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Absztrakt: A tanulmány a korábban kifejlesztett parciális flotálhatóságon alapuló reális 

rendszerek flotáláskinetikai modelljének továbbfejlesztésével foglalkozik. Tárgyalja a ré-

szecskék különféle kölcsönhatásait, megállapítja a részecskeméret döntő szerepét. Bevezeti 

a kompetitív kölcsönhatás és az összkölcsönhatás affinitási fogalmakat és levezeti az új 

kétparaméteres flotáláskinetikai modellt szemcsék kölcsönhatásával. 
Kulcsszavak: reális és ideális flotátációs rendszerek, részecskék kölcsönhatása, kompe-

titív kölcsönhatás, összkölcsönhatáshoz való affinitás, kétparaméteres flotáláskinetikai 

modell részecskék kölcsönhatásával 

 

 

BEVEZETÉS 

Flotálás a mechanikai eljárástechnika egyik legszélesebben alkalmazott szétválasz-

tási eljárása. A szilárd diszperz alkotók flotációs szétválasztásának alapja a felüle-

tük módosításával tetszőleges irányban szabályozható határfelületi tulajdonságai-

nak, nedvesíthetőségének eltérése. A szabályozott adszorpciós, adhéziós, függőle-

ges transzport stb. mikrofolyamatok eredményeképpen a háromfázisú diszperz 

keverékrendszer egy vagy több kiválasztott szilárd alkotója megtapad a gáz (leve-

gő) buborékokon és azokkal a reaktor felszínére szállítódik. A reaktor felszínéről a 

kiflotált komponens(ek) habtermékként mechanikusan eltávolíthatók, ezzel együtt 

a rendszer többi szilárd alkotójától is elválaszthatók. Ez a mechanikai elválasztás 

indokolja azt, hogy a fizikai-kémiai alapú flotálás a mechanikai eljárástechnika 

tárgykörébe tartozik [1]. 

A flotálás fenomenológiai modellje a dinamikus interaktív rendszerében vég-

bemenő mikrofolyamatok partikuláris eredményeinek és ezek eredőjének a szétvá-

lasztási makrofolyamat jellemzőire gyakorolt hatásának felületkémiai, áramlástani 

és eljárástechnikai komplex leírása. 

Ilyen induktív leírás a ma meglévő tudományos, elsősorban méréstechnikai esz-

köztárral még nem tehető meg teljességgel. Ugyanakkor a szétválasztási makrofo-

lyamat végeredménye egyrészt jól mérhető, egzakt módon meghatározható; más-

részt a mikrofolyamatok által determinált. 
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A fenomenológiai leírás tehát a flotálás kinetikai elemzésével deduktíve megte-

hető, mivel a flotáláskinetikai sebességi együttható, azaz a flotálódási hajlam egy-

ben a szétválasztási paraméter is, tehát az összes mikrofolyamat eredő eredményét 

törvényszerűen magában foglalja. 

Az eddig kifejlesztett flotáláskinetikai modellek – a fontosabbakat az 1. táblá-

zatban gyűjtöttük össze – abból az alapfeltevésből indulnak ki, hogy a flotáló reak-

torban a légbuborékok száma elegendően nagy és a szemcsék közötti kölcsönhatás 

elhanyagolhatóan kicsi [2, 3, 4, 5]. Ezek a modellek tehát ideális flotációs rendsze-

rekre vonatkoznak. 

Azonban ezen modellek segítségével a flotációs rendszerek többsége nem írható 

le kellő pontossággal. Egyik modell sem magyarázza meg, és nem is veszi figye-

lembe azt a kísérleti tapasztalatot, hogy egy alkotó szűk szemcsefrakciója, melyet 

elemi frakciónak tekintünk, másképpen flotálódik a monodiszperz és másképpen a 

polidiszperz rendszerben [6, 7, 8, 9]. 
 

