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Anotace 

 

Dynamika růstu průmyslu v odvětví metalurgie, výroby elektrod a sklářství 

vyuţívající různé typy materiálu je stále náročnější na jejich zrnitostní skladbu, zejména 

v oblasti zrn 0,045-0,200 mm. Potřeba vyhovět těmto poţadavkům zákazníků je hlavní 

prioritou v úpravě technologie. Zejména ostré třídění, rozdělení dle zrnitostních křivek 

charakteristických pro prodejný produkt a odstranění jak hrubších tak i jemnějších podílů 

samozřejmě s sebou přináší nemalé problémy při strojním osazení výrobních linek, které 

byly původně určeny pro jiný typ procesu. 

Cílem práce je objasnit směry a moţnosti úpravy technologie při dosaţení poţadavků 

zákazníka na prodejné produkty společnosti. 

 

Klíčová slova 

Granulometrie, fluorit, surovina. 

 

Summary 

Technology of sharp sorting in the Fluorit Teplice Company,. 

 

Abstract 

The growth rate in industrial sectors of metallurgy, production of electrodes and 

glass industry using different types of materials is increasingly demanding on their grain 

size composition, particularly in the area of grains from 0.045 to 0.200 mm. The need to 

meet these customers requirements is a top priority in the adjustment of technology. 

Especially sharp separation, distribution by grain size curves characteristic for a 

marketable product and elimination of both coarse and finer units, of course brings with it 

considerable problems at installation of machinery on production lines, which were 

originally intended for a different type of process. 

The objective of this thesis is to clarify the guidelines and modalities of technology 

adjustment at the achievement of customers demands on marketable products of the 

company. 

 

Keywords 

Granulometry, raw material, fluorite.  



OBSAH 

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE. ................................................................................................................ 6 

2 POPIS TECHNOLOGIE VZDUŠNÉHO TŘÍDĚNÍ .................................................................... 7 

2.1 Vzdušné třídění po fyzikální stránce ...................................................................................... 7 

2.2 Základ technologie vzdušného třídění ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. ................. 11 

2.3 Cyklonový odlučovač ........................................................................................................... 11 

3 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VZDUŠNÉ TŘÍDĚNÍ .............................................................. 14 

3.1 Základní proměnné parametry ............................................................................................ 14 

4 POPIS TECHNOLOGIE TŘÍDĚNÍ A OBOHACOVÁNÍ SUROVINY NA ZÁKLADĚ HUSTOTY16 

4.1 Základní blokové schéma společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. ........................................ 16 

4.2 Zpracovávané suroviny ........................................................................................................ 18 

4.3 Lopatkový vzdušný třídič – popis......................................................................................... 18 

4.4 Rychlý cyklon 1000 [mm]..................................................................................................... 19 

4.5 Multicyklon - multidyn ........................................................................................................ 20 

4.6 Filtr ..................................................................................................................................... 21 

4.6.1 Popis filtru ................................................................................................................................. 21 

4.6.2 Instalované odlučovače ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. ................................................... 22 

4.7 Víceplošný vibrační třídič .................................................................................................... 25 

4.8 Předpoklady ostrého třídění - rychlost proudění, podtlak a tangenciální vektor rychlosti .... 25 

4.9 Teplota vzdušniny ................................................................................................................ 26 

4.10 Podtlak ................................................................................................................................ 27 

4.11 Hustota minerálu ................................................................................................................. 27 

4.12 Popis technologie třídění  a  obohacování suroviny na základě hustoty ................................. 28 

4.12.1 Fluorit – kazivec ......................................................................................................................... 28 

4.12.2 Technologie č. 101  Mletí a sušení fluoritu .................................................................................... 28 

4.12.3 Třídění fluoritu na dané frakce...................................................................................................... 30 

4.12.4 Sítový rozbor – postup provedení dle ČSN ISO  a SOP031 .............................................................. 34 

4.12.5 Rozdruţování podle specifické hmotnosti minerálu - obohacování ................................................... 35 

4.13 Oxid hořečnatý .................................................................................................................... 36 

4.13.1 Technologie č. 105  Mletí a sušení minerálů oxid hořečnatý ............................................................ 36 

4.13.2 Třídění oxidu hořečnatého na dané frakce. ..................................................................................... 37 

5 ZÁVĚR ...................................................................................................................................... 42 

5.1 Dosaţené výsledky ............................................................................................................... 42 

SEZNAM  POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................................ 43 

SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................................ 45 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 46 



SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................................. 47 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................................... 48 

1. Údaje o společnosti ..................................................................................................................... 48 

2. Přehled surovin se kterýma firma FLUORIT TEPLICE s.r.o. pracuje a jejich technická a 

chemická specifikace ...................................................................................................................... 50 

 



Michal Strejc: Technologie ostrého třídění ve firmě Fluorit Teplice s.r.o. 
 

2011                                                                      6 

1 ÚVOD A CÍL PRÁCE. 

Neustále rostoucí poţadavky na kvalitu jsou těsně spojeny s poţadavky kladené na sítovou 

charakteristiku produktu, a to jak na obsah hrubších podílů ve zpracovávaném materiálu  

tak i na podíl jemných podílů, vţdy odvislého na potřebách technologického procesu.  

Rozsáhlá škála zrnitostních charakteristik výsledného prodejného produktu je základem 

pro komerční vyuţití jak  případě kombinace sériového zapojení různých vzdušných 

třídičů, tak kombinace vzdušného třídění doplněného o třídění na plošných sítech.  

Příprava výrobku s předem definovanými jednotlivými zrnitostními frakcemi je stále 

sloţitější, neboť některé technologie potřebují pouze velikosti částic v úzkém rozmezí.  

Zrnitostní křivky pro náročné technologické aplikace jsou vţdy předmětem obchodních 

podmínek a jako takové s ověřují při přejímce výrobku u zákazníka.  

Cílem práce je uvést moţnosti vzdušného třídění zapojeného jak sériově tak i paralelně 

včetně kombinace získaného odtříděného podílu dotřídění na vibračním třídiči, sítu, které 

pak upraví například obsah nadsítné frakce ostrým odříznutím při určité velikosti třídícího 

oka sítové plochy, či naopak odstraněním podsítné frakce, jemných podílů pod stanovenou 

hranici danou zákazníkem.  
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2 POPIS TECHNOLOGIE VZDUŠNÉHO TŘÍDĚNÍ 

2.1 Vzdušné třídění po fyzikální stránce 

Vzdušné třídění je velice efektivní a poměrně dobře popsatelné na základě fyzikálních 

zákonů. Jednoduchý popis a moţnost ovlivnění některého z parametrů daného procesu pak 

nese s sebou vynikající moţnosti jeho ověřitelnosti v praxi. Na základě znalostí o sloţení 

upravovaného produktu je pak moţné predikovat jeho úspěšnost při technologických 

operacích.  

Obecně je při vzdušném třídění je vyuţita odstředivá síla působící na částice minerálů ve 

směsi. Její silové působení na částici je vţdy řádově vyšší, neţ je síla gravitační.  Z tohoto 

plyne, ţe lze účinek síly gravitační zanedbat, nahradit ji silou odstředivou a zaměnit 

gravitační zrychlení g součtem zrychlení odstředivého a zrychlení Coriolisova. 

Coriolisovo zrychlení je zrychlení, které působí ve směru relativní rychlosti otočené 

o 90° ve smyslu točení unášivého pohybu; působí pouze, je-li unášivý pohyb rotační.  

Obecně lze pak říci, ţe vektor výsledné rychlosti daného bodu (minerální kulové částice), 

tj. rychlosti k prostoru základnímu, je určen vektorovým součtem vektorů rychlosti tohoto 

bodu spojeného s unášivým prostorem (unášivá rychlost) a vektoru rychlosti tohoto bodu 

vzhledem k prostoru druhotnému (relativní rychlost). 

Pokud se částice pohybuje v komoře s pohyblivými lopatkami, např. v odstředivém  

ventilátorovém odlučovači, uděluje ji zrychlení i tlakový gradient - časová změna relativní 

rychlosti částice vr. vůči rychleji proudícímu plynu jí uděluje zrychlení.  

Celkové zrychlení, které potom na částici působí, je součtem zrychlení odstředivého,  

Coriolisova a relativního:  

    ac   =   ao   +   aC   +   ar  (1)  

Legenda: 

ac odstředivé zrychlení    

ao Coriolisovo zrychlení  

aC celkové zrychlení 

ar zrychlení 
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Je patrné, ţe odstředivá síla FO roste se čtvercem obvodové rychlosti částice vo při pohybu 

po kruhové dráze o poloměru r .   

Odstředivá síla působí i na fiktivní částici plynu či páry při sušení, které probíhá současně  

s tříděním, ale v důsledku její cca o tři řády niţší hustoty je slabší, neţ síla působící na 

tuhou částici a její dráhu tudíţ zakřivuje podstatně méně.  

Toto má za následek shromaţďování tuhých částic např. při vnější stěně oblouku potrubí, 

při vnější straně komory s cyklónovým pohybem plynu. 

Obecně platí, ţe pro jednoznačnost vyjadřování a popis odlučovacích či třídicích procesů 

jsou rozhodující dále uvedené technické pojmy a vlastnosti odlučovaných částic – částic 

minerálů. 

Průměr částice udává buď skutečný průměr kulové částice nebo ekvivalentní průměr 

fiktivní částice, která se chová při odlučování shodně jako částice kulová. 

Pádová (usazovací) rychlost částice je rychlost, s jakou se částice pohybuje v důsledku 

účinku gravitační, odstředivé nebo elektrostatické síly v nosném plynu za ustáleného stavu.  

