych literami od A do L, podano zawartości 

popiołu i wartości opałowe każdego wydzielonego pro-

duktu. 

Rezultaty odkamieniania zaprezentowane w tabeli 

1 przedstawiają się dla każdej próby następująco: 

PRÓBA A – z węgla surowego o zawartości 

popiołu 30,98% i wartości opałowej 19 043 KJ/kg wy-

dzielono kamień o zawartości 66,92% popiołu i warto-

ści opałowej 6 698 kJ/kg. Do produktu tego trafiły zro-

sty kamienia z węglem. Koncentrat zawierał 21,53% 

popiołu i wartość opałową 22 052 kJ/kg. Koncentrat 

jest więc bardzo dobrym produktem handlowym. W 

stosunku do nadawy obniżyła się o 9,45% zawartość 

popiołu a wartość opałowa wzrosła o 3 009 kJ/kg. 

PRÓBA B – z nadawy o zawartości 39,50% po-

piołu i wartości opałowej 16 291 kJ/kg, a więc produktu 

praktycznie niesprzedawalnego wydzielając kamień 

o zawartości 83,10% popiołu (to czyste ziarna skały 

płonnej) 5 495 kJ/kg otrzymano koncentrat o zawarto-

ści popiołu 25,0% i wartości opałowej 20 914 kJ/kg 

(jest to produkt handlowy, choć stosunkowo niskiej 

jakości). Należy zwrócić uwagę, że w stosunku do 

nadawy obniżono zawartość popiołu o 14,5% i podwyż-

szono wartość opałową o 4 623 kJ/kg. 

PRÓBA C – nadawa zawierała 35,9% popiołu 

i posiadała wartość opałową na poziomie 16 505 kJ/kg, 

a więc jest to produkt praktycznie niesprzedawalny. 

W wyniku suchej separacji wydzielono czysty kamień 

o zawartości 80,6% popiołu i wartości opałowej 2 058 

kJ/kg. Po obniżeniu w koncentracie zawartości popiołu 

o 12,4% i podniesieniu wartości opałowej o 3 975 kJ/kg 

otrzymano handlowy koncentrat o zawartości popiołu 

23,5% i wartości opałowej 20 480 kJ/kg. 

PRÓBA D – z nadawy o zawartości popiołu 35,95% 

i wartości opałowej 16 963 kJ/kg (produkt niesprzeda-

walny) wydzielono kamień o zawartości 77,94% popiołu 

i wartości opałowej 3 045 kJ/kg. Uzyskano niskiej jako-

ści koncentrat o zawartości 29,31% popiołu i wartości 

opałowej 19 428 kJ/kg. Mimo obniżenia zawartości 

popiołu o 6,64% i podwyższenia wartości opałowej 

o 2 465 kJ/kg uzyskano koncentrat, który powinien być 

wtórnie wzbogacony metodą mokrą. 

Produkt 

Próba E Próba F 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość 

opałowa [kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 37,80 15412 31,51 19115 

Kamień (frakcje ciężkie) 74,50 3498 83,39 1311 

Koncentrat (frakcje lekkie) 21,20 21558 23,94 21641 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 29,50 18857 31,42 18700 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-16,6 +6146 -7,57 +2526 

Produkt 

Próba G Próba H 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość 

opałowa [kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 40,50 15426 36,20 16593 

Kamień (frakcje ciężkie) 80,00 2504 79,70 2358 

Koncentrat (frakcje lekkie) 26,70 19945 27,90 19217 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 46,80 13589 39,40 16091 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-13,8 +4519 -8,30 +2624 

Produkt 

Próba I Próba J 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość 

opałowa [kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 41,50 14475 40,20 15774 

Kamień (frakcje ciężkie) 85,86 423 78,90 2816 

Koncentrat (frakcje lekkie) 34,47 17479 28,70 19635 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 41,30 15664 48,50 12908 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-7,03 +3004 -11,50 +3861 

Produkt 

Próba K Próba L 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość opałowa 

[kJ/kg] 

Zawartość 

popiołu [%] 

Wartość 

opałowa [kJ/kg] 

Urobek węglowy (nadawa) 44,70 14809 38,50 16438 

Kamień (frakcje ciężkie) 84,20 1129 81,00 2263 

Koncentrat (frakcje lekkie) 28,10 20343 26,10 20857 

Przejściowy (frakcje pośrednie) 49,80 13211 46,10 14318 

Poprawa parametrów jakościowych 

koncentratu 
-16,6 +5534 -12,40 +4419 
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PRÓBA E – z węgla surowego o zawartości 37,80% 

popiołu i wartości opałowej 15 412 kJ/kg (produkt nie-

sprzedawalny) po wydzieleniu kamienia o zawartości 

74,5% popiołu i wartości opałowej 3 498 kJ/kg uzyskano 

bardzo dobry koncentrat o zawartości 21,2% popiołu 

i wartości opałowej 21 558 kJ/kg. Zwrócić należy uwa-

gę, że obniżono zawartość popiołu aż o 16,6% i pod-

niesiono wartość opałową o 6 146 kJ/kg. 

PRÓBA F – z urobku węglowego o zawartości po-

piołu 31,51% i wartości opałowej 19 115 kJ/kg wydzie-

lono bardzo czystą frakcję kamienną – zawartość po-

piołu 83,39%, wartość opałowa 1 311 kJ/kg. Uzyskany 

koncentrat zawierał 23,94% popiołu i posiadał wartość 

opałową 21 641 kJ/kg. Poprawiono więc jego parame-

try jakościowe zmniejszając zawartość popiołu o 7,57% 

i podwyższając wartość opałową o 2 526 kJ/kg. Kon-

centrat jest więc dobrym sprzedawalnym produktem. 

PRÓBA G – badana nadawa jest wysoko zapopie-

lonym produktem (40,50% popiołu) o niskiej wartości 

opałowej. W wyniku odkamieniania uzyskano produkt 

kamienny o zawartości popiołu 80,0% i wartości opałowej 

2 504 kJ/kg. Jest to praktycznie czysty kamień. W kon-

centracie, w stosunku do parametrów jakościowych na-

dawy, uzyskano zmniejszenie zapopielenia o 13,8% i pod-

wyższenie wartości opałowej o 4 519 kJ/kg. Mimo tej 

poprawy parametrów jakościowych koncentrat zawierał 

26,7% popiołu i wartość opałową na poziomie 19 945 

kJ/kg. Koncentrat ten powinien być oczyszczony na 

drodze wzbogacania mokrego. 

PRÓBA H – urobek węglowy zawierał 36,20% 

popiołu i posiadał wartość opałową na poziomie 16 593 

kJ/kg. Po procesie deshalingu uzyskano produkt kamien-

ny o zawartości popiołu 79,7% i wartości opałowej 2 358 

kJ/kg. Jest to praktycznie czysty kamień. Po odkamieniu 

uzyskano koncentrat o zawartości popiołu 27,9% i war-

tości opałowej 19 217 kJ/kg. Koncentrat ten powinien 

być oczyszczany na drodze mokrego wzbogacania. 

PRÓBA I – urobek węglowy zawierał 41,5% popiołu 

i charakteryzował się niską wartością opałową – 14 475 

kJ/kg. W wyniku deshalingu otrzymano produkt kamien-

ny o wysokiej zawartości popiołu – 85,86% i bardzo 

niskiej wartości opałowej 423 kJ/kg. Niestety koncentrat 

jest wysoko zapopielony – 34,47 % i posiada niską war-

tość opałową 17 479 kJ/kg. Nie jest to więc produkt han-

dlowy i powinien być wzbogacony metodami mokrymi. 

PRÓBA J – nadawa była wysoko zapopielona – 

40,2% i posiadała niską wartość opałową – 15 774 kJ/kg. 

W wyniku odkamieniania uzyskano produkt kamienny 

o zawartości popiołu 78,9% i wartości opałowej 2 816 

kJ/kg. Wydzielony produkt węglowy jest niskiej jakości. 

Koncentrat zawierał 28,7 % popiołu oraz posiadał 

wartość opałową 19 635 kJ/kg i to mimo usunięcia 

z nadawy aż 11,5% popiołu i podniesieniu wartości 

opałowej o 3 861 kJ/kg. Koncentrat ten może być trudno 

sprzedawalny i prawdopodobnie będzie musiał być 

poddany mokrym metodom wzbogacania. 

PRÓBA K – urobek węglowy posiadał bardzo dużą 

zawartość popiołu – 44,7 % i bardzo niską wartość opa-

łową 14 809 kJ/kg. W wyniku suchej separacji otrzymano 

produkt kamienny o zawartości popiołu 84,20% i warto-

ści  opałowej 1 129 kJ/kg. Osiągnięto w ten sposób obni-

żenie zawartości popiołu w koncentracie (w stosunku do 

nadawy) aż o 16,6% i podniesienie wartości opałowej 

o 5 534 kJ/kg. Koncentrat posiadał zapopielenie na pozio-

mie 28,10% i wartość opałową na poziomie 20 343 kJ/kg. 

Jest więc w zasadzie produktem handlowym. 

PRÓBA L – odkamienianiu poddano nadawę o za-

wartości 38,5% popiołu i wartości opałowej 16 438 kJ/kg. 

Uzyskano produkt kamienny o zawartości popiołu 81,0% 

i wartości opałowej 2 263 kJ/kg. Wydzielony koncentrat 

zawierał 26,10% popiołu i posiadał wartość opałową 

20 857 kJ/kg. Obniżono w nim zawartość popiołu o 12,4% 

i podniesiono wartość opałową o 4 419 kJ/kg. Koncentrat 

może więc być produktem handlowym. 

Przeprowadzone badania suchego odkamieniania 

urobku węglowego pokazały, że metodą tą można 

otrzymywać produkty kamienne, które mogą być pro-

duktami handlowymi wykorzystywanymi w pracach 

budowlanych, inżynieryjnych, ziemnych itp. Ich sprze-

daż pozwala na poprawę efektów ekonomicznych 

kopalń stosujących powietrzne stoły koncentracyjne. 

Można także wydzielać, przy okazji odkamieniania, 

produkty węglowe (koncentraty), które mogą być 

produktami handlowymi lub produktami kierowanymi 

do mokrych procesów wzbogacania. Istnieje też możli-

wość wtórnego wzbogacania produktów węglowych 

(koncentrat i produkt przejściowy) w drugim stopniu 

rozdziału na równoległej instalacji suchego odkamie-

niania przy odpowiednio zmienionych parametrach 

technicznych stołu koncentracyjnego. W tej części pre-

zentowanych badań proces taki nie był analizowany. 

Należy zwrócić także uwagę na to, że nie wolno 

porównywać uzyskanych wyników pomiędzy sobą. 

Wspominano na wstępie, że poszczególne węgle su-

rowe (nadawa) różniły się właściwościami technolo-

gicznymi. Różne były rozkłady ilościowe ziaren wg ich 

gęstości, różna była ilość frakcji odpadowych, różne 

były ciepła spalania (a więc i wartości opałowe) sub-

stancji węglowej. Z tego też względu nastawy regulo-

wanych parametrów technicznych stołu koncentracyj-

nego, dobierane do konkretnego badanego węgla, róż-

niły się między sobą. 

Przeprowadzone badania miały wykazać, jakie są 

możliwości odkamieniania węgli pochodzących z róż-

nych kopalń oraz jaka jest możliwość pozyskania 

czystych produktów kamiennych mogących być pro-

duktami handlowymi. Równocześnie sprawdzono o ile 

można obniżyć zawartość popiołu w otrzymywanych 

koncentratach i o ile można zwiększyć ich wartość 

opałową. 

 

4. Podsumowanie  
1. Przeprowadzone badania dwunastu prób węgla suro-

wego potwierdziły możliwość suchego ich odkamie-

niania. Poprawiono jakość produktów węglowych 

(koncentratów). Celem jednak było uzyskanie czys-

tych, niezanieczyszczonych ziarnami węglowymi 

produktów kamiennych. We wszystkich badaniach 

stwierdzono możliwość produkcji handlowych pro-

duktów kamiennych. 