1. táblázat 

Ideális flotációs rendszerek fontosabb kinetikai modelljei 
 

Imaizumi – Inoue – Pogorely:  
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ahol: 

 

t (min) 

m(t) 

K(min-1) 

flotációs idő; 

a habtermék kihozatalának időbeli változása;  

flotálódási hajlam; 

flotálódási hajl 

f(K) a flotálódási hajlam eloszlásfüggvénye; 

A egyensúlyi kihozatal; 

S a levegőbuborékok térfogategységnyi felülete; 

λ, a, b együtthatók. 
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1. REÁLIS FLOTÁCIÓS RENDSZEREK 

Az 1. ábra mutatja be a mecseki széniszap, ill. az éghető és a hamuképző alkotójá-

nak szemcsefrakciónkénti flotáláskinetikai görbéit a polidiszperz, míg a 2. ábra a 

monodiszperz flotációs feladás esetén.  

 

(a) Széniszap

 
 

(b) Éghető

 
 

( c ) Hamuképző

 
 

1. ábra: A mecseki széniszap (a); az éghetőjének  

(b) és a hamuképzőjének 

(c) szemcsefrakciónkénti flotáláskinetikai görbéi 

polidiszperz flotációs feladás esetén 
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2. ábra: A mecseki széniszap (a); az éghetőjének  

(b) és a hamuképzőjének   

(c) szemcsefrakciónkénti flotáláskinetikai görbéi  

monodiszperz flotációs feladás esetén 

 

 

 

(a) Széniszap 

  

 

 

(b) Éghető 
(c) Hamuképző 
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3. ábra: A mecseki széniszap éghető (a) és a hamuképző  

(b) alkotójára meghatározott elemi flotálhatóságának alakulása  

a monodiszperz és a polidiszperz rendszerben 

 

 

A flotáláskinetikai görbék felvételére Flotáló VRF 2 típusú 1 l-es laboratóriumi ön-

beszívó flotáló cellában (n = 2054 min-1, Q lev. = 100 dm3/h) kétlépcsős flotálási kí-

sérleteket végeztünk el a BKI-reagens (70% gázolaj, 20% petróleum, 10% amilalko-

hol) 1200 g/t fajlagos felhasználásával. A reagens finom emulziójának (10 000 min-1-

nél végzett 20 perces emulgeálás) 40%-át az 1 perces kondicionálásba, míg a további 

30-30%-át a 10 perces alapflotálás 3., ill. 6. percében adagoltuk. A 8 perces tisztí-

tóflotálás során öt rész-habterméket nyertünk. Az alapflotálás szilárdanyag-

─── polidiszperz rendszer 

------ monodiszperz rendszer 

 i - a  szemcseintervallum sorszáma 

(a)  Éghető 

(b) Hamuképző 

Ki1 

[min-1] 

Ki2 

[min-1] 
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koncentrációja 125 g/l volt. A kísérleti körülmények azonosak voltak a monodisz-

perz és a polidiszperz rendszerekben. Az elemi frakciók meghatározása a mo-

nodiszperz rendszerekben a hamutartalmának, míg a polidiszperz rendszerben a 

szemcseösszetételnek és a szemcsefrakciók hamutartalmának alapján történt. 

Az elemi flotálhatóság értékeit ezekre a kísérleti flotáláskinetikai görbékre line-

áris regresszióval illesztett Huber-Panu egyenlet alapján határoztuk meg, és a 3. 

ábra segítségével mutatjuk be a szemcseméret függvényében a mono- és a poli-

diszperz rendszerben [9, 10]. Hasonlóan, lineáris regresszió és iteráció segítségével 

határoztuk meg a 4. ábrán, ugyancsak a szemcseméret függvényében szereplő 

egyensúlyi kihozatal értékeit is.  

 

(a)

(b)

 
4. ábra: A mecseki széniszap éghető (a) és a hamuképző  

(b) alkotójára jellemző egyensúlyi kihozatalának alakulása  

a polidiszperz és a monodiszperz rendszerben 
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Az elemi flotálhatóságok és az egyensúlyi kihozatalok szemcsefrakciónkénti alaku-

lásából látható, hogy az azonos szemcsetartományba eső részecskék flotálhatósága 

a monodiszperz és a polidiszperz rendszerekben eltérő mind az éghető, mind a 

hamuképző esetén. 