Reynoldsovo číslo bezrozměrné podobnostní číslo, pouţívané zejména v aerodynamice, 

charakterizuje poměr setrvačných a třecích sil. Je  to číslo které dává do souvislosti 

setrvačné síly a viskozitu (tedy odpor prostředí v důsledku vnitřního tření). Pomocí toho 

čísla je moţné určit, zda je proudění tekutiny laminární a nebo turbulentní. Čím je 

Reynoldsovo číslo vyšší, tím niţší je vliv třecích sil částic tekutiny na celkový odpor. 

Pouţívá se k rozlišení laminárního proudění od turbulentního (při proudění trubicí).  

Hranice mezi těmito dvěma případy se označuje jako kritická hodnota Reynoldsova čísla. 

Tato hodnota je pro různé kapaliny (plyny) a různé typy potrubí různá a zjišťuje se 

experimentálně. Kritická hodnota se obvykle pohybuje kolem hodnoty 2000. 

Pokud je Reynoldsovo číslo pro náš případ, pak lze pro výpočet pádové rychlosti částice 

pouţít s vyhovující přesností tzv. Stockesovu  rovnici: 

Re   =  (v   1   d ) /     (2)     

vp   = 1/18 * d
2
  (2   -   1) * g /    (3) 

Legenda: 

Re Reynoldsovo číslo  1  

vp rychlost částice [m.s
-1

] 
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   dynamická viskozita [Pa.s] 

 d    průměr odlučované částice  [m, m] 

 2  hustota odlučované částice 

 1  hustota vzdušniny (čištěného plynu) 

 g    gravitační zrychlení 

 v   relativní rychlost proudění plynu vůči částici 

- konečná rychlost částice vk [m.s
-1

] – je relativní rychlost částice vůči nosnému plynu, 

která se ustaví za ustáleného stavu systému a za rovnováhy sil působících na částici 

v odlučovači. 

- zbytek částic Z (%) – je podíl počtu částic nebo jejich hmotnosti za odlučovačem  

ku původně přítomnému počtu nebo hmotnosti části na vstupu do odlučovače.  

- křivky zbytků částic respektive jsou vyjádřením závislosti zbytku částic na jejich průměru 

resp. jejich pádové rychlosti. Obecně je zbytek částic tím větší, čím menší je jejich průměr 

skutečný nebo ekvivalentní. 

Parametry odlučovače (vzdušného třídiče) lze pak stanovit následně dle níţe uvedených 

hodnot. 

Celková odlučivost neboli i (účinnost) odlučovače udává v procentech podíl hmotnosti 

odloučených částic v odlučovači vůči původní hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek průtoku, tlaku, 

teploty a relativní vlhkosti plynu na vstupu do odlučovače: 

     c   =  mo / mp * 100   (4) 

Legenda: 

c  celková odlučivost 

mo podíl hmotnosti 

mp hmotnosti částic 

               

Frakční odlučivost (účinnost) odlučovače je procentickým vyjádřením podílu hmotnosti 

odloučených částic určité velikosti ku hmotnosti částic stejné velikosti přivedených  

do odlučovače nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek 

průtoku, tlaku, teploty a relativní vlhkosti plynu. 

          f   =   c   ( Zo /  d) / ( Zp /  d) (5)                                            

     

 Legenda:  f frakční odlučivost (účinnost)  
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Křivky frakční odlučivosti (účinnosti) odlučovače - jsou grafickým vyjádřením závislosti 

frakční odlučivosti na velikosti určujícího parametru – průměru nebo pádové rychlosti 

částice: 

f    =   f (d),    resp.    f    =   f (vp)  (6)   

 Legenda: 

 d  dílčí odlučivost [m, m.s-1] 

 f  frakční odlučivost (účinnost) 

 Z = f (d)  křivka zbytků částic 

 Z = f (vp) pádová rychlost  

 

- dílčí odlučivost je v principu celková odlučivost odlučovače pro částice v určitém 

zvoleném rozmezí velikostí určujícího parametru a za určitých podmínek průtoku, 

tlaku, teploty a relativní vlhkosti plynu. 

- mez odlučivosti je udávána v m nebo m.s
-1

, tj. pro částice s určitým průměrem nebo 

pádovou rychlostí, kdy je dosaţeno minimálně frakční odlupčivosti 50% a větší. 

- průtočné mnoţství plynu odlučovačem – objemový průtok, případně hmotnostní průtok   

- hmotnost odlučovače je objemovým průtokem plynu při tlakové ztrátě 1 N.m
-2

 a při 

hustotě plynu 1 kg.m
-3

      

Qh   =  Qc  /   pz   (7)   

 Legenda: 

 Q objemový průtok [m
3
.s

-1
], [Nm

3
.h

-1
] 

 G hmotnostní průtok [kg.s
-1

], [kg.h
-1

] 

 Qh hmotnost odlučovače 

 pz tlakové ztrátě [N.m
-2

] 

 hustotě plynu [kg.m
-3

]  

 

- tlaková ztráta odlučovače při konkrétní hustotě plynu nebo jako ztrátová výška a při 

hustotě plynu  = 1 kg.m
-3

, kdy platí: 

 pz   =   hz . skut. plynu   (8) 

 Legenda: 

  pz tlaková ztráta odlučovače [N.m
-2

]     

 hz ztrátová výška [m] 

- součinitel odporu odlučovače je bezrozměrným číslem, které vyjadřuje poměr tlakové 

ztráty a dynamického tlaku odpovídajícího rychlosti proudění ve zvoleném průřezu 

(např. ve vstupním hrdle odlučovače) a fyzikálním stavu plynu: 

D   =     2   pz /  v
2
  skut. plynu  (9) 
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 Legenda: 

 D součinitel odporu odlučovače 

  pz poměr tlakové ztráty 

 vD rychlosti proudění 

 

Zejména celková odlučivost a frakční odlučivost jsou veličiny, ze kterých je moţné 

sestavit celkový scénář odlučivosti jednotlivých stupňů v dané technologii. 

2.2 Základ technologie vzdušného třídění ve společnosti FLUORIT TEPLICE 

s.r.o.   

Společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o. ve svých linkách zajišťuje současné mletí a sušení 

minerálů a pouţívá 4 stupňového sériově paralelního zapojení vzdušného třídění. První 

stupeň je tvořený lopatkovým vzdušným třídičem s nastavitelným úhlem tangenciální 

sloţky. Zde je dáno základní nastavení vektoru výsledné rychlosti daného hmotného bodu 

– částice minerálu. Toho je dosahováno nastavitelnými lopatkami, které však oproti 

průmyslově vyráběnému typu byly uzpůsobeny tak, aby v kaţdé poloze byly schopné 

dodrţet vektor rychlost, jeho směr, linearitu,  čímţ je charakteristika třídění tohoto třídiče 

zcela odlišná od průmyslového komerčního typu. Vektor (minerální kulové částice),  

tj. vektor rychlosti k prostoru základnímu, je dán pak vektorovým součtem vektorů 

rychlostí tohoto bodu spojeného a vektoru rychlosti tohoto bodu vzhledem k prostoru 

druhotnému (relativní rychlost). 

Druhý stupeň je tvořený dvěmi paralelně uspořádanými rychlými cyklony o průměru  

1000 [mm] bez moţnosti nastavitelnosti tangenciální sloţky proudění vzdušniny.  

Třetím stupněm je baterie multidynů, malých cyklonů, která je sestavena ze dvou paralelně 

stojících baterií 4 multidynů o průměru 400 mm sestavených sériově. Koncovým stupněm 

je regenerativní filtr, který zabezpečuje dokonalé odstranění veškerých tuhých částic 

s účinností 99,99975 %. 

2.3 Cyklonový odlučovač 

Cyklóny náleţí k nejuţívanějším mechanickým odlučovačům a třídičům ve společnosti 

FLUORIT TEPLICE s.r.o. v technologiích č. 101, 105, 401 (viz dále) vyuţívajícím 

k odloučení tuhých částic odstředivé síly. Jejich odlučivost je v intervalu cca 80 – 95 % dle 

parametrů prachových částic, hustoty zpracovávaného minerálu, jeho sloţení  
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a poţadavkům na další zpracování. Proto jsou v současnosti ve společnosti FLUORIT 

TEPLICE s.r.o. většinou pouţívány jako první aţ třetí stupeň třídění (odprášení) vzdušniny 

a jejího třídění dle velikosti částic a hustoty minerálu. Dočištění vzdušniny probíhá 

v jiných typech odlučovačů s vyšší odlučivostí – filtrech kompaktních nebo hadicových. 

Vzdušnina vstupující do cyklonového odlučovače je konstrukcí vstupu plynu uváděna do 

vířivého šroubovicového pohybu, který vyvolává základní odstředivou sílu a odloučení 

částic v závislosti na proměnných parametrech, zejména tangenciálnímu úhlu vstupního 

proudu vzdušniny, podtlaku, udělené rychlosti a teplotě. Částice se shromaţďují u stěny 

válcové komory cyklonového odlučovače. Při odlučování částic u cyklónových odlučovačů 

a jejich vyprazdňování spolupůsobí gravitační síla. Zejména v místě nejspodnějším,  

kde dochází k nucenému opuštění cyklónového odlučovače, třídiče. Zejména konstrukce 

spodního odvodu odlučovače je velice důleţitá pro zajištění stability funkce cyklónového 

odlučovače. 

Ve společnosti Fluorit Teplice s.r.o. v technologiích č. 101, 105 je pouţíván základní 

nastavitelný cyklon s tečným vstupem plynu, vzdušniny. Jeho výhodou je konstrukční 

jednoduchost a proto nízká cena, snadná regulovatelnost a taktéţ snadná kontrola 

reprodukovatelnosti výsledků třídění.  