2. Badano węgle surowe (nadawy) o zróżnicowanej 

zawartości popiołu od 30,98% do 44,7% oraz war-

tości opałowej od 14 475 kJ/kg do 19 115 kJ/kg. 

Węgiel surowy o takich parametrach jakościowych 
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jest niesprzedawalny. W dwóch przypadkach, przy 

wartości opałowej około 19 MJ/kg, można szukać 

odbiorców, jednak zawartość popiołu powyżej 30% 

utrudni znalezienie potencjalnych użytkowników. 

3. Wydzielane produkty kamienne, główny cel wzbo-

gacania powietrznego, posiadają zawartość popio-

łu od 66,92% (jeden przypadek sugerujący, że do 

produktu tego musiały trafić zrosty węglowo – 

kamienne) do 85,86%. Powyżej 78% zawartości 

popiołu produkty te można traktować jako produkt 

handlowy (10 przypadków). 

4. Wydzielane frakcje węglowe nazwane tu koncen-

tratem posiadają zapopielenie od 21,2% do 34,47% 

i wartość opałową od 17 429 kJ/kg do 22 052 kJ/kg. 

W praktyce koncentraty o wartości opałowej powy-

żej 20 MJ/kg (7 przypadków) są produktami handlo-

wymi i łatwo zbywalnymi; koncentraty o wartości 

opałowej poniżej 19 MJ/kg są niesprzedawalnymi 

produktami (4 przypadki). Koncentraty o wartości 

opałowej powyżej 20 MJ/kg, w przypadku trudności 

ze znalezieniem odbiorcy, mogą być poddawane 

wtórnemu wzbogacaniu razem z produktami przej-

ściowymi na drodze suchego odkamieniania lub pod-

dawane procesom wzbogacania mokrego. Zauważyć 

należy, że w takich przypadkach nadawa do wtór-

nego wzbogacania pozbawiona została dużej ilości 

frakcji ciężkich (odpadowych), co poprawia efekty 

rozdziałów, zwiększa wydajność i obniża koszty. 

5. W wyniku odkamieniania udało się obniżyć w kon-

centratach, w stosunku do nadawy, zawartość po-

piołu od 6,64% do 16,6% i podwyższyć wartość 

opałową od 2 465 kJ/kg do 6 146 kJ/kg. Zauważyć 

tu należy, że nastawy regulacyjne powietrznego 

stołu koncentracyjnego nie były dostosowywane do 

wydzielania czystych koncentratów węglowych. 

Rezultaty, podawane wyżej, pokazują możliwości, 

jakie posiadają powietrzne stoły koncentracyjne. 

6. Autorzy zwracają uwagę, że prowadzone badania 

nie miały na celu uzyskiwanie optymalnych, ze 

względu na właściwości technologiczne, parame-

trów jakościowych wydzielanego produktu kamien-

nego i innych produktów. Badania optymalizacyjne 

wymagają nieco innej metodologii prowadzenia 

procesu suchego odkamieniania. Do badań tego 

typu przeznaczyć trzeba jednak wielokrotnie więk-

sze próby węgla surowego (nadawy). Wg do-

świadczeń autorów próby takie można by 

przeprowadzić dysponując od 300 do 500 ton ma-

teriału badawczego. 

 

Reasumując: suche metody odkamieniania urobku 

węglowego na powietrznych stołach koncentracyjnych 

pozwalają na skuteczne oddzielanie od ziaren węglo-

wych ziaren, skały płonnej (kamienia). Potwierdzono 

dla krajowych węgli przydatność tej metody przeróbki 

mechanicznej energetycznego węgla kamiennego. 
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1. Wstęp 
Zdobyte przez IMBiGS doświadczenie pokazały, że 

istnieje możliwość wytwarzania koncentratów węglo-

wych. Przykładowe wyniki tego rodzaju badań zesta-

wiono w tabeli 1. W tabeli tej nie uwzględniono ilości 

wydzielonego produktu pyłowego, którego wychód 

w niektórych prowadzonych badaniach wynosił nawet 

kilka procent. W wyniku procesu powietrznego rozdziału 

uzyskano koncentraty o zawartości popiołu ok. 20% 

i produkty pośrednie, które zawierały dużą ilość ziaren 

węglowych. Produkty te w zależności od zawartości po-

piołu mogą stać się produktem handlowym sprzedawa-

nym do energetyki zawodowej, mogą być wzbogacane 

na równolegle pracującym powietrznym stole koncentra-

cyjnym lub też zostać skierowane do mokrych procesów 

wzbogacania. Należy tu dodać, że jakość produktów 

(koncentrat, produkt pośredni) zależy od charakterystyki 

technologicznej węgla surowego. Pokazany przykład do-

tyczył węgla trudnowzbogacalnego. 

 

2. Badania mające na celu uzyskanie 
produktów o wysokiej wartości opałowej 

Część surowych węgli kamiennych w klasie ziar-

nowej 20-0 mm wydobywanych w Polsce posiada sto-

sunkowo niską wartość opałową. Waha się ona w gra-

nicach 16 – 19 MJ/kg. Obecnie w Polsce energetyka 

                                                 
 Artykuł został przyjęty do programu XVIII International Coal Preparation Congress. St. Petersburg. Rosja. 2016. 

poszukuje węgli o wartości opałowej powyżej 22 MJ/kg. 

Przeprowadzone przez IMBiGS na instalacji FGX bada-

nia pokazały, że usunięcie nawet niedużej ilości ka-

mienia pozwala na podwyższenie wartości opałowej do 

poziomu interesującego polskie elektrownie i elektrocie-

płownie. W tabeli 2 przedstawiono przykładowe wyniki 

badań nad podwyższeniem wartości opałowej surowych 

węgli kamiennych w klasie ziarnowej 20-0 mm. Badanie 

przeprowadzono na węglach trudnowzbogacalnych. W ta-

beli tej nie uwzględniono wydzielonego w urządzeniu 

odpylającym instalacji FGX produktu pyłowego. 

 

3. Badania możliwości usuwania siarki 
z urobku węglowego 

Polskie węgle kamienne znajdujące się we wschod-

niej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego cha-

rakteryzują się duża zawartością siarki. W Polsce jako 

dużą zawartość siarki w węglach kamiennych uważa się 

poziom powyżej 1,2%. Występują też w Polsce pokłady 

węgla kamiennego o zawartości siarki powyżej 4%. Jest 

nawet jeden pokład, w którym zawartość siarki prze-

kracza 12%. Oczywiście takie pokłady nie są eksploato-

wane. Siarka w takich pokładach występuje głównie 

w postaci pirytu. Piryt posiadający gęstość wyższą od 

węgla jest możliwy do usunięcia metodami grawitacyj-

nymi. IMBiGS przeprowadził badania nad możliwością 

Tabela 1. Wyniki badań nad obniżeniem zawartości popiołu z węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm 

Węgiel surowy 20 – 0 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 31,7 21,2 29,5 80,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 9,6 9,0 8,4 5,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,56 0,62 0,68 0,44 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 15 412 21 558 18 885 3 498 

5. Wychód [%] 100 77 3 18 

 

Tabela 2. Wyniki badań nad podwyższeniem wartości opałowej węgla surowego o granulacji 20 – 0 mm 

Węgiel surowy 20 – 0 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 30,7 24,8 38,6 85,7 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 10,3 5,0 4,4 2,2 

3. Zawartość siarki [%] 0,65 0,62 0,61 1,28 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 17 596 22 383 17 459 1 307 

5. Wychód [%] 100 76 15 7 
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usuwania pirytu z wykorzystaniem posiadanej instalacji 

wyposażonej w powietrzny stół koncentracyjny typu 

FGX-1. W tym celu jego parametry pracy zostały tak 

dobrane, aby w maksymalnym stopniu wydzielić piryt. 

Parametry jakościowe pozostałych produktów rozdziału 

były wtórnym (wynikowym) problemem. W tabeli 3 ze-

stawiono wyniki badań (bez uwzględnienia produktu 

pyłowego) nad zmniejszeniem zawartości siarki w węglu 

surowym z jednej z polskich kopalń, w której eksploato-

wany węgiel posiadał zawartość siarki 1,9%. 

 

4. Badania mające na celu uzyskanie czystych 
odpadów – substytutu kruszyw 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta 

powietrzne stoły koncentracyjne typu FGX pozwalają na 

wydzielenie z urobku węglowego czystych produktów 

odpadowych, które mogą być substytutem kruszyw na-

turalnych wykorzystywanych w pracach inżynieryjnych 

i budowlanych. W ramach prowadzonych przez IMBiGS 

prac badano możliwości uzyskiwania takich produktów. 

W tabeli 4 zestawiono przykładowe rezultaty z przepro-

wadzonych badań (bez uwzględnienia w bilansie mate-

riałowym produktu pyłowego). Kryterium efektywności 

procesu była zawartość popiołu w produktach odpa-

dowych na poziomie powyżej 80%. W tych seriach badań 

parametry jakościowe pozostałych produktów rozdziału 

były wtórnym (wynikowym) problemem. 

 

5. Badania odkamieniania węgli koksowych 
Użytkownicy węgli koksowych żądają, aby w pro-

dukcie handlowym zawartość popiołu nie przekraczała 

7 – 7,5%. Związane jest to z faktem konieczności otrzy-

mywania wysokiej jakości koksu. Należy tu zaznaczyć, 

że obecnie Polska jest największym eksporterem koksu. 

Musi więc on spełniać najwyższe standardy jakościowe. 

Jest sprawą oczywistą, że metodą suchego rozdziału nie 

da się osiągnąć koncentratów o zawartości popiołu 

poniżej 7,5% bez bardzo dużych strat węgla w pro-

duktach pośrednich. Metoda ta nie zastąpi więc mokrych 

procesów wzbogacania węgla koksowego w cieczach 

ciężkich i osadzarkach. Procesy te są jednak bardzo kosz-

towne. W celu obniżenia całkowitych kosztów produkcji 

węgla koksowego IMBiGS przeprowadził badania ukie-

runkowane na sprawdzenie możliwości usuwania części 

ziaren odpadowych z węgli koksowych. Ich usunięcie 

pozwoli zmniejszyć obciążenie osadzarek i maszyn flo-

tujących (odpylenie nadawy) zwiększając tym samym 

wydajność tych procesów. 

W tabelach 5 – 7 zestawiono wyniki badań odka-

mieniania węgla koksowego. Prezentowane wyniki nie 

uwzględniają w bilansie materiałowym produktu pyło-

wego. Otrzymane rezultaty pokazały możliwość zastoso-

wania powietrznej separacji w układzie zbocznikowania 

układu mokrego wzbogacania. 

 

6. Podsumowanie 
Trwające od 2012 roku badania aplikacji powietrz-

nego stołu koncentracyjnego do warunków przeróbki wę-

gla kamiennego w Polsce pokazały możliwości i korzyści 

stosowania tej technologii. Otrzymane rezultaty badań pu-

blikowane były przez pracowników IMBiGS w polskich 

czasopismach naukowych a także były prezentowane na 

konferencjach na Słowacji i w Czechach. [1÷10]. W lite-

raturze [11, 12,14 – 18,20 – 24] przytacza się pozytywne 

rezultaty wykorzystania stołów FGX do odkamieniania 

urobku węglowego. 