Az elemi flotálhatóságok további vizsgálatából megállapíthatjuk, hogy a szén 

mindkét alkotója az ultra-finom, < 10 m-es tartományban 1,33…2,76-szer na-

gyobb flotálódási hajlamú a polidiszperz rendszerben a monodiszperzhez képest, 

ugyanakkor a durvább részecskékre az ellenkezője az érvényes, a 20…32 m-es 

hamuképző-szemcsefrakció kivételével. 

A viszonylag durva, 0,315…0,63 mm-es részecskék elemi flotálhatósága mo-

nodiszperz rendszerben mintegy 3,2…4,2-szerese; a közepes, 0,1…0,315 mm-es 

méretűeké már 4,7…7,5-szöröse; a finom, 0,01…0,1 mm-es szemcséké csak 

2,5…3,6-szerese a polidiszperz rendszer flotálódási hajlamának. 

A fentiektől eltérő viselkedésű 20…32 m-es szemcsefrakció éghetője közel 

azonos flotálódási hajlamot mutat mindkét rendszerben, míg a hamuképzője 1,4-

szer nagyobb elemi flotálhatósággal bír a polidiszperz rendszerben a monodisz-

perzzel szemben. 

Az azonos szemcsefrakcióba eső szemcsék közül általában több flotálódik ki a 

monodiszperz rendszerben, mint a polidiszperzben, ahogy ezt az egyensúlyi kiho-

zatalok alakulásából láthatjuk. Ugyanakkor, az ultra-finom, < 5 m-es tartományba 

eső éghetőből és hamuképzőből, valamint a 20…32 m-es éghetőből a polidiszperz 

rendszerben 1,25…1,77-szer akkora össztömegű szemcse kerül a habtermékbe, 

mint a monodiszperzben. 

A durvább méretű éghető részecskék egyensúlyi kihozatala a monodiszperz 

rendszerben   3-szorosa, míg a hamuképzőké 5,4…5,8-szorosa a polidiszperz 

rendszerénél tapasztaltnak. A közepes méretű éghető részecskéknél ezek az ará-

nyok 1,4…1,9; a hamuképzőknél pedig 3,7…5,4; a finom részecskéknél rendre 

1,08…1,23 és 1,95…2,62. Tekintettel arra, hogy a hamuképző szemcsék sűrűsége 

közel duplája az éghetőkének, az éghető és a hamuképző részecskéknél adekvát 

változásokról beszélhetünk. 

A szemcsék közötti kölcsönhatás tehát számottevő és nem elhanyagolható.  

A szilárd részecskék közötti számottevő kölcsönhatású flotációs rendszereket reális 

flotációs rendszerekként definiálhatjuk. 

 

2. SZEMCSÉK KÖLCSÖNHATÁSAI 

2.1. Szilárd részecske-részecske kölcsönhatások 

A megvizsgált flotációs rendszer, a legtöbb gyakorlati esethez hasonlóan, egy 

olyan reális flotációs rendszer, amelyben a részecskék, s elsősorban a szilárd ré-

szecskék kölcsönhatását feltétlenül figyelembe kell venni.  

Tekintsük át a fontosabb egyedi részecske-részecske kölcsönhatásokat. A szi-

lárd-szilárd részecskék Vössz. aggregálódási (adhéziós) kölcsönhatása a partikuláris 

kölcsönhatásaik összegeként írható fel az alábbiak szerint [13]: 
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,VVVVVVVVV .flok.kap.hidr.hf.asszBRA.össz 
 (6) 

 

ahol: 

VA – van der Waals-féle kölcsönhatás; 

VR – Coulomb-féle elekrosztatikus kölcsönhatás; 

VB – Born-féle elektrosztatikus taszítás; 

Vassz. – a szénhidrogén láncok asszociálódásából adódó adhézió; 

Vhf – hidrofób kölcsönhatás; 

Vhidr. – hidratálódásból adódó kölcsönhatás; 

Vkap. – kapilláris kölcsönhatás az olajfilm révén; 

Vflok. – polimerláncok kapcsolódásából adódó flokkuláció  

   (híd-mechanizmus); 

Vössz. – aggregálódási (adhéziós) kölcsönhatás. 