Běţně jsou vyráběny z ocelového plechu. Exponované části cyklonu pak z otěruvzdorného 

materiálu. Odlučivost cyklónů ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. v technologiích 

101,105,401  zpravidla dosahuje 80 – 95 % pro částice s průměrem nad 10 [] při hustotě 

vyšší neţ  1000 [kg.m
-3

] - 1110 [kg.m
-3

] a hustotě plynu > 1,0 [kg.m
-3

]. Pro částice 

s menším průměrem a hustotou odlučivost prudce klesá. Částice menší neţ 1,0 [] 

cyklonové odlučovače nezachytí. Výhodou cyklonů je menší citlivost odlučivosti na 

změny průtoku čištěného plynu – sníţený průtok sice způsobí zmenšení odstředivé síly a 

tím usazovací rychlosti, ale prodlouţí se doba setrvání částice v odstředivém poli 

cyklónového odlučovače, čímţ se pravděpodobnost odloučení naopak zvýší. 

Usazovací rychlost částice o průměru 5 [] a hustotě 1000 [kg.m
-3

] je v gravitačním poli 

Země ve vzduchu 0,75 [mm.s
-1

], v odstředivém poli cyklónu na ni působí odstředivé 

zrychlení i 500 [g] a její usazovací rychlost se zvýší na 0,375 [m.s
-1

], tj. prakticky  

o 2-3 řády (viz výpočty a měření ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. – 2007. Tato 

data  jsou převzata z neuveřejněných měřených dat po změně konstrukce typu cyklonu). 
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Tlaková ztráta cyklónů se pohybuje v závislosti na rychlosti plynu mezi 600–1000[Pa],  

tj. cca do 100 [mm] vodního sloupce. Za těchto podmínek lze pouţívat ve 

vzduchotechnických systémech středotlaké jednostupňové radiální nebo axiální 

ventilátory. Ty jsou konstrukčně jednodušší, proto spolehlivější, investičně a provozně 

levnější, neţ ventilátory vysokotlaké a vícestupňové nezbytné pro systémy s vyšší tlakovou 

ztrátou a ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. v technologiích 101, 105, 401 jsou 

řízeny frekvenčními měniči vzhledem k praktickým aspektům změny rychlosti pouhou 

změnou frekvence .  
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3 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VZDUŠNÉ TŘÍDĚNÍ   

3.1 Základní proměnné parametry  

Ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. se pouţívá technologie , která je zaloţena na 

současném sušení a mletí zpracovávaného minerálu ,suroviny. Materiál je podáván ze 

zásobníku podavačem, který je řízený frekvenčním měničem tak,aby váţena surovina na 

pase byla nastavena na hodnotu, kterou mlýn zpracuje a nedocházelo tak  k zastavování 

mlýnu či k jeho nenaplnění. Pasová váha je typu kontinuálního a řídí tento podavač do 

mlýna. Materiál je mletý a sušený v kulovém mlýnu, který má vyloţení z manganové oceli 

nebo ze syntetického korundu v případě, kdy je poţadováno neţelezné mletí. Sušení 

probíhá  nepřímo ze palovaného zemního plynu , který je spakován hořákem ve spalovací 

komoře, nečastě o výkonu 1,6 MW. Teplý vzduch je souproudově vedený k přiváděnému 

vstupnímu materiálu a do mlýnu. Zde dochází k mletí suroviny a její sušení na hodnotu 

pod 0,1 % H2O. 

Materiál je ze mlýna odtahován koncovým ventilátorem přes soustavu třídičů. Vzdušné 

třídiče jsou zapojeny jak sériově, tak i paralelně. První stupněm je lopatkový vzdušný 

třídič, pak následuje paralelně zapojená dvojice rychlých cyklonů o průměru 1000 mm, 

dále baterie multidynu, opět paralelně zapojená (8ks) a koncovým stupněm je hadicový 

filtr.  

Koncový ventilátor má před jeho vstupem klapku, která řídí mnoţství vzdušniny do něj 

vstupující. 

Níţe jsou uvedeny proměnné veličiny, které je moţné nastavit tak, aby mlýn a třídiče 

produkovaly materiál vhodný pro zákazníka. 

 

Oběhová mlýnice  OT1 - proměnná nastavitelnost otáček mlýnice pomocí 

frekvenčního měnič (otáčky od 8 otáček/minutu do 32 otáček 

/minutu) 

 Ts - Proměnná hodnota teploty sušení, coţ ovlivňuje 

hmotnost vzdušniny a tím i odpor kladený ventilátoru  



Michal Strejc: Technologie ostrého třídění ve firmě Fluorit Teplice s.r.o. 
 

2011                                                                      15 

Koncový ventilátor Qm - proměnná nastavitelnost odtahu mnoţství vzdušniny ze 

mlýna a tím změny velikosti výstupní rychlosti ze mlýna a 

změny velikosti rychlosti v primárních třídiči LVT  

Třídič LVT 10 Vt - proměnné nastavení tangenciální sloţky rychlosti, 

zejména tečné sloţky v třídiči 

Hv - změny nastavení válce, který se zasunuje do střední 

částí cyklónového odlučovače od odvod částic 

Tyto základní proměnné  a jejich kombinace dovoluje na lince mletí od 0,045 mm  

do 0,5 mm a také třídění a odebírání materiálu z různých částí linky. 
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4 POPIS TECHNOLOGIE TŘÍDĚNÍ A OBOHACOVÁNÍ SUROVINY NA ZÁKLADĚ HUSTOTY 

4.1 Základní blokové schéma společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Základní blokové schéma linek s cyklónovými třídiči je uvedeno níţe. Jsou zde uvedeny tři 

mlecí a třídící linky se zapojenými odlučovači. 

 

Obrázek č.1:  Lopatkový vzdušný třídič LVT 10 s detailem nastavitelných klapek 

 

  

Obrázek č. 2:  Dvojice rychlých cyklonů zařazených paralelně, RC 1000 rychlocyklon o průměru 1000 mm 

 

  Multicyklon průměr 400 mm / 8 ks 

   

Obrázek č.3: Baterie 8 ks multidynů, cyklonů o průměru 400 mm ve dvou paralelních bateriích po 4 ks 

seriově uspořádaných, multicyklon průměr 400 mm/8 ks 
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Obr č. 4: Dynamický třídič lopatkový. Třídič LTRR,  který je instalován v technologii linky 401. (obrázek 

z materiálu PSP).  

Poznámka: Vzduchový třídič PRESEP – LTR, vyvinutý v PSP Engineering, je dynamický vzduchový třídič, 

který se pouţívá v oběhových pneumatických mlýnicích v kombinaci s troubovými mlýny. 

 
 

 

Obrázek č.5:  Blokové schéma mlecích a třídících linek ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. 
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4.2 Zpracovávané suroviny   

FLUORIT TEPLICE s.r.o. zpracovává následující suroviny, většinou minerály,  

na technologických linkách, které jsou označeny v souladu s identifikačním číslem 

provozovny dle zákona na ochranu ovzduší.  

Název materiálu      číslo technologické  linky  

Flotační fluoritový koncentrát / kusový kazivec   101  

Dolomit (uhličitan vápenato hořečnatý)    105 + 401 

Vápenec        105 + 401 

Křemen        103 + 105 + 401  

Ţivec        105 + 401  

Oxid hořečnatý technický (dead burned magnesium oxide)  105 + 401 

Oxid hlinitý / korundové kamenivo      105 + 401  

4.3 Lopatkový vzdušný třídič – popis 

Třídič je vzduchotechnické zařízení, které třídí hrubé a jemné částice, unášené vzdušným 

proudem. Třídění se děje změnou rychlosti a směru vzdušného proudu.  

Široký rozsah třídění je podmíněn dvojím regulačním zařízením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 6:  Schéma LVT třídiče dvoudílného 
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Třídič je dvoudílný, skládá se z vlastního třídiče a z výsypky. Jako celek je 

prachotěsný. Vlastní třídič má v horní části regulační zařízení, které se skládá z věnce 

s regulačními lopatkami, uloţenými otočně kolem svislé osy – regulace je plynulá.  

Dále má regulační, svisle posuvný válec, pro regulaci hrubou. Dolní část je třídící. Třídič je 

opatřen nahlíţeními otvory, uzavřenými víčky a rychlouzávěry. Výsypka vyúsťuje malým 

otvorem, opatřeným přírubou.  

Spojení jednotlivých částí je přírubové, vzduchotěsné. Těsnění je provedeno 

pozinkovaným provazcem, přilepeným k přírubám hermetikem. Víčka a hřídele lopatek 

jsou opatřeny plstěným těsněním. K upevnění třídiče slouţí čtyři nosné patky.  

Aby se zabránilo přisávání falešného vzduchu výpadem do třídící části, je nutno 

zabudovat do přepadového potrubí dvojcestnou řízenou klapku. 

Vzduch s jemnými částečkami se odsává proudem vzduchu přes výstupní hrdlo 

v horní části třídiče do odprašovacího zařízení, kde byl zabudován válec.  

4.4 Rychlý cyklon 1000 [mm]  

Odlučovací rychlé cyklony se pouţívají k třídění a odstředění minerálních zrn  

a drobných částic ze vzdušniny. 

Vzduch s prachem, přiváděný kovovým potrubím pod určitým tlakem, vstupuje do 

tangenciálního otvoru ve vrchní části rychlého cyklonu. Působením odstředivé síly  

a náhlou expanzí dochází k zpomalení, ke sníţení rychlosti vzdušniny a částeček minerálů 

a jejich oddělování ze vzdušiny, které pak padají do spodní části cyklonu, odkud jsou 

odváděny přes dvoucestnou nucenou klapku. Vzduch se sníţeným obsahem částiček 

minerálů odchází ven trubkou ve vrchní části rychlého cyklonu.  