Metoda suchego wzbogacania z wykorzystaniem 

powietrznych stołów koncentracyjnych w Polsce wzbu-

dziła zainteresowanie przemysłu węglowego. W wy-

niku badań węgli z zainteresowanych kopalń rozwa-

żane są aktualnie możliwości zakupu przemysłowych 

wersji stołów typu FGX, pewną barierą jest brak 

środków inwestycyjnych. Wynikiem zainteresowania 

chińską technologią był zorganizowany w kwietniu 

Tabela 3. Wyniki badań nad możliwością usuwania siarki z węgla o granulacji 25 – 6 mm 

Węgiel surowy 25 – 6 mm 

Lp. Nazwa parametru  Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 10,5 5,5 10,5 23,5 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 17,9 18,2 17,8 14,2 

3. Zawartość siarki [%] 1,90 0,86 1,70 5,88 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 21 488 23 074 22 424 18 038 

5. Wychód [%] 100 20,6 67,7 9,7 

 

Tabela 4. Wyniki badań nad możliwością uzyskiwania kruszyw z węgla surowego o granulacji 25 – 8 mm 

Węgiel surowy 25 – 8 mm 

Lp. Nazwa parametru Nadawa Koncentrat Przerost Odpad  

1. Zawartość popiołu [%] 35,9 28,0 65,8 86,1 

2. Zawartość wilgoci całkowitej [%] 8,7 6,9 3,8 2,3 

3. Zawartość siarki [%] 0,55 0,6 0,33 0,39 

4. Wartość opałowa [kJ/kg] 16 291 20 914 5 494 948 

5. Wychód [%] 100 81,4 1,6 14,0 
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2014 roku wyjazd studialny do Chin. W wyjeździe 

wzięli udział przedstawiciele ośmiu polskich firm 

górniczych. Wyjazd do fabryki Tangshan Shenzhou 

Machinery Co. Ltd. oraz kilku kopalń stosujących 

urządzenie FGX przybliżył wiedzę polskich inżynie-

rów o powietrznym wzbogacaniu urobku węglowego. 

W Chinach pracuje już 1800 instalacji FGX [13]. Prze-

prowadzane aktualnie przez IMBiGS badania mają, dla 

różnych sortymentów węgla, potwierdzić celowość 

technologiczną i ekonomiczną zakupu przemysłowych 

wersji powietrznych stołów koncentracyjnych typu 

FGX. 

Odkamienianie (deshaling) urobku węgla kamien-

nego znajduje coraz szersze zastosowanie w dziewięt-

nastu krajach – Australia, Armenia, Brazylia, Chiny, 

Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Kazachstan, Korea Płn., 

Korea Płd., Mongolia, Rosja, RPA, Turcja, USA, Ukra-

ina, Wietnam i Polska [13, 18]. W samych Stanach 

Zjednoczonych pracuje już kilkanaście instalacji FGX 

(w stanach Utah, Wyoming, Texas, West Virginia, 

Virginia, Pensylwania i Kentucky [15]. 
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Wtórne wzbogacanie produktu handlowego 
z wykorzystaniem powietrznego stołu 

koncentracyjnego 
 

 

1. Wstęp 
W zakładach górnictwa węglowego proces rozdziału 

frakcji odpadowej od węglowej prowadzony jest w więk-

szości w oparciu o mokre metody w ośrodku wodnym 

lub z wykorzystaniem cieczy ciężkiej magnetytowej. 

Proces rozdziału z wykorzystaniem powietrznego 

stołu koncentracyjnego nie jest praktykowany w za-

kładach górniczych zlokalizowanych na terenie Polski. 

W światowym górnictwie węgla kamiennego powyższa 

metoda staje się coraz bardziej upowszechniana. Urzą-

dzenia tego typu znalazły nabywców w takich krajach 

jak: USA, Australia, RPA, Rosja, Indie, Chiny, Turcja, 

Filipiny, Ukraina, Kazachstan, Brazylia, Iran, Mongolia, 

Korea Płn., Korea Płd., Wietnam, Armenia i Indonezja 

[7]. Zastosowana metoda suchej separacji jest stosun-

kowo prostą i tanią metodą produkcji handlowego węgla 

kamiennego. W trakcie XVII International Coal Prepa-

ration Congress w Istambule (Turcja) w 2013 roku, 

przedstawiciele górniczego świata nauki ocenili metodę 

suchej separacji jako technologię XXI wieku [4]. 

Przeprowadzona przez ekspertów w zakresie gór-

nictwa węglowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa Skalnego analiza rozwoju powyższego trendu 

technologicznego oraz ilość wdrożonych w produkcji tego 

typu urządzeń sięgających powyżej 2000 sztuk skłoniła 

kierownictwo IMBiGS do zakupu powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX-1. Dla urządzenia opracowa-

no metodykę badawczą pozwalającą realizować założony 

zakres prac dla szerokiego spektrum węglowych mate-

riałów badawczych pochodzących z kopalń usytuowanych 

na terenie Polski. Głównym celem zakupu i rozpoczęcia 

prac była odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość 

implementacji powyższej metody do zakładów produku-

jących węgiel na terenie Polski z uwzględnieniem potrzeb 

jakościowych zgłaszanych przez finalnych odbiorców 

produktów węglowych [1, 2]. 

Biorąc pod uwagę niskie ceny węgla na świato-

wych rynkach oraz trudną sytuację ekonomiczną pol-

skich węglowych zakładów górniczych można stwier-

dzić, iż metoda suchej separacji jest rozwiązaniem 

wpisującym się w proces restrukturyzacji polskiego 

górnictwa węglowego oraz jedną z technologii mo-

gących znacząco obniżyć koszty operacyjne produkcji 

węgla kamiennego w Polsce. 

Instytut przeprowadził wiele prac badawczych dla 

materiałów o zróżnicowanym składzie granulometrycz-

nym i gęstościowym. Dotyczyły one m. in.: 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Monografii „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców 

mineralnych”. Komeko 2015. Wyd. KOMAG. Gliwice 2015. 

– miałów surowych o granulacji w zakresie: od 12 

do 0 mm, od 20 do 12 mm, od 20 do 0 mm oraz 

od 30 do 0 mm, 

– węgli surowych o granulacji w zakresie od 60 do 

16 mm, od 50 do 25 mm, od 25 do 8 mm, od 25 

do 6 mm, od 25 do 0 mm oraz od 20 do 0 mm. 

 

Przedmiotem prac badawczych było również wy-

konanie prób mających na celu poprawę parametrów 

jakościowych sortymentów handlowych takich jak: 

miał płukany o granulacji od 30 do 0 mm, groszek 

o granulacji od 50 do 20 mm. W ostatnim okresie czasu 

prowadzone przez Instytut prace badawcze były zwią-

zane z redukcją zawartości siarki i popiołu w produkcie 

handlowym „Jaret” pochodzącym z węzła osadzarki 

miałowej Zakładu Górniczego „Janina” wchodzącego 

w skład TAURON Wydobycie S.A. Wyniki tych prac 

zostały zaprezentowane w niniejszej pracy [5, 6]. 

 

2. Budowa powietrznego stołu 
koncentracyjnego typu FGX  
i zmienne parametry pracy 

Prace badawcze prowadzone były z wykorzystaniem 

powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 oraz 

stacji przygotowania i dozowania materiału do procesu 

suchej separacji. W skład urządzenia FGX-1 wchodzi: 

płyta robocza o powierzchni 1 m2
 w kształcie trapezu 

z zabudowanym perforowanym sitem gumowym o wy-

miarze oczka 6 mm. Na płycie zabudowane są w ilości 

7 sztuk grzebienie, których zadaniem jest ukierunkowy-

wanie ruchu rozdzielanego materiału badawczego. Płyta 

robocza urządzenia FGX-1 jest podwieszona na zawie-

siach linowych o regulowanej wysokości. Takie rozwią-

zanie konstrukcyjne umożliwia dokonywanie ustawienia 

kąta podłużnego i poprzecznego zawieszonej płyty ro-

boczej w celu optymalizacji przebiegu procesu suchej 

separacji. W tylnej części płyty zabudowane są dwa wi-

bratory, które wprawiają płytę roboczą w ruch wibracyjny. 

Urządzenie wyposażone jest w dmuchawę produ-

kującą powietrze, które poprzez kolektory doprowa-

dzane jest pod wydzielone strefy płyty roboczej. Ze 

względu na rodzaj wydzielanego produktu płyta po-

siada 3 strefy: I strefa na początku płyty do odbioru 

produktu węglowego, druga (środkowa strefa) do 

odbioru produktu pośredniego, rozumianego jako mie-

szanina ziaren węglowo-odpadowych lub przerostów. 

Końcowa część płyty stanowiąca III strefę jest prze-
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znaczona do odbioru produktu odpadowego. Przedłu-

żoną konstrukcję płyty roboczej stanowi kolektor do 

odbioru produktu odpadowego. W przypadku przekie-

rowania wydzielonej strugi produktu odpadowego do 

przedłużonej części, płyta robocza przejmuje funkcję 

dwuproduktowego rozdziału, tzn. na produkt węglowy 

i produkt pośredni. Ilość doprowadzonego powietrza 

pod poszczególne zdefiniowane strefy jest regulowana 

za pomocą uchylnych przepustnic [2, 5, 6]. 

W procesie suchej separacji ma miejsce uławianie 

pyłu z wykorzystaniem zabudowanej kurtyny powietrz-

nej, cyklonu zagęszczająco-klasyfikującego oraz baterii 

filtrów workowych. Produkt pyłowy stanowi oddzielny 

produkt rozdziału procesu suchej separacji. 

Transport materiału na płytę odbywa się poprzez 

zbiornik buforowy i podajnik wibracyjny. Odbiór uzy-

skanych produktów rozdziału na poszczególne przeno-

śniki taśmowe odbywa się poprzez zabudowany kolektor 

rozdzielający z uchylnymi klapami, którymi reguluje się 

ilość i jakość odbieranych poszczególnych produktów 

rozdziału. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono płytę roboczą 

powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1. 

 

3. Zasada działania powietrznego stołu 
koncentracyjnego 

Materiał roboczy podawany jest na płytę roboczą 

podajnikiem wibracyjnym poprzez krótszy jej bok. 

Wprowadzona wcześniej w ruch wibracyjny płyta 

i wstępnie dobrane natężenie przepływu powietrza pod 

poszczególne strefy rozdziału powodują w pierwszej 

fazie kontaktu z płytą, przedmuch strugi wprowadza-

nego materiału. Efektem prowadzonego przedmuchu 

jest uwolnienie najdrobniejszych ziaren pyłowych, któ-

re ruchem eliptycznym są przerzucane przez płytę robo-

czą trafiając do kolektorów odbiorczych. Oswobodzona 

z drobnych ziaren pyłowych struga materiału podda-

wana jest ruchowi wibracyjnemu oraz pod wpływem 

doprowadzonej strugi powietrza procesowi fluidyzacji. 

W kolejnej fazie pracy urządzenia następuje odrywanie 

się z materiału badawczego i formowanie w tylnej 

części płyty ziaren o największej gęstości. Ziarna te 

podlegają transportowi w kierunku podłużnym płyty, 

kierując się do jej przedłużonej części. Reszta strugi 

ziaren przesuwa się ruchem poprzecznym do progu 

przesypowego płyty roboczej w strefie odbioru pro-

duktu węglowego i pod wpływem strugi powietrza 

podlega ciągłemu procesowi fluidyzacji. Efektem tego 

jest koncentracja w górnej części tej warstwy ziaren 

o najmniejszej gęstości. Natomiast w dolnej części flui-

dyzowanej warstwy ma miejsce gromadzenie się ziaren 

o większej gęstości [2]. 

Rozwarstwione ziarna pod względem gęstościo-

wym są transportowane do progu przesypowego strefy 

odbioru produktu węglowego, gdzie ziarna (węglowe) 

z górnej warstwy opuszczają strugę i poprzez próg 

kierowane są do kolektora rozdzielającego. Pozostała 

struga ziaren jest przytrzymywana na płycie wysoko-

ścią ustawienia progu i poprzez zabudowane grzebienie 

pod wpływem ruchu wibracyjnego kierowana jest ru-

chem poprzecznym w górną część płyty. Po drodze ma 

miejsce kolejna faza fluidyzacji, czyli układanie ziaren 

według gęstości. W tylnej części płyty z dostarczonej 

warstwy ziaren odrywają się ziarna o największej gę-

stości. W tym miejscu płyty następuje ich dalsza kon-

centracja i transport do przedłużonej części płyty 

roboczej. Struga pozbawiona kolejnej porcji ziaren 

o największej gęstości zawracana jest poprzez grzebie-

nie ruchem wibracyjnym do progu przesypowego 

w środkowej części płyty roboczej. W miejscu tym 

następuje wyładunek sfluidyzowanej mieszaniny ziaren 

węglowo-odpadowych. W końcowej części płyty do-

chodzi do nagromadzenia ziaren o największej gęstości, 

które opuszczają płytę roboczą poprzez próg lub kiero-

wane są do kolektora odbioru produktu odpadowego. 