 

A vizsgált szénflotációs rendszerekben a Vflok. elhanyagolható.  

 

A van der Waals és az elektrosztatikus kölcsönhatás a DLVO-elmélet szerint [14] a 

részecskék közötti távolságtól, a Hamaker-London állandótól és a részecskék mére-

tétől függ. 

A Born-féle taszítás, amely az elektronfelhők átfedéséből ered, amikor a részecs-

kék nagyon közel jutnak egymáshoz, Feke és munkatársai szerint [15] arányos a 

Hamaker-állandóval és függ a részecskék közötti távolságtól és a méretüktől. 

A Vassz., a szénhidrogén láncok asszociatív kölcsönhatása akkor jön létre, ha az 

adszorbeált szénhidrogénrétegek átfedésbe kerülnek egymással. Ez a kölcsönhatás 

függ a szénhidrogénláncnak vizes környezetből a szénhidrogénes környezetbe való 

átlépéséből származó szabadenergia-csökkentéstől, a – CH2 – csoport felületi kon-

centrációjától, az átfedés térfogatától és a részecske méretétől is. Ez az asszociatív 

kölcsönhatás egyébként a hidrofób kölcsönhatás egyik válfaja [16].  

A hidrofób nagy hatótávolságú vonzási kölcsönhatás [17, 18, 21] a két adszor-

beált hidrofób réteg asszociálódását jelenti, melynek hajtóereje a hidrofób részecs-

kék közötti víz kiszorítását és a hidrofób rétegek közötti vonzás kialakulását ered-

ményezi. Ez a kölcsönhatás elsősorban az adszorbeált rétegek vastagságától, a szi-

lárd részecskék közötti távolságtól és a részecskék méretétől függ.  

A szilárd-szilárd hidratálódási kölcsönhatás a hidratálódott felületek között fel-

lépő kis hatótávolságú taszító kölcsönhatás, amely a hidratációs együtthatótól is 

függ [19]. A hidratálódási kölcsönhatás következtében válik nehézzé az ultrafinom 

részecskék adhéziója a hidrofil felületeken, amely viszont könnyen végbemegy a 

hidrofóbokon. Ez vezet végső soron, az “entrainment” jelenséghez, amikor a hidro-

fil ultrafinom részecskék a nagyobb hidrofób részecskéken megtapadva flotálódnak 

ki, rontva ezzel a habtermék minőségét. Az ultrafinom részecskék nagyobb ré-

szecskék felületén való megtapadását Derjaguin adagulációnak nevezte el [20].  

A kapilláris kölcsönhatás a szilárd felületeken adszorbeált olajfilm révén is a 

szilárd részecskék agglomerálódását eredményezi. Kis és nagy hatótávolságú köl-
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csönhatás, a fellépő vonzóerő nagysága függ a részecske méretétől és a felületi 

feszültségtől [11]. 

 

2.2. A részecskék kompetitív kölcsönhatásai 

A szilárd egyedi részecske-részecske kölcsönhatás egyik legfontosabb tényezője 

tehát a részecskeméret. A dinamikus flotációs rendszerekben ugyanakkor a turbu-

lens áramlásban lévő heterogén és eltérő méretű részecskék halmazával (kollektí-

vájával) állunk szemben. Ugyanakkor, csupán az egyedi részecske-részecske köl-

csönhatással a reális flotációs rendszerekre kapott kísérleti eredmények nem ma-

gyarázhatók meg. Az a következtetés vonható le tehát, hogy a reális flotációs rend-

szerek részecskéinek halmazában az egyedi részecske-részecske kölcsönhatásokon 

túl a kompetitív kölcsönhatás is uralkodik. A heterogén és eltérő méretű szilárd 

részecskék közötti kompetitív kölcsönhatást tovább bonyolítja a polidiszperz gázfá-

zis és gyűjtőreagens-emulzió jelenléte és ezek bevonásával végbemenő kölcsönha-

tások. Az egyedi részecskék kölcsönhatásával ellentétben a részecskék halmazában 

érvényesülő kollektív kölcsönhatás irodalma meglehetősen hiányos még. 