Odlučovací rychlé cyklony se standardně dodávají v provedení z oceli třídy 11 se 

základním nátěrem (svrchní nátěr, podle poţadavků zákazníka, na objednání). 

Cyklony na místě provozu jsou ukotveny k ocelové konstrukci. Potrubí pro odvod 

materiálu z rychlého cyklonu je zaústěno do řetězového dopravníku.  

Níţe je uvedena sestava rychlého cyklonu průměru 1000 mm. H=1000 mm 
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Obrázek č. 7: Schéma rychlocyklonu 

4.5 Multicyklon - multidyn 

Baterie multidynů, malých cyklonů, která je sestavena ze dvou paralelně stojících 

baterií 4 multidynu o průměru 400 mm sestavených sériově.  

Vzduch s prachem, přiváděný kovovým potrubím pod daným tlakem, vstupuje do 

rozváděcího otvoru s paralelním vstupem do dobou seriálových baterií. Působením 

odstředivé síly a náhlou expanzí dochází k zpomalení, ke sníţení rychlosti vzdušniny  

a částeček minerálů a jejich oddělování ze vzdušiny, které pak padají do spodní části 

cyklonu, odkud jsou odváděny přes komůrkový uzávěr (turniket). Vzduch se sníţeným 

obsahem částiček minerálů odchází ven trubkou ve vrchní části baterie na poslední stupeň 

– filtr.   



Michal Strejc: Technologie ostrého třídění ve firmě Fluorit Teplice s.r.o. 
 

2011                                                                      21 

4.6 Filtr  

Filtr je koncovým stupněm celé technologické linky a zabezpečuje splnění 

poţadavků zákona na ochranu ovzduší č. 86/2002 Sb. 

4.6.1 Popis filtru 

V textilních filtrech je odlučování prachu zajištěno na filtrační přepáţce.  

Kvalita filtrační přepáţky zásadně ovlivňuje v první řadě účinnost filtrace – odlučivost 

filtru, ale také provozní spolehlivost, tlakovou ztrátu, opotřebení a tím ţivotnost filtrační 

vloţky včetně ekonomiky provozu filtrace. Kvalitu filtrační přepáţky určují poréznost 

filtrační textilie, její síla, rozměry, typ a povrchové vlastnosti vláken, permitivita, 

elektrická vodivost a elektrický náboj. 

Dále odlučivost filtrů ovlivňují vlastnosti prachových částic – jejich velikost a tvar, 

hustota, dielektrická konstanta a náboj, povrchové vlastnosti a vlhkost. 

Odlučivost a provozní spolehlivost filtrů je rovněţ závislá na hydraulických 

poměrech v prostoru filtru, kde se rychlost proudění plynu ve volných prostorách komory 

filtru pohybuje řádově v [m.s
-1

]. Rychlost proudění plynu filtrační přepáţkou  se pohybuje 

mezi 1 – 2 [cm.s
-1

]. Z uvedeného je patrné, ţe v prostoru filtru musí rychlost plynu 

klesnout o cca 3 řády proti rychlostem v potrubí. Proto jsou komory filtrů rozměrné, 

zaujímají velký zastavěný prostor, jsou-li umístěny uvnitř technologických objektů.  

Při odprašování plynů s vysokou relativní vlhkostí hrozí při výkyvu teploty kondenzace par 

a zalepení filtrační přepáţky. Pak nepostačuje vnější otop a tepelná izolace komory filtru, 

ale celý filtr se umísťuje do temperovaných technologických objektů. To zvyšuje 

investiční, ale i provozní náklady filtračních zařízení.   

Odlučivost textilních filtrů ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. v technologiích 

101, 105, 401 přesahuje 99,99975 %. Jsou vůbec nejúčinnějšími mechanickými odlučovači 

prachu. Tlaková ztráta filtračních stanic se pohybuje kolem 1000 [N.m
2
], výjimečně můţe 

být i více neţ dvojnásobná. Konstruovány jsou obvykle pro průtok plynu do  

70 000 [Nm
3
.hod

.-1
].  

V současnosti je častější uţití netkaných textilií, proto je uţitý název textilní filtry 

přesnější. Je nutno zdůraznit, ţe často je filtračním materiálem papír, keramika, slinuté 

kovy a kombinované materiály – netkané textilie s polopropustnými membránami 

z termoplastů, většinou polytetrafluóretylénu (teflonu). Pro čištění horkých plynů 

s teplotou kolem 250 
o
C, krátkodobě i vyšší teplotou, jsou pouţívána termostabilní 
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aramidová vlákna typu NOMEX kombinovaná s teflonem. Cena těchto filtračních 

materiálů bývá několikanásobně vyšší, neţ je cena materiálů klasických. Je vyváţena 

spolehlivostí a vyšší ţivotností. Bavlna a polyestery jsou pouţitelné pouze do teplot kolem 

120 - 160 
o
C, při vyšších teplotách vlákna ztrácejí mechanickou pevnost, prodluţují  

se a zvětšují se póry – filtrační efekt a ţivotnost vlákna a tím celé filtrační vloţky se prudce 

zhoršuje. 

Zachycení prachové částice je teoreticky vysvětlováno spolupůsobením několika 

vzájemně se doplňujících mechanismů: 

 sítovací účinek – přímé zachycení částic prachu větších neţ je průměr pórů 

filtrační přepáţkou nebo filtračním koláčem, 

 impaktní účinek – zachycení prachové částice v textilii po jejím nárazu  

do filtrační přepáţky, 

 difusní účinek – usazení prachové částice submikronové velikosti na 

vláknech filtrační přepáţky v důsledku Brownova pohybu, 

 elektrostatický účinek – usazení částice prachu na povrchu textilních vláken 

působením elektrostatických sil, zejména u fluoritu díky hydrofobnímu 

povrchu a tvorbě náboje ve vzduchotechnice  

 sedimentační účinek – usazení částice prachu na filtrační látce účinkem 

gravitační síly. 

4.6.2 Instalované odlučovače ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o. provozuje odlučovače, které dle zákona na 

ochranu ovzduší jsou zařazeny do vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší, bod 3.6 

Kamenolomy. Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., bod 3.6 je nutné zajistit, aby vnášení 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší bylo sniţováno a vyloučeno v maximální míře, 

která je prakticky dosaţitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím do 

ovzduší a s ohledem na technické moţnosti pouţívat dle povahy procesu vodní clony, 

skrápění, odprašovací nebo mlţící zařízení. Je tudíţ nutné znát tzv. stálé údaje o 

provozovaném zařízení, jak koncovém odlučovači, tak i jednotlivých odlučovačích 

zařazených před tímto koncovým odlučovačem Přehled jednotlivých typů odlučovačů je 

uvedeno v následujících tabulkách. 
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Tabulka č. 1: Přehled odlučovačů ve firmě FLUORIT TEPLICE s.r.o 

 Pořadové číslo ostatního zdroje   

Druh technologie 

Pořadové číslo technologické 

linky (zařízení) 2) 
101 102 103 

Typ / výrobce zařízení                                                                    

Oběhová 

mlýnice 

1,5*2,5m se 

spalovací 

komorou ASK 

1600 kW a 

hořákem 

Weisshaupt 

Pytlování 

křemene 

mletého, FTB-

Kompaktní filtr 

typu KF 75 s 24 

ks kompaktních 

filtračních desek 

Oběhová 

mlýnice 2,3*6m 

, mletí a třídění 

křemene 

Rok výroby / rok uvedení do 

provozu 

1976,rozhodnutí 

OVÚP ONV 

zn.OVÚP -

99/76-Ko/Ká ze 

dne 13.1.1976/ 

1988/ Kolaudační 

rozhodnutí zn.: 

ÚP 2388/00-

330/Ho./Št ze 

dne 16.2.2000, 

tj.3 zásobníky k 

mlýnici / 

Počet provozních hodin za rok 

2006 

5736 hodin 98 hodin 6766 hodin 

Název hlavní vstupní suroviny 

nebo výrobku 

kazivec křemen křemen 

Mnoţství suroviny nebo výrobku 

za rok, jednotka 

6000 t/rok 100 t/rok 6000 t/rok 

Druh odlučovače  11      F - textilní 

s regenerací ON 

LINE 

11      F - 

textilní s 

regenerací ON 

LINE 

11      F - textilní 

s regenerací ON 

LINE 

Odlučovaná znečišťující látka  TZL TZL TZL 

Účinnost odlučovače (%) 99,99975 % 99,99975 % 99,99975 % 

Výška výduchu nad terénem (m) 25,485 m 10,780 m 26,285 m 
 

TZL – tuhá znečišťující látka  
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Tabulka č. 2 Přehled odlučovačů ve firmě FLUORIT TEPLICE s.r.o 

 Pořadové číslo ostatního zdroje   

Druh technologie 

Pořadové číslo 

technologické linky 

(zařízení) 2) 

104 105 302 

Typ / výrobce zařízení                                                                    

Pytlování 

fluoritu, FTB-

Kompaktní filtr 

typu KF 75 s 24 

ks kompaktních 

filtračních desek 

Oběhová mlýnice 

1,5*2,5m se spalovací 

komorou ASK 1600 

kW a hořákem 

Weisshaupt 

Odprášení provozu 

nového drcení 

Rok výroby / rok 

uvedení do provozu 

1988/ 1999/ zn.:ÚP 1769/99-

330/Ho./št ze dne 

15.6.1999 

2002/ 

Počet provozních hodin 

za rok 

498 hodin 3975 hodin 1734 hodin 

Název hlavní vstupní 

suroviny nebo výrobku 

kazivec Magnezit,dolomit,ţivec Magnezit,bauxit,ţivec 

Mnoţství suroviny nebo 

výrobku za rok, 

jednotka 

600 t/rok 9000 t/rok 16000 t/rok 

Druh odlučovače 11      F - 

textilní s 

regenerací ON 

LINE 

11      F - textilní s 

regenerací ON LINE 

11      F - textilní s 

regenerací ON LINE 

Odlučovaná 

znečišťující látka  
TZL TZL TZL 

Účinnost odlučovače 

(%) 99,99975 % 99,99975 % 99,99975 % 

Výška výduchu nad 

terénem (m) 