Sekwencja transportu od tylnej części płyty materiału 

badawczego do progów przesypowych z jednoczesną 

fluidyzacją strugi powtarzana jest na płycie siedmio-

krotnie, gdyż pozwala na to ilość i zabudowa grzebieni 

na płycie roboczej [5, 6]. Na rys. 3 przedstawiono 

schemat ideowy zasady działania powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX-1. 

 

4. Efekt odpopielania i odsiarczania produktu 
handlowego 

Przedmiotem procesu suchej separacji była struga 

produktu handlowego „Jaret” wyprodukowana w osadzar-

ce miałowej ciągu technologicznego Zakładu Górniczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Płyta robocza powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX-1  

[źródło: fotografia własna – Wojciech Sobko] 

 Rys. 2. Płyta robocza powietrznego stołu 

koncentracyjnego typu FGX-1  

[źródło: fotografia własna – Wojciech Sobko] 
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„Janina”. W początkowej fazie prowadzenia prac badaw-

czych próby odpopielania i odsiarczania produktu handlo-

wego „Jaret” pozwoliły na dokonanie ustawienia zmien-

nych parametrów pracy urządzenia, tj.: kąta poprzecznego 

i podłużnego płyty roboczej, ilości wprowadzanej strugi 

powietrza pod poszczególne strefy odbioru produktów 

rozdziału, wysokości położenia progów przesypowych 

oraz klap rozdzielających produkty rozdziału. Przy opty-

malizacji powyższych parametrów urządzenia uwzględ-

niono wielkość rozdzielanego ziarna oraz udział niere-

gularnych wpryśnięć siarki w ziarnach węglowych. Na 

rysunku 4 przedstawiono schemat prowadzenia prób 

badawczych. 

Na rysunku 5 przedstawiono model graficzny odbio-

ru poszczególnych produktów rozdziału z płyty roboczej 

urządzenia FGX-1 w trakcie prowadzenie procesu suchej 

separacji. 

W tabeli 1 (test nr 1) i 3 (test nr 2) przedstawiono 

wyniki oznaczeń jakościowych nadawy („Jaret” z ZG 

„Janina”) i otrzymanych produktów rozdziału. Nato-

miast w tabeli 2 i 4 przedstawiono wyniki oznaczeń 

jakościowych rozklasyfikowanego na dwie klasy ziar-

nowe: poniżej 6 mm oraz powyżej 6 mm produktu 

odbieranego ze strefy węglowej (produkt nr 1) dla 

próby badawczej odpowiednio nr 1 i nr 2 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. Schemat ideowy zasady działania powietrznego 

stołu koncentracyjnego typu FGX-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Schemat prowadzenia prób badawczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Model graficzny przedstawiający poszczególne produkty rozdziału  

z uwzględnieniem zakresów odbioru z płyty roboczej 
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5. Omówienie wyników 
W przeprowadzonej próbie badawczej – test nr 1 – 

wykonano oznaczenia jakościowe nadawy i uzyska-

nych produktów rozdziału. Otrzymano następujące 

wyniki: 

 

Nadawa 

Materiał kierowany do procesu suchej separacji charak-

teryzował się wilgocią całkowitą na poziomie 15,0%, 

a zawartość popiołu wynosiła 9,8%, zawartość siarki 

całkowitej – 1,31%, wartość opałowa –22 364 kJ/kg. 

Tabela 1. Parametry jakościowe nadawy i produktów rozdziału  

produktu handlowego „Jaret” z ZG „Janina” – test nr 1 

Rodzaj parametru Symbol Jednostka 
Nadawa 

[N] 

Strefa odbioru 

produktu  

węglowego 

Produkt nr 1 

produktu 

pośredniego 

Produkt nr 2 

produktu 

odpadowego 

Produkt nr 3 

Stan roboczy 

Wilgoć całkowita  Wt
r % 15,0 13,8 14,2 13,17 

Popiół  Ar % 9,8 6,4 6,5 14,35 

Wartość opałowa  Qi
r kJ/kg 22 364 23 886 23 793 21 413 

Siarka całkowita  St
r % 1,31 1,07 0,98 1,78 

Wychód  γ % 100 24,6 43,4 32,0 

Wydajność  Q Mg/h 0,9 

 

Tabela 2. Parametry jakościowe Produktu nr 1 dla klasy ziarnowej –6 mm  

oraz klasy ziarnowej +6mm uzyskane z próby badawczej test nr 1 

Rodzaj parametru Symbol Jednostka 

Produkt nr 1 

Klasa ziarnowa [mm] 

[0 – 6] 

Klasa ziarnowa [mm] 

[6 – 25] 

  Stan roboczy   

Wilgoć całkowita  Wt
r % 15,4 14,0 

Popiół  Ar % 8,85 6,1 

Wartość opałowa  Qi
r kJ/kg 22 527 24 020 

Siarka całkowita  St
r % 1,09 0,97 

Wychód  γ % 24,0 76,0 

 

Tabela 3. Parametry jakościowe nadawy i produktów rozdziału  

produktu handlowego „Jaret” z ZG „Janina” – test nr 2 

Rodzaj parametru Symbol Jednostka 
Nadawa 

[N] 

Strefa odbioru 

produktu  

węglowego 

Produkt nr 1 

produktu 

pośredniego 

Produkt nr 2 

produktu 

odpadowego 

Produkt nr 3 

Stan roboczy 

Wilgoć całkowita  Wt
r % 16,3 15,9 14,95 13,4 

Popiół  Ar % 10,1 7,5 7,08 14,6 

Wartość opałowa  Qi
r kJ/kg 21 794 22 897 23 464 21 137 

Siarka całkowita  St
r % 1,15 1,05 1,0 1,7 

Wychód  γ % 100 24,0 51,3 24,7 

Wydajność  Q Mg/h 0,9 

 

Tabela 4. Parametry jakościowe Produktu nr 1 dla klasy ziarnowej –6 mm  

oraz klasy ziarnowej +6mm uzyskane z próby badawczej test nr 1 

Rodzaj parametru Symbol Jednostka 

Produkt nr 1 

Klasa ziarnowa [mm] 

[0 – 6] 

Klasa ziarnowa [mm] 

[6 – 25] 

  Stan roboczy   

Wilgoć całkowita  Wt
r % 16,5 15,5 

Popiół  Ar % 11,5 6,0 

Wartość opałowa  Qi
r kJ/kg 21 217 23 869 

Siarka całkowita  St
r % 1,09 0,92 

Wychód  γ % 37,6 62,4 
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Produkt nr 1 

Odbierany z progu przesypowego produkt rozdziału cha-

rakteryzował się wilgocią całkowitą na poziomie 13,8%, 

a zawartość popiołu wynosiła 6,4%, zawartość siarki 

całkowitej – 1,07%, wartość opałowa – 23 886 kJ/kg. 

Wychód tego produktu wyniósł 24,6%. 

 

Produkt nr 2 

Uzyskany produkt charakteryzował się wilgocią całkowitą 

na poziomie 14,2%, a zawartość popiołu wynosiła 6,5%, 

zawartość siarki całkowitej – 0,98%, wartość opałowa – 

23 793 kJ/kg. Wychód tego produktu wyniósł 43,4%. 

 

Produkt nr 3 

Uzyskany produkt charakteryzował się wilgocią cał-

kowitą na poziomie 13,17%, a zawartość popiołu 

wynosiła 14,35%, zawartość siarki całkowitej – 1,78%, 

wartość opałowa – 21 413 kJ/kg. Wychód tego pro-

duktu wyniósł 32%. 

 

W trakcie prowadzenia prac badawczych dokonano 

poboru Produktu nr 1 (strefa odbioru produktu węglo-

wego) w celu jego rozklasyfikowania na dwie klasy 

ziarnowe: -6 mm oraz +6 mm. Dla powyższych klas 

ziarnowych uzyskano następujące wyniki: 

 

Klasa ziarnowa –6 mm 

Wilgoć całkowita klasy ziarnowej –6 mm wyniosła 

15,4%, a zawartość popiołu – 8,85%, wartość opałowa 

– 22 527 kJ/kg oraz zawartość siarki całkowitej – 

1,09%. Wychód tego produktu wyniósł 24%. 

 

Klasa ziarnowa +6 mm 

Wilgoć całkowita klasy ziarnowej +6 mm wyniosła 

14,0%, a zawartość popiołu – 6,1%, wartość opałowa – 

24 020 kJ/kg oraz zawartość siarki całkowitej – 0,97%. 

Wychód tego produktu wyniósł 76%. 

 

W przeprowadzonej próbie badawczej – test nr 2 –

wykonano oznaczenia jakościowe nadawy i uzyska-

nych produktów rozdziału. Otrzymano następujące 

wyniki: 

 

Nadawa 

Materiał kierowany do procesu suchej separacji posia-

dał wilgoć całkowitą – 16,3%, zawartość popiołu – 

10,1%, zawartość siarki całkowitej – 1,15%, wartość 

opałową – 21 794 kJ/kg. 

 

Produkt nr 1 

Odbierany z progu przesypowego produkt rozdziału cha-

rakteryzował się wilgocią całkowitą na poziomie 15,9%, 

a zawartość popiołu wynosiła 7,5%, zawartość siarki 

całkowitej – 1,05%, wartość opałowa –22 897 kJ/kg. 

Wychód tego produktu wyniósł 24,0%. 

 

Produkt nr 2 

Uzyskany produkt charakteryzował się wilgocią całko-

witą na poziomie 14,95%, a zawartość popiołu wyno-

siła 7,08%, zawartość siarki całkowitej – 1,0%, wartość 

opałowa – 23 464 kJ/kg. Wychód tego produktu wy-

niósł 51,3%. 

Produkt nr 3 

Uzyskany produkt charakteryzował się wilgocią całko-

witą na poziomie 13,4%, a zawartość popiołu wynosiła 

14,6%, zawartość siarki całkowitej – 1,7%, wartość 

opałowa – 21 137 kJ/kg. Wychód tego produktu wy-

niósł 24,7%. 

 

W trakcie prowadzenia prac badawczych dokonano 

poboru Produktu nr 1 (strefa odbioru produktu węglo-

wego) w celu jego rozklasyfikowania na dwie klasy 

ziarnowe: –6 mm oraz +6 mm. Dla powyższych klas 

ziarnowych uzyskano następujące wyniki: 

 
Klasa ziarnowa –6 mm 

Klasa ziarnowa –6 mm charakteryzowała się wilgocią 

całkowitą na poziomie 16,5%, a zawartość popiołu 

wyniosła 11,5%, wartość opałowa – 21 217 kJ/kg oraz 

zawartość siarki całkowitej – 1,09%. Wychód tego 

produktu wyniósł 37,6%. 

 

Klasa ziarnowa +6 mm 

Klasa ziarnowa +6 mm charakteryzowała się wilgocią 

całkowitą na poziomie 15,5%, a zawartość popiołu 

wyniosła 6,0%, wartość opałowa – 23 869 kJ/kg oraz 

zawartość siarki całkowitej – 0,92%. Wychód tego 

produktu wyniósł 62,4%. 

 

6. Ocena rezultatów wykonanych prac 
badawczych 

Przedstawione powyżej rezultaty badań przeprowa-

dzone na węglach z kopalń TAURON – Wydobycie S.A. 

pokazują, że istnieje możliwość skutecznego zastoso-

wania metody suchego wzbogacania na powietrznym 

stole koncentracyjnym. Szczegółowa analiza otrzyma-

nych wyników potwierdza celowość zarówno odka-

mieniania surowego urobku węglowego, jak również 

oczyszczania wcześniej wytworzonych produktów. Inte-

resujące wyniki otrzymano badając możliwość obniżenia 

zawartości siarki całkowitej po wzbogaceniu sortymentu 

„Jaret”. Wyniki badań nie powinny być traktowane jako 

optymalne. Producent powietrznych stołów koncentra-

cyjnych w swoich materiałach informacyjnych podaje, 

że dobór (regulacja) poszczególnych parametrów tech-

nicznych stołu powinien być prowadzony przy ciągłej 

produkcji w dłuższym okresie czasu. Zaleca on aby 

dostosowanie tych parametrów do właściwości techno-

logicznych urobku (skład densymetryczny i ziarnowy) 

prowadzone było przez doświadczonych specjalistów 

przez okres co najmniej jednego miesiąca. Jak łatwo 

zauważyć ilość regulowanych parametrów technicznych 

jest znaczna. Ich zmiana skutkuje innymi osiąganymi 

parametrami jakościowymi końcowych produktów. 