A flotálás eredményességét elsődlegesen meghatározó mikrofolyamat a szilárd 

részecske a valamely hidrofobizáló részecskével (molekula, ion, csepp) történő 

összeütközése és a szilárd felület hidrofobizálását biztosító utóbbi adszorpciója.  

Az összeütközések valószínűségét elsősorban a részecskék száma határozza meg. 

Azonos szilárd anyag koncentrációjú monodiszperz rendszerek egységnyi térfoga-

tában a szemcsék száma a szemcseméret csökkenésével drasztikusan növekszik.  

Az azonos számú hidrofobizáló részecske esetén pedig ezzel együtt a szilárd ré-

szecske – hidrofobizáló részecske ütközések valószínűsége egyre csökken. Az ad-

szorpció, ill. hidrofobizálás valószínűsége egyébként a legdurvább szilárd részecs-

kéknek kedvezne, de mivel ezek többnyire inhomogén (összenőtt) részecskék, így a 

közepes méretű szilárd részecskék kerülnek a leginkább előnyös helyzetbe a többi-

ekkel szemben ezen mikrofolyamat tekintetében. 

A polidiszperz rendszerben a szilárd és a hidrofobizáló részecskék összeütközé-

sének valószínűsége a részecskeszámon túlmenően, függ a szilárd részecskék rela-

tív sebességétől is. Tehát az ütközés és a hidrofobizálás mikrofolyamata kompetitív 

nemcsak a szemcsék jellegénél (fajta, összenőttség) fogva, hanem a szemcseméret, 

valamint az egyes szemcseméret-intervallumba eső szemcsék relatív koncentráció-

jának tekintetében is. 

A szilárd részecskének gázbuborékkal való összeütközése és megtapadása jelen-

ti a flotálás eredményét meghatározó második alapvető mikrofolyamatot. Ilyen 

ütközések és megtapadások valószínűsége döntő módon függ a gázbuborékok szá-

mától, ill. a szilárd és a gázbuborék részecske arányától. Az azonos szilárdanyag-

koncentrációjú monodiszperz rendszerek egységnyi térfogatában a változatlan gáz-

buborékszám mellett a részecskebuborék összeütközésének és megtapadásának 

tekintetében a legdurvább méretű részecskék rendszereiben e mikrofolyamat na-

gyobb valószínűségű.  

A polidiszperz rendszerben a durva és a közepes méretű szemcsékkel szemben a 

finom és az ultrafinom szemcsék konkurensként lépnek fel a nagyobb mozgékony-
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ságuk és a nagyobb részecske-részecske aggregatív affinitásuk miatt. Az aggregá-

cióban gázbuborékok is részt vehetnek. 

A szilárd részecske - gázbuborék ütközési - megtapadási mikrofolyamata a po-

lidiszperz rendszerben tehát szintén a kompetitív kölcsönhatás eredménye és a 

szemcsék méreteloszlásának, ill. az adott méretű szemcsék relatív koncentrációjá-

nak függvénye. 

A gázbuborékokkal megtapadt részecskéknek az előbbiek által történő függőle-

ges kiszállítódása és az elegendő ideig habrétegben való megmaradása a flotálás 

harmadik meghatározó mikrofolyamata. Az azonos szilárdanyag koncentrációjú 

monodiszperz rendszerek egységnyi térfogatában a szemcseméret csökkenésével 

ezen függőleges kiszállítódás valószínűsége nő [6]. 

A polidiszperz rendszerben a függőleges kiszállítódás szintén kompetitív jelle-

gű. A nagy méretű szemcsék csak az elegendően nagy buborékokkal, vagy több kis 

buborék segítségével szállíthatók fel egyenként. A kisebb méretűek, de főleg a 

finom és az ultrafinom szemcsék ugyanakkor a rendelkezésre álló szinte mindegyik 

méretű buborékkal kiflotálhatók. Így a szilárd részecskék konkurenciája a megfele-

lő méretű buborékért - a finom és az ultrafinom részecskék megfelelő relatív kon-

centrációja esetén – mindenképpen ezeknek kedvez, főleg a normális légbuborék-

méreteloszlású önbeszívó cellákban. 