10,260 m 25,485 m 15,4 m 

 

TZL – tuhá znečišťující látka  
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Tabulka č. 3 Přehled odlučovačů ve firmě FLUORIT TEPLICE s.r.o 

 Pořadové číslo ostatního zdroje 1)  

Druh technologie 

Pořadové číslo technologické linky 

(zařízení)  

401   

Typ / výrobce zařízení                                                                    

Oběhová mlýnice 

2,1*6000 se 

spalovací komorou 

ASK 1600 kW a 

hořákem 

Weisshaupt 

  

Rok výroby / rok uvedení do 

provozu 

2004/2004   

Počet provozních hodin za rok 1858 hodin   

Název hlavní vstupní suroviny 

nebo výrobku 

Ţivec , křemen   

Mnoţství suroviny nebo výrobku 

za rok, jednotka 

   

Druh odlučovače  11      F - textilní s 

regenerací ON 

LINE 

  

Odlučovaná znečišťující látka  TZL   

Účinnost odlučovače (%) 99,99975 %   

Výška výduchu nad terénem (m) 24, m   
 

TZL – tuhá znečišťující látka  

 

4.7 Víceplošný vibrační třídič 

Vibrační třídič slouţí jako kontrolní třídič pro odstranění nebo sníţení obsahu částic 

pod danou hodnotu stanovenou zákazníkem. Vyuţívá se typu Mogensen, kde jsou moţné 2 

sítové plochy nad sebou. Výstupním produktem můţe být podsítná frakce, mezisítná 

frakce. Nadsítná frakce z třídiče je vţdy vedena do mlýnu k domletí.  

4.8 Předpoklady ostrého třídění - rychlost proudění, podtlak a tangenciální 

vektor rychlosti 

Rychlost proudění je základním předpokladem pro ostré třídění ve vzdušných 

třídičích. Ty jsou sestaveny kaskádovitě tak, aby vzdušný třídič s největším průměrem 

válcové části byl jako první a postupně docházelo ke zmenšování průměru válcové části. 
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Rychlost prodění je nastavitelná zejména polohou Klapky ventilátoru. Zde se vyuţívá 

rovnice kontinuity: 

 S.vprodění = konstanta 

Koncový podtlak ventilátoru je druhou základní proměnnou pro ostré třídění. Změna se 

provádí nastavením frekvenčního měniče motoru ventilátoru tak, aby však nebyla 

podkročena hodnota, při které by došlo k sedimentaci částic v potrubí mezi jednotlivými 

stupni vzdušných třídič. Označíme tuto proměnnou jako ∆P. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje ostrost třídění je nastavení vzdušných lopatek 

prvého stupně třídění, tj. lopatkového vzdušného třídiče LVT 10. Ty se dají nastavit kaţdá 

separátně od 5 do 90 stupňů. 

Při 5 stupních dochází téměř k tečnému vedení vzdušniny na válcovou část třídiče. 

Při 90 stupňovém nastavení je třídič prakticky otevřený lopatky pak propouští třídičem 

materiál bez změny. 

Při tangenciální sloţce rychlosti zde působí odstředivá síla zejména na částice 

s vyšší hustotou. To znamená, ţe třídič můţe obohacovat či ochuzovat vzdušninu o ten 

který minerál v závislosti na hustotě minerálu. Odstředivá síla je příčinou selektivního 

vytřídění těţších minerálů na základě velikosti odstředivé síly působící na zrno při tečném 

vektoru rychlosti. 

Posledním parametrem pro vzdušné třídění je nastavení vzestupnému proudu 

v třídiči, tj. cyklonální sloţky třídiče. Pokud zvolíme těsnou dvoucestnou klapku,  

pak zpětný podtlak je téměř nulový, při nastavení mechanických migalek pro 

semiprůchodnost od (0,5-10 %  ∆P) se zvedá cyklonová sloţky středem třídiče a dochází 

s této části ke strhávání lehčích a menších zrn. 

4.9 Teplota vzdušniny 

Teplota  vzdušniny působí zejména jako komínový efekt a na druhé straně jako 

parametr, kdy studená vzdušniny je těţší neţ zahřátá. Tento parametr je velice důleţitý 

zejména při současném letí a sušení , kdy dochází k vyplnění potrubí nejen vzduchem,  

ale i párou. Sušení pak probíhá při teplotě nad 105 do 137 °C. Při této teplotě vzniká ve 

mlýně pára, která je pak unášená ventilátorem se vzdušninou do třídičů. Příliš velké 

procento páry vede ke sníţení výkonu a výraznému efektu sníţení ostrosti třídění. 
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4.10 Podtlak 

Koncový podtlak ventilátoru je druhou základní proměnnou pro ostré třídění. 

Změna se provádí nastavením frekvenčního měniče motoru ventilátoru tak, aby však 

nebyla pokročena hodnota, při které by došlo k sedimentaci částic v potrubí mezi 

jednotlivými stupni vzdušných třídič. 

Podtlak je měření pracovním měřidlem na konci mlýna, kde je pak měřena i 

rychlost prodění.  Přímá úměra mezi rychlosti prodění a pod tlakem  je pouze při určitém 

nastavení lopatek primárního vzdušného třídiče.  

Označíme tuto proměnnou jako ∆P. Pak můţe jednotlivé parametry sledovat pod 

hodnotou ∆P∆α . Kde ∆α  je nastavení lopatek primárního vzdušného třídiče. 

4.11 Hustota minerálu 

Níţe je uvedeno schéma vzdušného třídiče.  

 
 Legenda: 

 1 vstup do cyklonu 

 2 výstup z cyklonu 

 3 sběrač prachu 

Obrázek č. 8: Schéma rychlocyklonu 

 

K oddělování částic nestejné hustoty, či obohacení se vyuţívá odstředivá síla 

působící na částice minerálů. Proud vzdušniny s minerály vstupuje do cyklonu v horní části 

tečným (tangenciálním) směrem a postupuje krouţivým pohybem směrem dolů, kde je 

odebírán střední sběrnicí. Prachové částice se soustřeďují na vnější stěně a spadávají dolů 

do sběrače prachu. Výstup ze cyklonu pokračuje dále na další stupeň vzdušného třídění.  
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4.12 Popis technologie třídění  a  obohacování suroviny na základě hustoty 

4.12.1 Fluorit – kazivec 

Fluorit, česky kazivec, je krychlový minerál skládající se z fluoridu vápenatého, 

CaF2. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Tvoří nejčastěji 

krystaly ve tvaru krychle, vzácněji oktaedry, někdy jsou poměrně často vyvinuty plochy 

rombického dodekaedru. Velmi časté jsou kombinace těchto tvarů. 

Má nekovový vzhled, vryp bílý, bezbarvý, lesk skelný aţ jen mdlý v masivních 

agregátech, bývá průhledný i průsvitný. Je křehký, vyniká dokonalou štěpností podle 

{111}, nezřetelná štěpnost nebo dělitelnost podle {110}, špatná aţ nedokonalá štěpnost 

některých fluoritů bývá způsobena přítomností hojných vrostlic jiných minerálů (křemene, 

barytu aj.), a „svilevataja“ povrch štěpných ploch pak přítomností plynných, 

plynokapalných i pevných uzavřenin, je křehký, lom ploše lasturnatý do hákovitého nebo 

nerovného, T=4, přičemţ fluority s tmavším zabarvením mívají tvrdost vyšší, h=3.180  

(pro bezbarvý, průhledný fluorit). Přítomnost vzácných zemin ve fluoritu jeho hustotu 

zvyšuje. 

Chemicky je kazivec fluorit vápenatý. V nevelkém mnoţství je Ca nahrazováno Y a 

Ce; přechodné stavy tohoto nahrazování nejsou známy. CaF2 tvoří s YF3 a (Ce,La)F3 

směsné krystaly, které zachovávají strukturní typ fluoritu se změněnými parametry mříţky 

Pouţívá se především jako surovina k výrobě fluorových preparátů (umělých hmot, 

kapalin na přenos chladu, kyseliny fluorovodíkové), v hutnictví, sklářství, při výrobě 

cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice aj. viz také fluor. 

4.12.2 Technologie č. 101  Mletí a sušení fluoritu 

Technologická linka sestává z mlecího zařízení – oběhové mlýnice 1,5  2,5 [m] , 

výrobce PS Přerov s výkonovými odlučovači, koncovým ventilátorem, tlumičem hluku  

a vysoce účinným koncovým hadicovým filtrem 4. generace. Linka uvedena do provozu 

v roce 1976, rozhodnutí OVÚP ONV zn.OVÚP -99/76-Ko/Ká ze dne 13.1.1976. 

Mletí fluoritu probíhá za současného sušení. Teplo je získáváno spalováním 

zemního plynu ve spalovací komoře ASK 1,6 MW, která je regulována hořákem 

Weisshaupt s nastavitelným výkonem. Výkon linky závislý na vstupním materiálu, 

maximální výkon linky je 5 tun za hodinu. Technologické schéma je uvedena níţe. 
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Spotřeba zemního plynu závislá na vlhkosti vstupní suroviny a pohybuje se od 9,1 [m
3
] ZP 

/ 1 tunu do 35 [m
3
] ZP na 1 tunu. Linka je provozována v automatickém provozu,  

kdy je nastavena výstupní teplota a podtlak v kPa na oběhové mlýnici, teplota na 

hadicovém filtru v závislosti na teplotě rosného bud odtahované vzdušniny. Regulace 

prováděna automatickou regulací hořáku a dávkovacím zařízením vstupní suroviny přes 

automatickou pasovou váhu s odezvou na pasový podavač.  