Zmieniano kąty podłużny i poprzeczny, nachylenie płyty 

roboczej, wysokość położenia progów przesypowych, 

stopień otwarcia przepustnicy powietrza, położenie klap 

odbierających produkty rozdziału, wysokość piór na 

grzebieniach płyty roboczej, ustawienie klapy nadawczej 

(otwarta, zamknięta). Przy zmianach tych parametrów 

technicznych otrzymywano obniżenie zawartości siarki 

do 1,05 – 1,07% w Produkcie nr 1 przy wahaniach 

zawartości siarki w nadawie od 1,15 do 1,31%. Poprawie 

ulegały również pozostałe parametry jakościowe. Dla 
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klasy ziarnowej 6 – 25 mm otrzymano obniżenie za-

wartości siarki do 0,92 – 0,97% i wartość opałową około 

24 MJ/kg. Tu należy podkreślić, że jest to bardzo dobry 

rezultat, pamiętając że produkt „Jaret” był otrzymywany 

w wyniku wcześniejszego wzbogacania w osadzarce 

miałowej. W warunkach przemysłowego wzbogacania 

powinno się otrzymywać korzystniejsze wyniki (po op-

tymalizacji procesu w wyniku dobrania najkorzyst-

niejszych parametrów technicznych). Na urządzeniu 

skali ćwierćtechnicznej nie da się dobrać najlepszych 

parametrów ze względu na niemożność prowadzenia 

ciągłego procesu przy dowozie urobku z innego zakładu 

(ZG „Janina”), a także braku ciągu transportowego po-

między kopalnią, a stanowiskiem FGX (ZG „Sobieski”). 

Na podstawie przeprowadzonych badań można 

stwierdzić przydatność powietrznego stołu koncentra-

cyjnego do procesu usuwania ziaren pirytowych z pro-

duktu „Jaret”. Uzyskanie jeszcze korzystniejszych re-

zultatów będzie możliwe po ewentualnym przeniesieniu 

stanowiska badawczego na teren ZG „Janina”. Stworzy 

to możliwość prowadzenia badań na dużych próbach 

materiału wejściowego (nadawy). 

Ponadto istnieje szereg problemów do rozwiązania, 

które mogą być wykorzystane jako zalecenia dla użyt-

kowników instalacji FGX w przypadku prowadzenia 

procesu odsiarczania i odpopielenia produktów handlo-

wych. Zdaniem autorów należy: 

– przeprowadzić analizę densymetryczną urobku su-

rowego, produktu „Jaret” lub innych przewidywa-

nych do wzbogacenia produktów celem określenia 

łatwości lub trudności separacji, ilości ziaren od-

padowych i ziaren produktu pośredniego, 

– przeprowadzić analizę granulometryczną głównie 

w celu zbadania ilości drobnych klas ziarnowych 

(klasa 6 – 0 mm), które trudno wzbogacają się na 

tego typu stole koncentracyjnym (uwaga: pewna 

ilość ziaren klasy 6 – 0 mm jest pożądana dla 

utworzenia złoża fluidyzowanego), 

– określić mineralogicznie sposób występowania 

siarki (siarczanowa, organiczna czy pirytowa); 

formy występowania siarki oraz rozkład wpry-

śnięć w masie węglowej lub występowania zro-

stów lub czystych ziaren pirytu; będą one decy-

dować o skuteczności odsiarczania, 

– zbadać wilgotność nadawy przewidywanej do wzbo-

gacania; duża wilgoć utrudnia proces separacji; naj-

korzystniejsza jest wilgoć do 12% – wówczas ziarna 

są sypkie; względnie dobre rezultaty można jeszcze 

osiągać przy wilgoci nie przekraczającej 15%; po-

wyżej tej zawartości wilgoci rezultaty usuwania ziarn 

odpadów są mało zadawalające. 

 

Podsumowując wydaje się celowe przeprowadze-

nie dodatkowych badań produktów ZG „Janina” w celu 

potwierdzenia możliwości produkcji wysokiej czysto-

ści produktów handlowych np. Eko-paliwa na bazie 

dotychczasowego produktu „Jaret” [5]. 

 

7. Podsumowanie 
1. Przedmiotem prezentowanej pracy badawczej było 

określenie możliwości przeprowadzenia suchej sepa-

racji produktu handlowego „Jaret” dostarczonego 

z Zakładu Górniczego „Janina” w celu poprawy jego 

parametrów jakościowych, poprzez redukcję zawar-

tości siarki całkowitej do wartości poniżej 1%, uzy-

skania zawartości popiołu na poziomie 6% oraz uzy-

skanie maksymalnej wartości opałowej (24 MJ/kg) 

dla klasy ziarnowej 6 – 25 mm. 

2. W obu próbach badawczych w trakcie prowadzenia 

procesu suchej separacji w przedziale węglowym 

płyty miało miejsce „wydmuchiwanie” ziaren drob-

nych nad płytę roboczą i ich swobodny spadek do 

wydzielanego koncentratu. Powyższe ziarna nie biorą 

więc udziału w procesie suchej separacji, a są jedynie 

„przemieszczane” do wydzielanego koncentratu. Po-

zostały na płycie roboczej materiał pozbawiony był 

więc drobnych ziaren i dla niego proces fluidyzacji 

zachodził znacznie sprawniej. Efekt podrzutu drob-

nych ziaren, niezbędny do wykonania suchej separacji 

produktu handlowego „Jaret” uwarunkowany jest 

z kolei zawartością wilgoci całkowitej w produkcie 

handlowym „Jaret” na poziomie ok.15%. 

3. W trakcie wykonania prac badawczych udało się 

doprecyzować warunki prowadzenia procesu odsiar-

czania i odpopielania produktu handlowego „Jaret”, 

pochodzącego z ZG „Sobieski”. Stwierdzono, iż 

wzrost wilgoci całkowitej nadawy do poziomu 18% 

praktycznie wstrzymuje proces suchej separacji i nie 

gwarantuje efektywnego jego przebiegu. Ziarna wę-

glowe ulegają zlepianiu i na płycie roboczej wy-

czuwane są jako agregaty jednolitej masy, która nie 

ulega swobodnej segregacji. 

4. Proces odsiarczania przebiegał z wydajnością ok. 

1 Mg/h. W początkowej fazie prób prowadzono 

separację przy wydajności 2 i 3 Mg/h. Przy takiej 

wydajności nie uzyskiwano jednak wymiernych 

efektów. Dobrych rezultatów rozdziału nie uzy-

skano również przy wydajności 1,5 mg/h. 

5. W oparciu o uzyskane dotychczasowe wyniki 

można sformułować założenia do prowadzenia 

procesu suchej separacji produktu handlowego 

„Jaret” pochodzącego z Zakładu Górniczego „Ja-

nina”. Prawidłowa realizacja procesu produkcyj-

nego nowego produktu handlowego o propono-

wanej nazwie „Ekojaret” wymaga: 

 ograniczenia zawartości wilgoci całkowitej do 

poziomu maksymalnie 15% (wymagany prze-

dmuch drobnych ziaren zawartych w nadawie), 

 prowadzenia na urządzeniu FGX-1 wydajności 

procesu suchej separacji na poziomie ok. 1 Mg/h, 

 zabudowy dodatkowych piór na zgarniaczach 

w celu poprawy efektu rozdziału, 

 zabudowy elementów stabilizacji nadawy kie-

rowanej do procesu suchej separacji, tj. wagi 

przenośnikowej i analizatora jakościowego, 

 możliwości przekierowania „przedmuchiwanych” 

drobnych ziaren poza wydzielane produkty roz-

działu, tj.: koncentrat i produkt pośredni. Wyma-

gany jest proces klasyfikacji, szczególnie produktu 

uzyskiwanego w strefie odbioru produktu węglo-

wego, 

 zabudowy analizatora do pomiaru parametrów 

jakościowych dla uzyskiwanych produktów od-

bieranych w strefie wydzielania koncentratu 
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i produktu pośredniego. Pozwoli to na ciągły 

proces jakościowy uzyskiwanych produktów 

rozdziału i pozwoli na dokonywanie korekt 

w ustawieniu płyty roboczej dla podtrzymania 

jakości uzyskiwanych odsiarczonych i odpo-

pielanych produktów rozdziału [5, 6]. 
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Badanie podatności węgli kamiennych  

na proces rozdziału metodą suchej separacji 
 

 

1. Wprowadzenie 
Od kilku lat mokre technologie wzbogacania węgla 

kamiennego zostają zastępowane procesami suchej sepa-

racji skały płonnej z urobku węglowego. Proces ten 

umożliwiła nowa konstrukcja powietrznego stołu koncen-

tracyjnego. Podstawy rozdziału są znane od około stu lat. 

Niemniej jednak wzbogacanie tą metodą zostało zastąpio-

ne mokrymi sposobami oddzielania ziaren węglowych od 

skały płonnej (ziaren kamienia, łupków, pirytów itp.). 

Mokre metody są dużo dokładniejsze od metod suchych, 

pozwalając uzyskiwać czyste koncentraty węglowe przy 

dużych uzyskach. Metody te są jednak kosztowne i wy-

magają wprowadzenia mniej lub bardziej złożonych ukła-

dów gospodarki wodno-mułowej. Wysokie koszty wzbo-

gacania węgla metodami mokrymi (ciecze ciężkie, osa-

dzarki, flotacja, wzbogacalniki strumieniowe itp.) skutkują 

koniecznością ich uwzględniania w cenach węgla. W wie-

lu przypadkach koszty pozyskania produktów finalnych 

przekraczają możliwe do osiągnięcia, w warunkach rynko-

wych, ceny węgla. Z tego też powodu poszukuje się 

tańszych rozwiązań. Jednym z nich jest wprowadzenie 

suchej separacji węgla, która pozwala na odkamienienie 

urobku węglowego. W zależności od właściwości techno-

logicznych urobku, opisanych krzywymi wzbogacalności, 

można uzyskiwać czyste koncentraty kamienia wykorzy-

stywane jako kruszywo. W wielu przypadkach udaje się 

otrzymywać produkty węglowe, które spełniają wymogi 

użytkowników [4]. 

Projektowanie układów technologicznych przeróbki 

węgla odbywa się na podstawie laboratoryjnych badań 

składu ziarnowego i składu gęstościowego. Określa się 

tzw. trudność wzbogacania (podatność na rozdział) przy 

założonych gęstościach rozdziału. 

Podczas suchej separacji węgla dobranie reżimu 

technologicznego odbywa się metodą prób i błędów. 

Producenci stołów powietrznych oferują swe usługi 

w zakresie uregulowania pracy urządzenia. Taka regu-

lacja, wg informacji producentów, trwa od dwóch do 

czterech tygodni. Świadczy to, że optymalizacja pro-

cesu separacji jest bardzo trudna. Nie bada się po-

datności oddzielania kamienia gdyż proces ten odbywa 

się przy dużych gęstościach, a w praktyce nie stosuje 

się w badaniach laboratoryjnych gęstości cieczy cięż-

kiej powyżej 2,0 g/cm3. 

W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania po-

datności urobku węglowego na separację przy dużych 

gęstościach rozdziału. Pamiętać należy, że proces roz-

działu odbywa się w warstwie sfluidyzowanej, gdzie 

rzeczywista gęstość jest wypadkową wielu parametrów 

technicznych i technologicznych. 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Polityce Energetycznej. Tom 17. Zeszyt 4. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. 2014 

2. Sposoby oceny trudności wzbogacania 
grawitacyjnego 

Wzbogacanie grawitacyjne polega na rozdziale 

składników nadawy wykorzystując różnice gęstości po-

szczególnych ziaren wchodzących w jej skład. Rozdział 

ten może przebiegać w łatwiejszy lub trudniejszy sposób. 