A részecske-részecske és a részecskék kollektívájánál végbemenő kölcsönhatá-

sok eredményezik tehát a kísérletileg megállapított eltérő flotálhatósági sorrendet, 

mely szerint a monodiszperz rendszerek növekvő flotálhatósági sorrendje mind az 

éghető, mind a hamuképző esetén:  

 

ultrafinom < finom < durva < közepes 

 

szemcseméretűek szerinti, míg a polidiszperz rendszerben ez a sorrend:  

 

közepes < durva < finom < ultrafinom 

 

szemcseméretűek szerinti. 

 

A monodiszperz és a polidiszperz rendszerekben kísérletileg megállapított elemi 

frakciók flotálódási hajlamának eltérése nem jelent mást, mint azt, hogy a flotáló-

dási hajlam magában foglalja a részecskék közötti összkölcsönhatás eredményét 

épp úgy, mint a flotálás partikuláris mikrofolyamatainak eredőjét. 

 

3. FLOTÁLÁSKINETIKAI MODELL A RÉSZECSKÉK KÖLCSÖNHATÁSÁVAL 

Az eltérő összetételű, feltártságú és szemcseméretű részecskék flotálásakor fellépő 

kölcsönhatása függ az egyedi részecskék, ill. részecskekollektívák kölcsönhatási 

affinitásától.  

A reális rendszerekben érvényesülő flotálódási hajlam az ideális rendszerre jel-

lemző flotálódási hajlamnak a kölcsönhatási affinitással korrigált értéke: 
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,KkK id.real 
    (7) 

 

ahol  k  a részecskék összkölcsönhatási affinitása. A k > 0. 

 

A vizsgált reális rendszerre jellemző  k  értéke az éghető esetén 0,13 és 2,78; míg a 

hamuképző esetén 0,15 és 2,38 között változik. 

Ahogy korábban már láthattuk, az elemi frakciók flotálódási hajlama függ az 

elemi frakció jellemző szemcseméretétől, valamint relatív koncentrációjától. Eze-

ket a vizsgált rendszerekben az alábbi empirikus összefüggésekkel írhatjuk le: 
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Az elemi egyensúlyi kihozatal szintén a szemcseméret függvénye: 

 

 .DxexpBxA C           (10) 

 

A (8)…(10) egyenletben x a szemcseméret,  az elemi frakció relatív gyakorisága, 

az a, m, b, d és a B, C, D paraméterek eltérőek az ideális  (monodiszperz) és a reá-

lis (polidiszperz) rendszerre, továbbá az alkotóra (éghető, hamuképző) is. 

A részecskék összkölcsönhatási affinitásának szemcsemérettől és a relatív kon-

centrációtól való függésének kifejezéséhez vezessük be az FK átviteli függvényt az 

alábbiak szerint: 
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    (11) 

 

K* = Kx a flotálódási hajlam granulometrikus, K** = K/ a frekvenciális összete-

vője; c és r az alkotótól függő együtthatók.  

Az FK átviteli függvény, ill. a (8) és a (9) kifejezés felhasználásával a részecs-

kék összkölcsönhatási affinitása következőképpen adódik:  
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Az a és m paraméterek az ideális rendszerre vonatkoznak. 

A reális rendszer elemi frakciójának flotáláskinetikai egyenlete tehát: 

 

  .)tKexp(1A)t(m .)id(ijijij 
          (13) 

 

A teljes reális rendszer flotáláskinetikáját ugyanakkor az alábbi egyenlet írja le: 
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ahol  

 

 Pij  a  reális parciális flotálhatóság: 

  Pij  =  mij (kij  Kij(id.)).    (15) 

 

A reális parciális flotálhatóság az elemi frakció járuléka a teljes reális rendszer 

flotálhatóságához. 

 

4. AZ ÚJ FLOTÁLÁSKINETIKAI MODELL ALKALMAZÁSA 

A kifejlesztett modell a megvizsgált rendszert jó pontossággal írja le. [10, 23].  