                              

    5   5    6 6 6 6               
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Obrázek č. 9: Technologické schéma linky č. 101 

Legenda : 

1       Hořák Weishaupt 

2 Spalovací komora ASK 1,6 MW 

3 Dopravníky materiálu do mlýnu 

4 Oběhová mlýnice 1,5  2,5 m 

5 Rychlocyklony 1000 mm 2 ks 

6 Multicyklony 400 mm 8 ks / 2 

7       Filtr hadicový 1 ks   

8 Ventilátor s tlumičem hluku  

9 Komín s difusorem 

10 Zásobník hotového produktu 2 250 tun 

11 Plnění cisteren odprášené do sila 

12 Lopatkový vzdušný třídič LVT 10 
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4.12.3 Třídění fluoritu na dané frakce 

Poţadavky zákazníka jsou specifikovány katalogovými hodnotami. Viz níţe 

uvedená jedna ze specifikací. 

Tabulka č. 4 Chemická specifikace a granulometrie 

Chemická specifikace    Granulometrie     

CaF2 min 95,00 %  +  0,500  [mm]  0 % 

SiO2 max 2,50 %  +  0,355  [mm] 0 -        2 % 

CaCO3 max 1,00 %  +  0,250  [mm] 0 -      10 % 

Pb max 0,04 %  + 0,125   [mm] 15 -      40 % 

P max 0,035 %  + 0,045   [mm] 55 -      85 % 

S max 0,06 %      

 

 

Jiţ z této specifikace poţadavků zákazníka a specifikace vstupní suroviny je 

zřejmé, ţe je nutné materiál vytřídit tak, aby byly dodrţeny parametry pro prodejnost.  

 
Tabulka č. 5 Granulometrie 

Granulometrie     

+  0,500  [mm] 0 2 % 

+  0,355  [mm] 0 -        3 % 

+  0,250  [mm] 0 -        5 % 

+ 0,125   [mm] 7 -      12 % 

+ 0,045  [mm] 25 -      45 % 

 

Modelové pokusy na technologické lince byly sestaveny s vyuţitím následujících 

charakteristik a veličin. Byla měněna konečná rychlost částice vk [m.s
-1

] před vstupem do 

odlučovače při nastavení ∆P∆α . Kde ∆α je nastavení lopatek primárního vzdušného třídiče. 

Nastavení celkového podtlaku ∆P bylo konstantní. Měnila se ∆α, tj. nastavení 

tangenciální sloţky na třídiči LVT 10, který je hlavním třídičem pro výrobu výše 

uvedeného materiálu. Sledovala se gramulometrická charakteristika produktu na sítech 

0,500 [mm] – 0,355 [mm] – 0,250 [mm] – 0,125 [mm] a 0,045 [mm]. Sítový rozbor byl 

prováděný na certifikovaných sítech. 

Při daných parametrech byla sledována i celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

pro frakci 0,045 [mm]. Tlaková ztráta v odlučovači se měnila jen nepatrně. Byly uţity 

následující definice: 
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- konečná rychlost částice je relativní rychlost částice vůči nosnému plynu, která se 

ustaví za ustáleného stavu systému a za rovnováhy sil působících na částici 

v odlučovači. 

- celková odlučivost (účinnost) odlučovače udává v procentech podíl hmotnosti 

odloučených částic v odlučovači vůči původní hmotnosti částic přivedených do 

odlučovače nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek 

průtoku, tlaku, teploty a relativní vlhkosti plynu na vstupu do odlučovače: 

- tlaková ztráta odlučovače je udávána v při konkrétní hustotě plynu nebo jako ztrátová 

výška a při hustotě plynu  = 1 [kg.m
-3

], kdy platí: 

 

     pz   =   hz . skut. plynu  (10) 
 Legenda: 

 vk konečná rychlost částice [m.s
-1

] 

 c celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

 mo podíl hmotnosti odloučených částic v odlučovači 

 mp hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

  pz tlaková ztráta odlučovače [N.m
-2

] 

 hz ztrátová výška [m] 
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Graf č.1  Granulometická charakteristika vstupního materiálu 
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Byly zvoleny následující 3 modelové stavy při třech různých hodnotách ∆α. Pro tato 

nastavení byla proměřena hodnota rychlosti a tlaková ztráta. Nastavení a naměřené 

veličiny jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Tři základní nastavení modelových pokusů pro daný úhel, rychlost a tlakovou ztrátu 

∆α vk [m.s
-1

]  pz  je udávána v [N.m
-2

] 

15 18,9 120 kPa 

30 19 115 kPa 

50 19,2 105 kPa 

 

Při daných nastaveních byly odebírány vzorky v průběhu 180 minut tak, aby se zachytila 

rovnováţnost nastavení a výsledky odpovídaly tomuto stavu. Sítové rozbory těchto 

nastavení jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Výsledky třídění ve vzdušném třídiči pro tři základní nastavení 

∆α +  0,500  [mm] +  0,355  [mm] +  0,250  [mm] + 0,125  [mm] 0,045 [mm] 

Vstup 0-2 % 0-3% 0-5 7-12 25-45 

15 0,5-4 1-5 2-9 10-18 31- 48 

30 1-5 2-7 3-10 12-21 35-51 

50 1,5-6 3,5-8 4-11 16-29 55-72 

 

 

Z výsledků je patrné, ţe zvyšování ∆α vede k odstranění jemné frakce pod 0,045 

[mm] a tím k přípravě jiţ vhodného produktu pro další úpravu, tj. třídění na plošném 

vibračním třídiči s kontrolním sítem 0,500 nebo 0,355 [mm]. V tabulce č. 8 jsou uvedeny 

hodnoty průměrné pro jednotlivá nastavení. 

 
Tabulka č. 8  Průměrné výsledky sítové charakteristiky třídění ve vzdušném třídiči pro tři základní nastavení 

∆α +  0,500  [mm] +  0,355  [mm] +  0,250  [mm] + 0,125 [mm] + 0,045 [mm] 

15 2,2 2,5 5,5 14 39,5 

30 2,5 4,5 6,5 16,5 43 

50 3,8 5,8 7,5 22,5 63,5 
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Graf č.2  Změna charakteristiky materiálu při měnícím se tangensiálním úhlu třídiče LVT 10 

 
 

Celková odlučivost (účinnost) odlučovače udává v procentech podíl hmotnosti 

odloučených částic v odlučovači vůči původní hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek průtoku, tlaku, 

teploty a relativní vlhkosti plynu na vstupu do odlučovače. 

Odlučivost jme stanovili pro frakci pod 0,045 [mm] a výsledky udává tabulka č. 9. 

 

c   =  mo / mp * 100    
 Legenda: 

 c celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

 mo podíl hmotnosti odloučených částic v odlučovači 

 mp hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

 
Tabulka č. 9 Odlučivost pro frakci 0,045 mm – frakční odlučivost  pro 3 stavy   

∆α Vstup Výstup (výpad z odlučovače) Odlučivost 

15 37 39,5 93,67089 

30 37 43 86,04651 

50 37 63,5 58,26772 

 

 

Pro výrobu specifického produktu je potřeba, aby odlučiovost klesala, procento 

částic menších neţ 0,045 [mm] vzrůstalo v odváděném produktu do dalšího stupně. Je 

prokazatelné, ţe zvyšováním ∆α je toto zajištěno a materiál připravený pro třídění na 

plošných sítech má vhodnou granulometrickou charakteristiku.   

+  

0,500  

mm 

+  

0,355  

mm 

+  

0,250  

mm 

+ 

0,125  

mm 

0,045 

mm 

15 

30 
50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Obsah frakce v  

procentech 

Velikost částice v [mm] 

Nastavení LVT -  

úhel alfa ve  

stupních 

15 

30 

50 



Michal Strejc: Technologie ostrého třídění ve firmě Fluorit Teplice s.r.o. 
 

2011                                                                      34 

 

 
Graf č. 3 Závislost odlučivosti třídiče na nastavení lopatek 
 

Z grafického provedení závislosti odlučivosti na velikosti úhlu tangenciálního 

přivádění vzdušniny plyny, ţe je nepřímá úměra mezi těmito veličinami. Tohoto lez tudíţ 

velice dobře vyuţit pro odstranění jemných podílů ze vstupního materiálu , tj. 0-0,45 [mm] 

tak, aby třídění na plošných sítech nevykazovalo flow efekt, čili plavání na sítu. 

4.12.4 Sítový rozbor – postup provedení dle ČSN ISO  a SOP031 

Sestavíme řadu sít v potřebné velikosti ok tak, ţe síto s největší velikostí sít je 

nahoře. Naváţíme 50 [g] vnitřního etalonu kvantitativně převedeme (vzorek není nutno 

rozplavovat)  na horní síto a proudem vody  vzorek dokonale promyje proudem vody,  

po odnětí horního jiţ promytého síta se obdobným způsobem postupně promývají zbytky 

na dalších (jemnějších) sítech. Podsítné podíl prošlý nejjemnějším sítem se nezachycuje  

a jeho mnoţství se zjistí jako rozdíl do 100 %. Zrna základního materiálu se nesmějí 

násilím protlačovat síty. Síta se vzorkem sušíme v elektrické sušárně při 105 
o
C. 