Jak wykazują, prowadzone od dziesiątków lat badania, 

trudność rozdziału ziaren wg gęstości zależy przede 

wszystkim od ilości ziaren skupionych wokół przyjętej 

gęstości rozdziału, wg której wydziela się poszczególne 

produkty (koncentrat, produkt pośredni, odpady). Proce-

sy rozdziału grawitacyjnego nie są idealnie dokładne. Na 

skutek tej niedokładności do poszczególnych produktów 

trafiają ziarna, które powinny trafić do innych wydzie-

lanych frakcji gęstościowych. Zjawisko to jest po-

wszechnie znane. Opracowano szereg metod badania 

dokładności rozdziału (np. wskaźnik rozproszenia praw-

dopodobnego, imperfekcja, trójkąt błędów). 

Projektując układy technologiczne wzbogacania wę-

gla przeprowadza się analizy mające na celu pokazanie 

przy jakiej gęstości rozdziału urobek węglowy najłatwiej 

(przy jak najmniejszych zanieczyszczeniach niewłaści-

wymi ziarnami) rozdzielić na żądane produkty. Analizy 

takie prowadzi się przy wykorzystaniu krzywych wzbo-

gacalności wyznaczanych w warunkach laboratoryjnych 

poprzez rozdział urobku węglowego na poszczególne 

frakcje gęstościowe (w przedziałach 1,3 – 2,0 g/cm3 – naj-

częściej różnicując frakcje co 0,1 g/cm3). Kształt podsta-

wowej krzywej wzbogacalności (nazywanej λ) obrazuje 

nam ilości (procentowe) poszczególnych wydzielanych 

frakcji w nadawie. Im krzywa jest bardziej wklęsła tym 

bardziej różnią się gęstością ziarna węgla tworzące taką 

charakterystykę. Tym łatwiej będzie się rozdzielał urobek 

na poszczególne produkty (oczywiście w zakresie gęstości 

odpowiadającej wklęsłej części krzywej λ). Badania trud-

ności wzbogacania na podstawie krzywych wzbogacal-

ności jest bardzo szczegółowo opisane w krajowej litera-

turze i nie ma potrzeby powtarzania tych informacji [1, 6]. 

Trudność/łatwość wzbogacania ocenia się także za 

pomocą różnych metod. Przypomnieć można metody: 

Toporkowa, Fomina, Fomienki, Ulickiego, Panczenki, 

Czernienki i innych [2, 5]. Wymienione metody zakładają 

zalecane zawartości popiołu w koncentracie (przeważnie 

dla węgla koksowego) i oceniają trudność wzbogacania 

dla tak przyjętych, z góry założonych parametrów kon-

centratu. 

Opracowano kilka metod opartych na wychodach 

frakcji gęstościowych badanego węgla. Wymienić tu 

należy metodę Birda, WUCHIN, RWPG, CERCHAR 

[2]. W metodzie Birda analizuje się ilości frakcji 
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o gęstości ± 0,1 od przyjętej gęstości rozdziału. W me-

todzie WUCHIN zakłada się z góry, że koncentrat to 

frakcje poniżej 1,4 g/cm3, a frakcje powyżej 1,8 g/cm3 

są odpadami. Podobne założenie przyjmuje metoda 

Komisji Węglowej RWPG. Natomiast w metodzie 

CHERCHAR wyznacza się tangens kąta nachylenia 

krzywej gęstości δ w punkcie, w którym przyjęta będzie 

gęstość rozdziału węgla na poszczególne produkty. Dla 

metod tych opracowano tablice skali trudności wzbo-

gacania. 

Analizując przydatność wymienionych powyżej 

metod łatwo zauważyć, że (poza metodą Birda 

i CHERCHAR) są one nieprzydatne do oceny podat-

ności wzbogacania (odkamieniania) urobku węglowego 

metodą suchej separacji. Jak już wspomniano odka-

mienianie urobku odbywa się przy gęstościach powyżej 

2,0 g/cm3. Dla takich gęstości nie prowadzono do-

tychczas analiz trudności/łatwości wzbogacania. 

Dla oceny podatności na wzbogacanie metodą su-

chej separacji można przystosować metodę Birda. Bę-

dzie to przedmiotem następnego rozdziału. Teoretycznie 

można by próbować wykorzystać metodę CHERCHAR. 

Jednak wyznaczenie tangensa kąta nachylenia krzywej 

gęstości w punktach gdy gęstość przekracza 2,0 g/cm3, 

a równocześnie brak jest wyników rozdziału urobku na 

frakcje powyżej tej gęstości jest dyskusyjne. Można by 

aproksymować krzywą gęstości poza zakres gęstości 2,0 

g/cm3 ale już wyznaczanie tangensa kąta nachylenia tej 

części krzywej może być mało przydatne. Aproksymacja 

krzywej gęstości zostanie jednak wykorzystana przy 

pewnej modyfikacji metody Birda. 

 

3. Wykorzystanie metody Birda do oceny 
podatności urobku do procesu rozdziału 
metodą suchej separacji 

Łatwość lub trudność wzbogacania zależy od ilości 

ziaren znajdujących się w pobliżu planowanej gęstości 

rozdziału urobku na poszczególne produkty. Wspomniano 

o tym w poprzednim rozdziale. Bird przyjął, że dotyczyć 

to będzie ziaren o gęstości ±0,1 g/cm3 od przyjętej gęstości 

rozdziału. Na podstawie laboratoryjnego rozdziału w cie-

czach ciężkich (analiza densymetryczna) wyznacza się 

wychody produktów w kolejno wydzielanych frakcjach. 

Przyjmuje się w praktyce gęstości od 1,3 g/cm3 do 2,0 

g/cm3. Wyższych gęstości, ze względu na lepkość, prak-

tycznie nie przygotowuje się. Jak łatwo zauważyć będzie 

to komplikować wyznaczenie wskaźnika Birda dla gę-

stości rozdziału powyżej 2,0 g/cm3. 

Bird opracował swą metodę do oceny trudności 

wzbogacania podczas wydzielania koncentratów wę-

glowych. Założył, że ziarna o gęstości większej niż 

2,0 g/cm3 są ziarnami czystego kamienia, który łatwo 

można usunąć w procesach wzbogacania grawitacyj-

nego. Ponieważ Bird opracował skalę trudności wzbo-

gacania, wg której można porównywać różne węgle, 

koniecznością stało się wyeliminowanie z rachunków 

udziałów ziaren czystego kamienia. Wzrost ilości czy-

stego kamienia zmniejszał bowiem (procentowe) 

wychody pozostałych analizowanych frakcji (liczone 

do większej masy nadawy). Stąd Bird zaproponował 

swój wzór w postaci: 

S±01 = 100 (γδ+01 – γδ-0,1)/γδ=2,0 

Podczas oceny podatności na wzbogacanie metodą 

suchej separacji wzór Birda w tej postaci nie jest 

przydatny. Rozdział, jak już o tym wspomniano, na 

produkty odbywa się właśnie w strefie odpadów 

(wewnątrz frakcji γ=2,0 – γ=max g/cm3). Nie ma jednak 

żadnej przeszkody aby uprościć wzór Birda do postaci: 

S±01 = (γδ+01 – γδ-0,1) 

Interesuje nas wszak ilość ziaren znajdujących się 

w strefie odpadów. Można też umownie przyjąć skalę 

trudności wzbogacania Birda. Gdy wartość S±01 jest 

mniejsza niż 7, stopień wzbogacalności jest łatwy i na-

dają się wszystkie metody wzbogacania. Gdy wskaźnik 

jest w przedziale 7-10, stopień wzbogacalności jest 

średni i musza być stosowane wzbogacalniki o wy-

sokiej sprawności technologicznej. 

Na przykładzie trzech klas ziarnowych urobku 

węglowego w następnym rozdziale oceniona będzie 

przydatność tych klas na rozdział metodą suchej 

separacji. 

 

4. Badanie podatności urobku na proces suchej 
separacji 

Badania podatności przeprowadzono na trzech kla-

sach ziarnowych węgla koksowego. Dane zaczerpnięto 

z pracy [3]. Analizowano klasy ziarnowe 50 – 25 mm, 

25 – 6 mm i 25 – 1 mm. Były to klasy ziarnowe przy-

gotowane do separacji na powietrznym stole koncen-

tracyjnym. 

Próby węgla rozdzielono na frakcje: <1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 2,0; >2,0 g/cm3, a następnie obliczono 

wychody poszczególnych frakcji. Wyniki rozdziału 

węgla surowego zestawiono w tab. 1. 

Wykorzystując dane: gęstość rozdziału i wychód (su-

maryczny) produktu o tej gęstości wykreślono krzywe 

gęstości rozdziału: 

rys. 1. dla klasy ziarnowej 50 – 25 mm, 

rys. 2 dla klasy ziarnowej 25 – 6 mm, 

rys. 3. dla klasy ziarnowej 25 – 1 mm. 

 

Ponieważ dane z laboratoryjnego rozdziału w cie-

czach ciężkich zakończyły się na gęstości 2,0 g/cm3 

dalszy teoretyczny przebieg krzywej gęstości apro-

ksymowano funkcjami. Funkcje te podano na kolejnych 

rysunkach. Z wykresów odczytano brakujące wychody 

frakcji, które nie były wydzielone laboratoryjnie. Dane 

rzeczywiste oraz dane odczytane zestawiono w tabe-

lach: 

tab. 2 dla klasy ziarnowej 50 – 25 mm, 

tab. 3 dla klasy ziarnowej 25 – 6 mm, 

tab. 4 dla klasy ziarnowej 25 – 1 mm. 

 

W tabelach zaznaczono kursywą wielkości odczy-

tane z aproksymowanych części krzywych gęstości. 

Następnie obliczono wartości uproszczonego współ-

czynnika Birda S±01. Obliczenia zostały wykonane dla 

możliwych gęstości rozdziału od 1,4 do 2,4 g/cm3. 

Obliczenia te zamieszczono w ostatnich kolumnach 

tabel 2 – 4. 
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Tabela 1. Rozdział węgla surowego (nadawy) na frakcje gęstościowe 

Lp. 

Gęstość 

rozdziału 

[g/cm3] 

Frakcja 

gęstościowa 

[g/cm3] 

Klasa ziarnowa 

50-25 mm 25-6 mm 25-1 mm 

Wychód 

frakcji  

[%] 

Wychód 

sumaryczny 

[%] 

Wychód 

frakcji  

[%] 

Wychód 

sumaryczny 

[%] 

Wychód 

frakcji  

[%] 

Wychód 

sumaryczny 

[%] 

 1,30 <1,3 46,12 46,12 37,35 37,35 51,14 51,14 

 1,40 1,30-1,40 7,11 53,23 6,41 43,76 7,30 58,44 

 1,50 1,40-1,50 7,87 61,10 5,94 49,70 8,56 67,00 

 1,60 1,50-1,60 6,28 67,38 6,70 56,40 5,36 72,36 

 1,70 1,60-1,70 6,09 73,47 6,11 62,51 5,57 77,93 

 1,80 1,70-1,80 3,18 76,65 4,88 67,39 3,69 81,62 

 2,00 1,80-2,00 5,52 82,17 6,55 73,94 3,33 84,95 

  >2,00 17,83 100,00 26,06 100,00 15,05 100,00 

 Nadawa  100,00 100,00 100,00 

 

Rys. 1. Krzywe gęstości rozdziału klasy ziarnowej 50 –25 mm w laboratoryjnych  

cieczach ciężkich (powyżej gęstości 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej) 

y = -31,225x2 + 156,4x - 113,72
R² = 0,9991
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Rys. 2. Krzywe gęstości rozdziału klasy ziarnowej 25 – 6 mm w laboratoryjnych  

cieczach ciężkich (powyżej gęstości 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej) 

y = -37,657x2 + 176,43x - 119,17
R² = 0,9973
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y = -38,441x2 + 175,29x - 110,6
R² = 0,9903
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Rys. 3. Krzywe gęstości rozdziału klasy ziarnowej 25 – 1 mm w laboratoryjnych  

cieczach ciężkich (powyżej gęstości 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej) 

Tabela 2. Wyznaczanie współczynnika trudności wzbogacania, klasa ziarnowa 50 – 25 mm 

Lp. 
Gęstość rozdziału 

[g/cm3] 

Wychód sumaryczny 

[%] 

Obliczenie współrzędnych krzywej trudności wzbogacania 

Wartość 

γσ+0,1 [%] 

Wartość 

γσ-0,1 [%] 

Wartość 

współczynnika 

S±0,1 

1. 1,3 46,12 — — — 

2. 1,4 53,23 61,10 46,12 14,98 

3. 1,5 61,10 67,38 53,23 14,15 

4. 1,6 67,38 73,47 61,10 12,37 

5. 1,7 73,47 76,65 67,38 9,27 

6. 1,8 76,65 80,00 73,47 6,53 

7. 1,9 80,00 82,17 76,65 5,52 

8. 2,0 82,17 84,75 80,00 4,75 

9. 2,1 84,75 86,25 82,17 4,08 

10. 2,2 86,25 87,00 84,75 2,25 

11. 2,3 87,00 87,25 86,25 1,00 

12. 2,4 87,25 87,50 87,00 0,50 

13. 2,5 87,50 — 87,25 — 
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Z obliczeń wynika, że współczynniki Birda dla 

kolejnych gęstości rozdziału powyżej 2,0 g/cm3 kształ-

tuje się następująco: 

klasa ziarnowa 50 – 25 mm S±01 = 4,75 – 0,50, 

klasa ziarnowa 25 – 6 mm S±01 = 5,80 – 1,80, 

klasa ziarnowa 25 – 1 mm S±01 = 2,90 – 1,00. 