A modell - a folyamatos flotáló berendezés szétválasztási jellemzőinek ismeretében 

- alkalmazható a technológiai tervezési és méretezési feladatoknál, az üzemi flotá-

lás folyamatszabályozási rendszerében. Az új flotáláskinetikai modell néhány le-

hetséges alkalmazását az alábbiakban mutatjuk be. 

 

4.1. A flotálás várható eredményeinek becslése 

A flotálás várható eredményeinek becslése változó komponens- és szemcse-

összetételű feladás esetén célszerűen a már bevezetett FK és az alábbiakban defini-

ált FA átviteli függvények segítségével végezhető el: 
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A (16.) összefüggésben az n és a p az alkotónként változó paraméterek. 

 

A becslés menetét az 5. ábra, a modellezés anyagául szolgált mintától eltérő tulaj-

donságú mecseki szénmintára elvégzett becslés eredményeit a 2. táblázat mutatja be. 

 

 

INPUT  ADATBÁZIS 

 

SZÁMÍTÁSOK 

EREDMÉNYEK 

 

INPUT 

 

Az új flotálási feladás adatai: Δmij;   i = 1;2; …, n;   j = 1;2; 

;1m ij

n

1i

2

1j


              dA  átlagos hamutartalom 

 

ADATBÁZIS 

FK és FA átviteli függvények; monodiszperz frakciók adatai: Δmij(f); 
*

)id(ijK
;  

**

)id(ijK
;  Aij(id). 

 

SZÁMÍTÁSOK 

 

1. Új feladás elemi és reális parciális flotálhatóságai, elemi egyensúlyi kihozata-

lok, az alkotók együttflotálhatósági hányadosai. 
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2. A flotálás várható eredményei t = to flotálási idő elteltével. Koncentrátum tö-

megkihozatala: 
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Cellamaradék tömegkihozatala: (1-m); 

Koncentrátum hamutartalma:  
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Cellamaradék hamutartalma:   m1

A)mA100( d
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EREDMÉNYEK 

Eredmények kiírása. 

 

5. ábra: A szénflotálás várható eredményei becslésének folyamatábrája 

 

 

2. táblázat 

Az új modell alkalmazásával kapott mért  

és becsült flotálási eredmények 
 

 Mért Becsült 

K1 [min-1] 0,4295 0,4277 

K2 [min-1] 0,3584 0,3356 

A1 0,3511 0,3516 

A2 0,0371 0,0381 

mhabt. 0,3747 0,3756 
d

.habt
A

[%] 
9,34 9,45 

 

 

4.2. Az optimális flotációs feladás meghatározása 

Az új modell alkalmazásával az optimális szemcse- és alkotó-összetételű feladás az 

együttflotálhatósági vizsgálat segítségével állapítható meg. A vizsgálat módszertani 

alapot teremt az iszaptalanítás utáni flotálás, a split-flotálás és a gravitációs eljárá-

sokkal kombinált flotálási technológia tervezéséhez.  
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Az alkotók, ill. alkotócsoportok Φ együttflotálhatósági hányadosa ezen alkotók, 

ill. alkotócsoportok reális parciális flotálhatóságainak hányadosa: 
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Minél nagyobb a külön termékekben kinyerni kívánt alkotók együttflotálhatósági 

hányadosa, annál jobban választhatók ezek szét. Azok az elemi frakciók flotálhatók 

együtt, melyek komponenseire a Φi > 1 feltétel teljesül. 

 

Tehát a split-flotálás akkor alkalmazható, ha a durvább (I) és a finomabb (II) rész-

feladásra a  

 

 ΦI    max;   ΦII    max               (18) 

 

feltétel teljesül.  

 

 Az iszaptalanítás utáni flotálás feltételei:  

 

 ΦI    max;   ΦII    min  kII   min,             (19) 

 

kII az iszap értékes komponens-kihozatala. 

 

A gravitációs eljárást akkor kell beiktatni, ha a Φi < 1 együttflotálhatósági hánya-

dosú elemi frakciók kis elemi flotálhatósággal és nagy tömegkihozatallal rendel-

keznek. 
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