Po ukončení sítového rozboru se jednotlivé zbytky na sítech zváţí. Při sítovém 

rozboru mohou být výsledky zatíţeny chybami, které jsou způsobeny aglomerací 

(seskupením) částic nebo nedostatečnou dobou prosívání nebo promýváním. Tyto chyby 

odstraňujeme nuceným pohybem částic po povrchu sít (proudem vody, vibrací, 

setřásáním). Z těchto důvodů je vhodné provést nejméně 2 rozbory téhoţ vzorku vedle 

sebe. 
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Při 10% odchylce proti výsledu na certifikovaném sítu vyřazujeme informativní síto 

z pouţívání. Síto dále odesíláme do opravy k novému potaţení  drátěnou tkaninou. 

Níţe jsou uvedeny obrázky zařízení a sít, které byly pouţity při stanovení sítové 

charakteristiky. 

 

   

Obrázek č. 10:  Kalibrovaná laboratorní váha 

 

  

Obrázek č. 11:  Kalibrovaná sušárna 

 

   

Obrázek č. 12:  Kalibrovaná síta 

 

  

Obrázek č 13:  Sušárna pro chlazení vzorků a kvartovací kříţ pro dělení vzorků 

4.12.5 Rozdruţování podle specifické hmotnosti minerálu - obohacování 

Pro jednotlivá nastavení  úhlu alfa byla sledována taktéţ distribuce 3 hlavních 

sloţek fluoritového flotačního koncentrátu, tj. fluoritu (chemický fluorid vápenatý), kalcitu 

(chemicky – uhličitanu vápenatého) a křemene (chemicky oxidu křemičitého). 

Vstupní surovina měla chemickou charakteristiku uvedenou v tabulce. 
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Při třídění v třídiči docházelo k obohacování fluoritem a křemenem a ochuzování 

karbonátem, coţ je z hlediska zákazníka velice pozitivní. Výsledky distribuce jsou 

uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10 Obohacovací faktory pro sušení a třídění fluoritu v cyklónovém odlučovači 

 
CaF2 CaCO3 SiO2 

Obohacovací 

faktor 
CaF2 CaCO3 SiO2 

Vstup surovina 96,5 1,95 1,28     

15 96,8 1,85 1,36  1,0031 0,9487 1,0625 

30 96,9 1,65 1,48  1,0041 0,8462 1,1563 

50 97,1 1,26 1,74  1,0062 0,6462 1,3594 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe dochází k nabohacování obsahu fluoritu a křemene  

a ochuzování v obsahu uhličitanu vápenatého. Obě tyto tendence jsou velice pozitivní pro 

kvalitu konečného produktu pro zákazníka, kde je limitován obsah karbonátové sloţky. 

Z tohoto pohledu je patrné, ţe cyklónový třídič můţe za určitých , předem 

specifikovaných parametrů tvořit základ pro nabohacení uţitkovou sloţkou, v tomto 

případě fluoritu (fluoridu vápenatého) v konečném produktu. 

4.13 Oxid hořečnatý 

4.13.1 Technologie č. 105  Mletí a sušení minerálů oxid hořečnatý 

Technologická linka sestává z mlecího zařízení – oběhové mlýnice 1,5  2,5 [m] 

s výkonovými odlučovači, koncovým ventilátorem, tlumičem hluku a vysoce účinným 

koncovým hadicovým filtrem 4. generace. Kolaudační rozhodnutí 1999/ zn.:ÚP 1769/99-

330/Ho./št ze dne 15.6.1999. 

Mletí minerálů probíhá za současného sušení. Teplo je získáváno spalováním 

zemního plynu ve spalovací komoře ASK 1,6 MW, která je regulována hořákem 

Weisshaupt s nastavitelným výkonem. Výkon linky závislý na vstupním materiálu, 

maximální výkon linky je 3 tun za hodinu. Technologické schéma je uvedena níţe. 

Spotřeba zemního plynu závislá na vlhkosti a pohybuje se od 15,1 [m
3
] ZP / 1 tunu  

do 40 [m
3
]  ZP na 1 tunu. Linka je provozována v automatickém provozu, kdy je nastavena 

výstupní teplota a podtlak v kPa na oběhové mlýnici, teplota na hadicovém filtru 

v závislosti na teplotě rosného bud vzdušniny. Regulace prováděna automatickou regulací 

hořáku a dávkovacím zařízením vstupní suroviny přes automatickou váhu pasovou 

s odezvou na pasový podavač. Při překročení teploty je přisáván studený vzduch na 

koncovou teplotu 75°C ve filtru. 
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Obrázek č. 14:  Technologické schéma linky č. 105 

Legenda : 

1 Hořák Weishaupt 

2 Spalovací komora ASK 1,6 [MW] 

3 Dopravníky materiálu do mlýnu 

4 Oběhová mlýnice 1,5  2,5 [m]  

5 Rychlocyklony 1000 [mm] 

6 Multicyklony 400 [mm] 

7 Filtr hadicový 

8 Ventilátor a tlumič hluku 

9 Komín s difusorem 

10 Lopatkový vzdušný třídič LVT 10 sekvenčně nastavitelný s dvojitou řízenou nucenou klapkou 

 

4.13.2 Třídění oxidu hořečnatého na dané frakce. 

Poţadavky zákazníka jsou specifikovány katalogovými hodnotami. Viz níţe uvedená jedna 

ze specifikací oxidu hořečnatého. 
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Tabulka č. 11 Specifikace zákazníka pro produkt oxidu hořečnatého 

Chemická specifikace    Granulometrie     

MgO min 90.00 %  +  0.355 [mm]  0 % 

CaO max 2.50 %  +  0.300 [mm] 0 -        3 % 

AL2O3 max 1.00 %  +  0.150 [mm] 0 -      20 % 

SiO2 max 3,00 %  +  0.045 [mm] 35 -      65 % 

Fe2O3 max 2,50 % 

 
S(TOTAL) max 0,01 % 

P(TOTAL) max 0,02 % 

H2O (105 st. C) max 0,30 % 

 

  

 

Vstupní materiál má granulometrii 95 % +0,045 [mm]. Proto je nutné sestavit linku 

a nastavit parametry třídění tak, aby po domletí a vytřídění byly dodrţený parametry  

0,045 [mm] od 35-65 %. Modelové pokusy na technologické lince byly sestaveny 

s vyuţitím následujících charakteristik a veličin. Byla měněna konečná rychlost částice vk 

[m.s
-1

] před vstupem do odlučovače LVT 10 při nastavení ∆P∆α, kde ∆α  je nastavení 

lopatek primárního vzdušného třídiče LVT 10. 

Nastavení celkového podtlaku ∆P bylo konstantní. Měnila se ∆α, tj. nastavení 

tangenciální sloţky na třídiči LVT 10, který je hlavním třídičem pro výrobu výše 

uvedeného materiálu. Sledovala se gramulometrická charakteristika produktu na sítech 

0,355 [mm] – 0,300 [mm] – 0,150 [mm] a 0,045 [mm]. Sítový rozbor byl prováděný na 

certifikovaných sítech postupem. 

Při daných parametrech byla sledována i celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

pro frakci 0,045 [mm]. Tlaková ztráta v odlučovači se měnila jen nepatrně. Byly uţity 

definice obdobně jako u fluoritu. 
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Graf č. 4  Granulometrická charakteristika vstupního materiálu MgO 

 

Byly zvoleny následující 3 modelové stavy při třech různých hodnotách ∆α. Pro tato 

nastavení byla proměřena hodnota rychlosti a tlaková ztráta. Nastavení a naměřené 

veličiny jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12:  Závislost rychlosti proudění na úhlu nastavení lopatek třídiče 

∆α vk [m.s
-1

]  pz  je udávána v [N.m
-2

] 

15 17,8 105 kPa 

30 18 95 kPa 

50 19,6 87 kPa 

 

Z výsledků je patrné, ţe zvyšování ∆α vede k odstranění jemné frakce pod 0,045 

[mm] a tím k přípravě jiţ vhodného produktu pro další úpravu, tj. třídění na plošném 

vibračním třídiči s kontrolním sítem 0,500 nebo 0,355 [mm]. V tabulce č. 13 jsou uvedeny 

hodnoty průměrné pro jednotlivá nastavení. 

Tabulka č. 13: Tři základní nastavení modelových pokusů pro daný úhel, rychlost a tlakovou ztrátu  

∆α +  0,355  [mm] +  0,300  [mm] +  0,250  [mm] + 0,150  [mm] 0,045 [mm] 

Vstup 0-2 % 18-55 % 11–36% 8-22% 1-3% 

15 0,9 2,5 16,8 29,5 45,8 

30 1,1 3,6 21,2 31,5 51,6 

50 1,5 4,2 25,6 38,6 62,5 
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Graf č. 5: Změna charakteristiky materiálu při měnícím 
 

Celková odlučivost (účinnost) odlučovače udává v procentech podíl hmotnosti 

odloučených částic v odlučovači vůči původní hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek průtoku, tlaku, 

teploty a relativní vlhkosti plynu na vstupu do odlučovače. 