 

W rozdziale 3 przytoczono, za skalą trudności wzbo-

gacania Birda, że wartość współczynnika Birda poniżej 

S±7 cechuje węgle łatwo wzbogacane. Analizując wyniki 

obliczeń zestawionych w tabelach 2 – 4 należy stwier-

dzić, że podatność badanych węgli na proces suchego 

odkamieniania jest bardzo wysoka. Na tej podstawie 

łatwo wysunąć wniosek, że separacja na powietrznych 

stołach koncentracyjnych jest skuteczna dla łatwego 

usuwania kamienia z urobku węglowego. 

5. Podsumowanie 
1. Badania podatności węgli na proces suchego odka-

mieniania wymaga dokonania pewnej modyfikacji 

metody Birda polegającej na usunięciu ze wzoru 

mianownika, który określa ilość (wychód) ziaren 

czystego kamienia. Zabieg ten jest konieczny, 

gdyż właśnie w obrębie frakcji kamiennych na-

stępuje proces suchego odkamieniania. 

2. Inne metody oceny trudności wzbogacania są nie-

przydatne podczas analizy suchego odkamieniania 

gdyż określają gęstości rozdziału na koncentrat i 

odpady w przedziałach gęstości poniżej 1,8 g/cm3. 

3. Przedstawiony sposób oceny podatności na stole 

koncentracyjnym odkamieniania urobku węglo-

wego jest pierwszą próbą wykonania takiej ana-

lizy. Pracę wykonano na trzech próbach urobku 

Tabela 3. Wyznaczanie współczynnika trudności wzbogacania, klasa ziarnowa 50 – 6 mm 

Lp. 
Gęstość rozdziału 

[g/cm3] 

Wychód sumaryczny 

[%] 

Obliczenie współrzędnych krzywej trudności wzbogacania 

Wartość 

γσ+0,1 [%] 

Wartość 

γσ-0,1 [%] 

Wartość 

współczynnika 

S±0,1 

1. 1,3 37,35 — — — 

2. 1,4 43,76 49,70 37,35 12,35 

3. 1,5 49,70 56,4 43,76 12,64 

4. 1,6 56,40 62,51 49,70 12.84 

5. 1,7 62,51 67,39 56,40 10,99 

6. 1,8 67,39 71,00 62,51 8,49 

7. 1,9 71,00 73,94 67,39 6,55 

8. 2,0 73,94 76,80 71,00 5,80 

9. 2,1 76,80 79,00 73,94 5,06 

10. 2,2 79,00 80,60 76,80 3,80 

11. 2,3 80,60 81,80 79,00 2,80 

12. 2,4 81,80 82,40 80,60 1,80 

13. 2,5 82,40 — 81,80 — 

 

Tabela 4. Wyznaczanie współczynnika trudności wzbogacania, klasa ziarnowa 50 – 1 mm 

Lp. 
Gęstość rozdziału 

[g/cm3] 

Wychód sumaryczny 

[%] 

Obliczenie współrzędnych krzywej trudności wzbogacania 

Wartość 

γσ+0,1 [%] 

Wartość 

γσ-0,1 [%] 

Wartość 

współczynnika 

S±0,1 

1. 1,3 51,14 — — — 

2. 1,4 58,44 67,00 51,14 15,86 

3. 1,5 67,00 72,36 58,44 13,92 

4. 1,6 72,36 77,93 67,00 10,93 

5. 1,7 77,93 81,62 72,36 9,26 

6. 1,8 81,62 83,90 77,93 5,97 

7. 1,9 83,90 84,95 81,62 3,33 

8. 2,0 84,95 86,80 83,90 2,90 

9. 2,1 86,80 87,60 84,95 2,65 

10. 2,2 87,60 88,20 86,80 1,4 

11. 2,3 88,20 88,80 87,60 1,2 

12. 2,4 88,80 89,20 88,20 1,00 

13. 2,5 89,20 — 88,80  
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węgla koksowego. Konieczna była aproksymacja 

przebiegu krzywej gęstości w zakresie powyżej 

2,0 g/cm3. Autorzy zdają sobie sprawę, że jest to 

uproszczenie metody oceny. 

4. Przeprowadzone badania i obliczenia wykazały, że 

urobek węglowy analizowanych prób jest łatwo 

wzbogacany w zakresie rozdziału powyżej 2,0 g/cm3. 

Badania powyższe należy przeprowadzić także na 

innych węglach. Wartość wskaźnika Birda kształtuje 

się poniżej wartości S±01 = 6. A więc dla badanych 

węgli proces suchego odkamieniania jest skuteczny. 
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1. Wprowadzenie 
Powietrzne stoły koncentracyjne znajdują coraz 

szersze zastosowanie w procesach wzbogacania węgla 

kamiennego. Nowoczesne konstrukcje stołów różnią 

się od tradycyjnych rozwiązań [9, 10], w których perfo-

rowana płyta robocza była ulistwiona i wykonywała 

ruch posuwisto-zwrotny. Nowoczesne stoły posiadają 

wprawdzie listwy (nazywane grzebieniami), ale jest ich 

kilka i są zamocowane w poprzek płyty roboczej pod 

pewnym kątem. W tradycyjnych stołach listwy są za-

mocowane w zasadzie równolegle do osi płyty robo-

czej, choć spotykane są ulistwienia pod kątem. Przykła-

dy takich rozwiązań pokazano w pracy [4]. Listwy 

w tych rozwiązaniach ułożone są do siebie równolegle 

i jest ich kilkanaście bądź kilkadziesiąt. W tradycyjnych 

rozwiązaniach i jak już wspominano, płyta robocza 

wprawiana jest w ruch posuwisto-zwrotny. W nowo-

czesnych rozwiązaniach płyta tylna, umocowana pod 

pewnym kątem do płyty roboczej, otrzymuje drgania 

(wibracje) od wibratora. 

Schemat powietrznego stołu koncentracyjnego po-

kazano na rysunku 1. Przedstawiony jest na nim jedynie 

moduł wzbogacania. Szczegółowy opis instalacji po-

wietrznej separacji składający się modułów: zasilania, 

klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania i sterowania, 

opisano w pracach [6, 13]. Zasadę rozdziału ziaren wg 

gęstości opisano w artykułach [3, 6, 10]. 

Powietrzne stoły koncentracyjne wdrożone w kil-

kunastu krajach, nazywane są technologią XXI wieku 

[11]. Nowoczesne powietrzne stoły koncentracyjne 

                                                 
 Artykuł był opublikowany w Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Nr 90. 

Wyd. IGSMiE PAN. 2015 

powstały na przełomie XX i XXI wieku. Konstrukcję 

opracowała chińska firma Tangshan Shenzhou Manu-

facturing Group [4, 9]. Wykonano już ponad 2000 eg-

zemplarzy o różnej wydajności (od 10 t/h do 1000 t/h). 

Większość tych instalacji pracuje w Chinach (ponad 

1800). Prostota rozwiązań, system skutecznego odpy-

lania urobku, niskie koszty inwestycyjne a także bardzo 

niskie koszty ruchowe spowodowały, że otworzono 

ośrodki badawcze w USA i w Australii. W Polsce, 

pierwsza w Unii Europejskiej instalacja została zaku-

piona przez IMBiGS i zmontowana na terenie ZG 

„Sobieski”, gdzie prowadzono pilotowe badania nad 

możliwością implementacji stołów w krajowych kopal-

niach węgla kamiennego [1, 2, 3, 7, 8, 13]. Obecnie in-

stalacja znajduje się na terenie ZG „Janina”. Oba zakłady 

górnicze wchodzą w skład Tauron Wydobycie SA. 

Mimo prostoty urządzenia, sam proces rozdziału 

ziaren według gęstości jest złożony technologicznie. 

Podstawy teoretyczne procesu wzbogacania oparte były 

dotychczas na rozważaniach prędkości opadania ziaren 

w powietrzu [10]. Bardziej szczegółowe rozważania 

nad zachowaniem się ziaren w procesie separacji pro-

wadzono w Electromechanical Engineering College 

w University of Science and Technology w Kunming 

City prowincji Yunnan w Chinach [12]. 

W niniejszym artykule przytoczono rozważania 

nad ruchem ziarna mineralnego znajdującego się na po-

wierzchni płyty roboczej i ziarna zawieszonego w war-

stwie sfulidyzowanej nad powierzchnią płyty roboczej. 

Analizowano siły działające na ziarna oraz opracowano 

modele matematyczne (równania) ruchu ziaren mine-

ralnych. Prace w tym zakresie prowadził profesor He 

Jianing z wymienionego uniwersytetu. Rozważania 

opublikowane zostały w trudno dostępnym czasopiśmie 

w artykule [12]. 

Model opracowany został na analizie ruchu ziaren 

w płaszczyźnie pionowej przekroju stołu. Ruch ten zo-

stał pokazany na rysunku 2. 

 

2. Siły działające na ziarna znajdujące się 
w przestrzeni roboczej powietrznego stołu 
koncentracyjnego 

Analizę rozkładu sił działających na ziarna mineralne 

dokonano na przykładzie ziarna, które znajduje się na 

powierzchni płyty roboczej stołu (rys. 3a) lub ziarna, które 

jest zawieszone w warstwie fluidalnej nad powierzchnią 

płyty roboczej i dotyka tylną część płyty roboczej 

separatora (rys. 3b). Na rysunkach 3a i 3b przedstawiono 

przekrój poprzeczny części roboczej stołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat powietrznego stołu koncentracyjnego 
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Niezależnie od miejsca położenia na ziarna mine-

ralne działają następujące rodzaje sił: 

 G – siła ciężkości, 

 S – siła bezwładności wibracji wytworzona 

przez ziarna mineralne, 

 W – siła wyporu wznoszącego się strumienia 

powietrza, 

 Fx – składowa siły tarcia w kierunku osi X, 

 N – wypadkowa sił ciężkości, bezwładności i wy-

poru oddziaływująca na ziarna mineralne, 

 T – siła naporu pochodząca od tylnej płyty stołu 

(zakłada się, że siła ta przenosi się na ziarna 

niedotykające tylnej płyty przez kontakt 

z innymi ziarnami będącymi w stanie 

zawieszenia, siła naporu ma kierunek 

przeciwny niż siła bezwładności), 

 

które wyrażone są następującymi wzorami: 

 𝐺 =
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 (1) 

 𝑆 = 𝑚𝜔2𝜆 sin𝜑 (2) 

 𝑊 = 𝜓𝑑2𝜈2𝜌 (3) 

 𝐹𝑥 = 𝑁𝑓 (4) 

 𝑁 = 𝐺𝑧 −𝑊 − 𝑆𝑧 (5) 

 𝑇 = −𝑘 ⋅ 𝑆 (6) 

Symbole występujące w powyższych wzorach 

oznaczają: 

 g – przyspieszenie ziemskie, 

 d – średnia wielkość ziarna mineralnego, 

 ρs – gęstość ziarna mineralnego, 

 ρ – gęstość powietrza, 

 m –  masa ziarna mineralnego, 

 ω – częstotliwość kątowa wibracji, 

 λ – amplituda wibracji, 

 φ – kąt fazowy wibracji, 

 ψ – współczynnik tłumienia, 

 v – prędkość wznoszącej strugi powietrza, 

 f – współczynnik tarcia, 

 k – współczynnik korekcyjny, o wartości: 0<k<1. 