Odlučivost jme stanovili pro frakci pod 0,045 [mm]. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.14 

 

c   =  mo / mp * 100    
 Legenda: 

  c celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

  mo podíl hmotnosti odloučených částic v odlučovači 

  mp hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

 
Tabulka č. 14: Průměrné výsledky sítové charakteristiky třídění ve vzdušném třídiči pro tři základní 

nastavení   

∆α Vstup Výstup (výpad odlučovače) Odlučivost 

15 31 45,8 67,69 

30 31 51,6 60,08 

50 31 62,5 49,60 
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Graf č. 6 Závislost třídiče na nastavení lopatek 
 

Z grafického provedení závislosti odlučivosti na velikosti úhlu tangenciálního 

přivádění vzdušniny plyny, ţe je nepřímá úměra mezi těmito veličinami. Tohoto lez tudíţ 

velice dobře vyuţit pro odstranění jemných podílů ze vstupního materiálu , tj. 0-0,45 [mm] 

tak, aby třídění na plošných sítech nevykazovalo flow efekt, čili plavání  materiálu na sítě. 
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5 ZÁVĚR  

5.1 Dosaţené výsledky  

            Cílem práce bylo  uvést moţnosti vzdušného třídění zapojeného jak sériově tak i 

paralelně včetně kombinace získaného odtříděného podílu dotřídění na vibračním třídiči, 

sítu, které pak upraví například obsah nadsítné frakce ostrým odříznutím při určité 

velikosti třídícího oka sítové plochy, či naopak odstraněním podsítné frakce, jemných 

podílů pod stanovenou hranici danou zákazníkem. 

Změna konstrukce nastavování lopatek, zejména pak dosaţení stejného průřezu při 

změně úhlu alfa je základním úspěchem při dosaţení příznivých podmínek vzdušného 

třídění jak na 1. stupni třídění, tj. ve lopatkovém vzdušném třídiči, který je rozhodujícím 

pro následný druhý a třetí stupeň třídění v rychlocyklonech , cyklonem o průměru 1000 

mm a baterií malých cyklonů o průměru 400 mm. 

Frakční odlučivost prvého stupně třídiče LVT 10 je vysoká pro částice  

do 0,063 mm. Ve druhém stupni se frakční odlučivost pohybuje od 65-80 % pro částice  

do 0,075 mm a ve třetím stupni pak nad 85 % pro částice do 0,040 mm. 

Výměna gravitačních uzávěrů cyklónových odlučovačů za dvojcestné řízené klapky 

zvýšila ostrost třídění a frakční odlučivost prvého stupně třídiče LVT 10 o 8-17 % 

v závislosti na hustotě tříděného materiálu, minerálu. Se zvyšující hustotou minerálu  

se frakční odlučivost zvyšuje.  

Taktéţ sníţení úhlu alfa při zvýšení podtlaku vede ke zvýšení ostrosti třídění  

a frakční odlučivosti prvého stupně třídiče LVT 10. 

Získané výsledky jsou velice dobře komerčně vyuţitelné při výrobě speciálních 

zrnitostních sloţení minerálů pro speciální aplikace. 
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PŘÍLOHY 

1. Údaje o společnosti  

 

Obchodní jméno : FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Sídlo :    Důlní 428, Teplice – Sobědruhy 

Právní forma :  Společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti :      Úprava nerostů 

 

Společnost FLUORIT TEPLICE s r.o., vznikla 15.9.1992 zapsáním do Obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (oddíl C,  pod číslem 4342). Navázala na 

dlouholetou tradici úpravy rud na Teplicku. 

Historie fluoritu v Čechách,  jeho těţby a pak i zpracování spadá daleko před rok 

1900. Začátkem 20. století navíc významně vzrostl zájem o jeho průmyslové vyuţití. 

Po rozsáhlém průzkumu fluoritových loţisek na přelomu 50.let v okolí Kovářské, 

Hradiště u Kadaně, Vrchoslavi a Harrachova, byla v roce 1951 zahájena těţba na loţisku 

Vrchoslav u Teplic. Důl byl uzavřen v roce 1966.  

Závod na zpracování fluoritu byl vybudován v místě bývalého hnědouhelného dolu 

Britania v roce 1952 a ještě téhoţ roku byla spuštěna první flotační linka. V průběhu let 

závod prodělal několik změn a přejmenoval se na Teplické rudné doly. 
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Obrázek č. 15: Pohled na výrobní areál společnosti Fluorit Teplice s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.7: Struktura odbytu společnosti Fluorit Teplice s.r.o. v roce 2005  
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2. Přehled surovin se kterýma firma FLUORIT TEPLICE s.r.o. pracuje a jejich 

technická a chemická specifikace 

 

Flotační fluoritový koncentrát / kusový kazivec 

Zpracovává se na těchto technologických linkách 101 + 104 + 302 

Další názvy pro minerál jsou : Fluorspar, flusspat, met-spar, acid-spar, fluorspan, fluorite,  

 calcium fluoride, calcium di fluoride  

 

 

CAS     14542-23-5   

EC/EINECS     232-188-7    

R-věta    Není 

S-věta     S 22, 25/25, 26 

Teplota tání (°C) 1360 °C 

Teplota varu(°C)     2500 °C  

Mr      78,077 

Tabulka č. 15: Expoziční limity v pracovním ovzduší 

Chemical Name ACGIH NIOSH OSHA - Final PELs 

Calcium fluoride 

(Fluorid, anorganický)  

2.5 [mg/m
3
] TWA (as F)  2.5 [mg/m

3
] TWA  2.5 [mg/m

3
] TWA 

 

 

 
Legenda: 

ACGIH    American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

NIOSH    National Institute for Occupational Safety and Health 

OSHA    Occupational Safety and Health Administration 

TWA    Time Weighted Average 

  
   
 
 

 

Dolomit      

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 302 + 401 

 

Chemický název   uhličitan vápenato hořečnatý 

PELC[mg.m
-3

] 10 

CaCO3.MgCO3                          (prach s převáţně nespecifickým účinkem)            

Teplota tání [°C] termický rozklad při 850 [°C], bod tání : 730-760 [°C] 
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Vápenec     

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 302 + 401 

Chemický název    

PELC[mg.m
-3

]                          10 

CaCO3     (prach s převáţně nespecifickým účinkem)            

Teplota tání [°C]      termický rozklad při 850 °C, bod tání : 750 - 770 °C 

 

Křemen      

Zpracovává se na těchto technologických linkách 103 + 105 + 401 + 302 

Chemický název                           oxid křemičitý 

PELC[mg.m
-3

]  

PEL r      přípustný  expoziční limit látky v ovzduší   

SiO2         0,1 [mg.m
-3

] (respirabilní frakce)  

OSHA 

PEL  

ACGIH  

TLV  

NIOSH  

TWA  

Crystalline Quartz  

RESPIRABLE    0.1 [mg/m
3
] (TWA-TLV)  

RESP.      0.025 [mg/m
3
] (TWA-TLV)  

RESP.      0.05 [mg/m
3
] (TWA-TLV)   

TWA      Time Weighted Average 

 

CAS :     14808-60-7 

EC/EINECS:     238-878-4     

R-věta :     Není 

S-věta :     S 22, 24/25, 26  

 

Teplota tání (°C)   1610 °C 
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Teplota varu(°C)     2230 °C  

Mr = 60,09 

 

Ţivec       

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 401 + 302 

Další názvy pro minerál jsou : ortoklas, plagioklas, feldspar, feldspat 

 

 

Ţivec  90-94 % approx.   CAS No:  68476-25-5  

SiO2  6-10%     CAS No:  14808-60-7    

R-věty:     Není 

S-věty:     S 22, 25/25, 26 

PELC[mg.m
-3

] 

PEL r       přípustný  expoziční limit látky v ovzduší   

SiO2         0,1 [mg.m
-3

]( respirabilní frakce )  

Teplota tání (°C)     1170-1530 [°C] 

Teplota varu(°C)     - 

Mr  -  

 

Oxid hořečnatý technický (dead burned magnesium oxide)  

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 302 + 401 

Další názvy: Dead burned magnesium oxide, magnesium oxid, magnesite 88 

 

CAS :     1309-48-4 

EC/EINECS:     215-171-9 

R-věta :     Není 

S-věta:     S 22, 25/25, 26 

Chemický název                                  

PELC[mg.m
-3

]    10 

MgO                            (prach s převáţně nespecifickým účinkem )     

ACGIH           10 [mg.m
-3

] 

OSHA        15 [mg.m
-3

]   ( total ) 
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Údaje ze zahraniční literatury : 

OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS (OELs): 

 

TLV (as fume):    10 ppm; [mg/m
3
] (ACGIH 1996).   Jako PELC 

MAK:      6 ppm; [mg/m
3
]; (1996).  

MAK as fume:    6 ppm; [mg/m
3
]; (1996). 

 
Tabulka č. 16: Chemická specifikace oxidu hořečnatého 

Chemical Name ACGIH NIOSH OSHA - Final PELs 

Magnesium oxide  
10 [mg/m

3
] TWA (inhalable 

fraction)  

750 [mg/m
3
] IDLH 

(fume)  

15 [mg/m
3
] TWA 

(total particulate)  

 

 

Teplota tání (°C)     2800 °C 

Teplota varu(°C)     3600 °C   

 

Oxid hlinitý / korundové kamenivo       

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 401 + 302 

Chemický název Aluminum oxide 

 

SiO2 3-6 %, TiO2 < 5 %, Fe2O3 < 2 %) 

Aluminum oxide (non fibrous) 

Obsah  (%): > 88 % - třída 1, minimum 58% - MF Miluflux 

CAS number:  1344-28-1 

1344-28-1 Aluminum oxide (non fibrous) 

ACGIH   TLV  10  [mg/m³] 

OSHA   PEL  15* [mg/m³] 

    5**  [mg/m³] 

*Total dust **Respirable fraction 

 

Poznámka : 

TLV (jako Al):   ppm; 10 [mg/m
3
] celkový prach bez azbestu <1% 

crystalline silica (as TWA) (ACGIH 1993-1994).  

MAK:   ppm; 6 [mg/m
3
]; a (1991). 

OSHA  Vacated PELs 
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Aluminum oxide:  10 [mg/m
3
]  

TWA (total dust)  5 [mg/m
3
]  

TWA  (respirable fraction) 