 

Ponieważ płyta robocza jest ustawiona pod pew-

nym kątem, na ziarno oddziaływają składowe tych sił 

działające wzdłuż osi X. 

 𝐺𝑥 = 𝐺 ⋅ sin 𝛼 =
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 ⋅ sin 𝛼 (7) 

 𝑆𝑥 = 𝑆 ⋅ cos 𝛿 = 𝑚𝜔2𝜆 sin 𝜑 cos 𝛿 (8) 

 𝐹𝑥 = 𝑁𝑓 = (𝐺𝑧 −𝑊 − 𝑆𝑧)𝑓 (9) 

 𝑇𝑥 = 𝑇 ⋅ cos 𝛿 = −𝑘 ⋅ 𝑆 ⋅ cos 𝛿 (10) 

gdzie: 

 Gz – składowa siły ciężkości działająca wzdłuż 

osi Y, 

 Sz – składowa siły bezwładności działająca 

wzdłuż osi Y, 

 W – siła wyporu wznoszącego się strumienia 

powietrza, 

 δ – kąt pomiędzy kierunkiem wibracji a osią X, 

 α – kąt nachylenia płyty roboczej stołu, 

o wartości: 0° < α < 15°. 

 

Siły Gz, Sz i W wyrażone są wzorami: 

 𝐺𝑧 = 𝐺 ⋅ cos 𝛼 =
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 ⋅ cos 𝛼 (11) 

 𝑆𝑧 = 𝑆 ⋅ cos 𝜑 = 𝑚𝜔2𝜆 cos𝜑 (12) 

 𝑊 = 𝜓𝑑2𝜌 (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Przemieszczanie się ziarn w płaszczyźnie 

pionowej przekroju stołu (przekrój prostopadły  

do osi płyty roboczej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Rozkład sił działających podczas procesu separacji (przekrój poprzeczny przestrzeni roboczej) 

a) ziarno znajdujące się na powierzchni płyty roboczej 

b) ziarno znajdujące się nad powierzchnią płyty roboczej dotykające tylną część płyty separatora 
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Tak więc wzór (9) określający składową siły tarcia 

w kierunku osi X przyjmuje postać: 

𝐹𝑥 = [
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 cos 𝛼 − 𝜓𝑑2𝜈2𝜌 −

−𝑚𝜔2𝜆 sin𝜑 sin 𝛿] ⋅ 𝑓  

Zaprezentowane w punkcie 2. siły działające na 

ziarno znajdujące się w przestrzeni roboczej (na po-

wierzchni płyty roboczej lub w zawieszeniu) zostały 

wykorzystane przy budowie mechanizmu opisującego 

ruch ziaren mineralnych przemieszczających się wzdłuż 

osi X i Y. 

 

3. Równanie ruchu ziarna na powierzchni 
płyty roboczej 

Rozpatrywany jest ruch ziarna mineralnego prze-

mieszczającego się wzdłuż osi X na powierzchni płyty 

roboczej stołu koncentracyjnego. Ruch ten można 

wyrazić wzorem: 

 𝑚
𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝑆𝑥 − 𝐺𝑥 − 𝐹𝑥 (15) 

Podstawiając w miejsce Sx, Gx, Fx podane w punk-

cie 2. wzory (7, 8 i 14) otrzymuje się: 

𝑚
𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝑚𝜔2𝜆 sin𝜑 cos 𝛿 −

𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 ⋅ sin 𝛼 +

− [
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 cos 𝛼 − −𝜓𝑑2𝜈2𝜌 +

−𝑚𝜔2𝜆 sin𝜑 sin 𝛿] ⋅ 𝑓  

a zatem: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔2𝜆 sin𝜑 (cos 𝛿 + 𝑓 sin 𝛿) − 𝑔(sin 𝛼 +

+𝑓 cos 𝛼)
𝜌𝑠−𝜌

𝜌𝑠
+

6𝜓

𝜋𝑑

𝜌

𝜌𝑠
𝜈2𝑓  

przyjmując, że: 

 𝜓′ =
6

𝜋
𝜓 (18) 

otrzymujemy równanie ruchu ziarna w postaci: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔2𝜆 sin𝜑(cos 𝛿 + 𝑓 sin 𝛿) +

−(1 −
𝜌

𝜌𝑠
) (sin 𝛼 + 𝑓 cos𝛼)𝑔 +

+𝜓′𝑓𝜈2
𝜌

𝜌𝑠

1

𝑑
  

Analizując równanie (19) można stwierdzić, że głów-

ny wpływ decydujący o ruchu ziarna wzdłuż osi X ma 

pierwszy człon równania. Drugi człon równania jest skła-

dową siły ciężkości w kierunku osi X wynikającą z na-

chylenia płyty roboczej stołu koncentracyjnego. Trzecia 

część równania jest składową naporu wraz z siłami tarcia 

ziarna poruszającego się wzdłuż osi X pomniejszonych 

o oddziaływanie wyporu płynącego strumienia powietrza. 

Ponieważ gęstość powietrza (ρ = 0,00123 g/cm
3
) 

jest mniejsza od gęstości ziarna (ρs ≈ 1,50 g/cm
3
) można 

przyjąć uproszczenie, że stosunek tych gęstości jest 

bliski zero. Przyjmując to uproszczenie równanie ruchu 

ziaren przedstawia się następująco: 

 
𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔2𝜆 sin𝜑 (cos 𝛿 + 𝑓 sin 𝛿) +

−𝑔(sin 𝛼 + 𝑓 cos𝛼)  

Równanie (20) pokazuje, że ruch ziarna mineral-

nego w kierunku osi X (po powierzchni płyty roboczej) 

jest zależny od parametrów związanych z siłami 

pochodzącymi od wibracji płyty roboczej. A więc od 

kątowej częstotliwości wibracji (ω), amplitudy wibracji 

(λ), kąta fazowego wibracji (φ), kąta pomiędzy kie-

runkiem wibracji a osią X (δ) i współczynnika tarcia (f). 

Drugi człon powyższego wzoru pokazuje, że zwiększa-

nie wyporu płynącej strugi powietrza ma mały wpływ 

na ruch ziarna wzdłuż osi X, a zatem może być nie-

zauważalny. 

 

4. Równanie ruchu ziarna nad powierzchnią 
płyty roboczej 

Rozkład sił oddziaływujących na ziarno mineralne 

znajdujące się w warstwie fluidalnej nad powierzchnią 

płyty roboczej stołu koncentracyjnego można przedsta-

wić poniższym wzorem: 

 

 
𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝑇𝑥 + 𝐺𝑥 + 𝐹𝑥 (21) 

podstawiając w miejsce Tx, Gx, Fx podane w punkcie 2. 

(wzory 7, 9 i 10) otrzymuje się: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ⋅ 𝑆 ⋅ cos 𝛿 + 𝐺 ⋅ sin 𝛼 +

−(𝐺𝑧 −𝑊 − 𝑆𝑧) ⋅ 𝑓  

oraz podstawiając za Gz, W, Sz podane uprzednio war-

tości można zapisać powyższą zależność w postaci: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘 ⋅ 𝑚𝜔2𝜆 sin𝜑 cos 𝛿 −

𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 ⋅ sin 𝛼 +

− [
𝜋

6
𝑑3(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔 cos 𝛼 − 𝜓𝑑2𝜈2𝜌 +

−𝑚𝜔2𝜆 sin 𝜑 sin 𝛿] ⋅ 𝑓  

a po przekształceniach: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔2𝜆 sin𝜑 (𝑘 cos 𝛿 + 𝑓 sin 𝛿) +

+𝑔(sin 𝛼 − 𝑓 cos𝛼)
𝜌𝑠−𝜌

𝜌𝑠
+

6𝜓

𝜋𝑑

𝜌

𝜌𝑠
𝜈2𝑓  

 

Analizując równanie (24), można stwierdzić, że 

ziarna znajdujące się nad powierzchnią płyty roboczej 

będą poruszać się pod wpływem naporu tylnej płyty 

wynikającego z usytuowania i konstrukcji tylnej części 

płyty konstrukcji separatora, siły ciężkości oraz do-

datkowego wpływu wyporu płynącej strugi powietrza. 

Kluczowy, jak się okazuje, jest napór, działający na 

ziarno, od tylnej części płyty. Ważną, w kolejności, jest 

także siła ciężkości. 

Przyjmując, jak uprzednio, że stosunek różnic gę-

stości powietrza i gęstości ziarna jest bliski zero, można 

równanie ruchu ziaren przedstawić w uproszczonej 

formie: 

𝑑𝜈𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔2𝜆 sin𝜑 (𝑘 cos 𝛿 + 𝑓 sin 𝛿) +

+𝑔(sin 𝛼 + 𝑓 cos 𝛼)  

Równanie (25) przedstawia główne i wtórne czyn-

niki powodujące ruch ziarna nad powierzchnią płyty 

roboczej stołu koncentracyjnego. Pierwszy człon tego 

równania posiada większą wartość niż człon drugi; ma 

więc większy wpływ na zachowanie się ziarna. 

(16) 

(14) 

(17) 

(20) 

(19) 

(22) 

(23) 

(25) 

(24) 
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Porównując uproszczone równania ruchu ziaren na 

płycie i nad płytą łatwo zauważyć, że ich przyspieszenia 

są w zasadzie takie same (równe). Oznacza to, że ziarna 

(zarówno lżejsze, jak i cięższe) będą wykonywać ruch 

śrubowo-obrotowy. Ruch ten pokazywany jest na ry-

sunkach objaśniających zasadę pracy powietrznego 

stołu koncentracyjnego (rys. 2). 

 

Podsumowanie 
Powietrzny stół koncentracyjny charakteryzuje się 

złożoną technologią suchego rozdziału ziaren różniących 

się gęstością. Proces separacji odbywa się w medium 

(zawiesinie) dwufazowej. Zawiesina ta nazywana jest 

również złożem fluidalnym. Składa się z medium po-

wietrze – ciało stałe. Tworzy się samoczynnie przez za-

warte w nadawie urobku węglowego drobne cząsteczki 

zawieszone we wznoszącym się strumieniu powietrza. 

Dzięki utworzeniu się warstwy fluidalnej ziarna prze-

mieszczają się w niej w ten sposób, że ziarna ciężkie 

trafiają na powierzchnię płyty roboczej i przemieszczają 

się wzdłuż płyty roboczej. Ziarna lżejsze trafiają do gór-

nej warstwy złoża fluidalnego i dzięki ruchowi śrubowo-

obrotowemu są odprowadzane (do zbiorników produk-

tów) kolejno wg rosnącej ich gęstości. 

Przedstawiony w artykule model matematyczny, 

opracowany przez profesora He Jianinga, jest pierwszą 

próbą opisu ruchu ziaren podczas separacji na powietrz-

nym stole koncentracyjnym. Tu trzeba dodać, że rzeczy-

wisty rozdział ziaren odbywa się w warunkach skrępo-

wanych gdzie oddziaływują także ziarna pomiędzy sobą. 

Analiza separacji ziaren w warunkach skrępowanych nie 

została dotychczas zaprezentowana w dostępnych publi-

kacjach. Należy mieć nadzieję, że prace takie będą 

prowadzone. Pozwoliłoby to uzyskać dokładniejsze in-

formacje o zachowywaniu się ziaren w takich warunkach 

oraz zrozumieć bardzo złożony proces rozdziału ziaren 

w instalacjach powietrznych stołów koncentracyjnych. 
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