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Anotace 

 

V přiložené práci jsou shrnuty základní možnosti zvýšení účinnosti technologie 

třídění sušeného a mletého fluoritu kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT 

TEPLICE s r.o. V prvé části jsou vysvětleny principy vzdušného třídění na jednotlivých 

stupních třídičů a možnosti jejich intenzifikace. V další části jsou specifikovány požadavky 

zákazníků pro průmysl a také je podrobně popsána technologie výrobní linky pro úpravu 

flotačního fluoritového koncentrátu. Úpravy technologických celků, jednotlivých třídičů 

jsou uvedeny v další části, kde je i navržena celková úprava linky, stanoveny parametry 

pro jednotlivé požadované koncentráty včetně laboratorních výsledků. Na závěr práce jsou 

shrnuty veškeré získané poznatky úpravy komerčně vyráběných třídičů a jejich uplatnění 

při dosažení specifických charakteristik požadovaných zákazníkem.  

 

Klíčová slova 

Granulometrie, fluorit, surovina. 

 

Abstrakt 

 

The attached work summarizes the basic ways to increase efficiency technologies 

sorting dried and milled fluorite in a combined way company FLUORIT TEPLICE. The 

first part explains the principles of air separation at different levels of separators and the 

possibility of intensification. The next section specifies requirements for customer 

industry, and is described in detail technology production lines for treatment of fluorite 

flotation concentrate. Edit technological units, individual screens are shown in the next 

section, which includes a proposed overall finish line, set the parameters for each desired 

concentrates, including laboratory results. At the conclusion summarizes all the knowledge 

gained adjustments commercially available cleaners and their application in achieving 

specific characteristics required by the customer. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE. 

Společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o., vznikla privatizací státního podniku Rudné doly 

Teplice s.p. a včleněním její části, úpravny Sobědruhy. Je zapsána do Obchodního rejstříku 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (oddíl C,  pod číslem 4342). Společnost FLUORIT 

TEPLICE s.r.o. pokračuje v dlouholeté úspěšné úpravě fluoritu, jehož počátky těžby se 

datují do období roku 1950.  

Komplexní průzkum ložisek fluorit v Československu byl provedený v letech 1950-1958 a 

následně pak až do konce roku 1992. Jednotlivé těžební lokality se od sebe lišily zejména 

složením minoritních minerálů, jimiž byl zejména křemen, vápenec, baryt a dále sirníky 

olova, zinku, mědi a stříbra. 

Mezi nejvýznamnější ložiska patřily Kovářská, Hradiště u Kadaně, Vrchoslav u Krupky, 

Harrachov, dále Moldava, Běstvina v Železných Horách, Jílové u Děčína. 

Závod na flotační a těžko suspenzní zpracování fluoritových rud byl vybudován v areálu 

bývalého hnědouhelného dolu Británie v roce 1952. V tomto roce byl zahájen zkušební 

provoz prvé flotační linky pro zpracování fluoritu křemenných surovin, tj. suroviny, která 

neměla velké požadavky na chemická flotační činidla a byla provozována v základní 

flotaci a 4 přečistých flotačních celcích. 

Úprava fluoritu byla několikrát intenzifikována a její konečná podoba zvláště pro flotační 

celky byla ukončena v roce 1976 výstavbou intenzifikované úpravy pro zpracování 

fluorito-baryto-galenitových rud z lokality Harrachov. 

Od začátku své působnosti byl závod v Teplicích orientován výhradně na flotační 

zpracování fluoritu. Sama o sobě patří flotace fluoritu k nejsložitějším flotačním procesům, 

neboť fluoritová ruda se nenachází v zemi v mono minerálním stavu, ale zpravidla v 

různých paragenezích s barytem, galenitem, pyritem, sfaleritem a také stříbrem, jako to 

bylo v  určitých částech ložiska Moldava. 

S rozvojem těžby se zvyšovalo množství produkce a s prudkým rozvojem 

ocelářství  vzrostla i poptávka po kusovém kazivci. Zprvu bylo třídění ruční, později však 

nastoupila  úprava rozplavováním v těžkých suspenzích, kde suspenze byl tvořena jemných 

ferrosiliciem , které bylo stabilizováno bentonitem. Těžba a úprava fluoritu byla hlavní 

činností až do roku 1983, kdy začala pomalu orientace na zpracování i dalších surovin. 
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Dříve sporadické dovozy surovin se staly pravidelnými, neboť domácí těžba a úprava už 

nebyly schopny pokrýt spotřebu. 

Definitivním mezníkem se pak stal rok 1991, kdy vláda výrazně omezila těžební limity. I 

když těžba a úprava fluoritu byla vždy ekonomicky soběstačná a nedostávala jakékoliv 

dotace, bylo rozhodnuto o útlumu fluoritového hornictví. Do roku 1994 byly uzavřeny 

všechny doly.  

1. ledna 1996 zahájila činnost společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o., a navázala tak na 

dlouholetou tradici. Zprvu převzala do nájmu od Fondu národního majetku úpravnu rud a 

posléze ji i odkoupila. V současnosti společnost FLUORIT TEPLICE s r.o., zpracovává 

fluorit, kusový kazivec, křemen, živec, sintermagnezit a korundové kamenivo, které jsou 

základní vstupní surovinou pro výrobu elektrod a svařovacího materiálu, pro úpravu a 

zpracování oceli na kyselé a alkalické bázi. Minoritní minerály se dále používají při výrobě 

skelných vláken, tavení, výrobě forem a další aplikace. 

Zejména v oblasti fluoritu doznaly specifikace pro jeho použití ve všech průmyslových 

odvětvích velké změny, a to zejména požadavky na chemické složení a též zrnitostní 

složení.   

Neustále rostoucí požadavky na kvalitu dodávaných surovin průmyslu výroby elektrod, 

které se používají pro úzkou specializovanou výrobu, například atomový program, stavby 

lodí a speciální strojírenství jsou ovlivněný taktéž technologií koncových uživatelů a 

zejména pak užitím jejich výrobků pro specifické, náročné aplikace v různých 

průmyslových odvětvích, jako je jaderná energetika, výroba speciálních svařovacích 

materiálů pro lodní, letecký průmysl. Tyto požadavky reagující na potřeby vysoce 

sofistikovaných parametrů, které jsou definovány čtveřicí ukazatelů jako je chemické 

složení s důrazem na obsah síry sulfidické a barytové, obsahem fosforu a uhličitany, dále 

na granulometrickou charakteristiku, sypnou váhu setřesou váhu produktu. Toto v konečné 

podobě má vliv na definovaných, předem stanovení spodní a horní limit hrubších částic, 

dále pak jemných částic. 

 Specifikace požadavků zákazníků jsou stanoveny normami pro chemické složení, 

sítovou charakteristiku včetně specifických kvalitativních znaků, kterými se společnost 

musí věnovat, aby byla schopna v technologii zajistit jejich plnění, stabilitu 
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technologického procesu a taktéž stabilitu dodávek i s ohledem v neposlední řadu na 

barevnost flotačního koncentrátu. 

Velké rozmezí vyráběných zrnitostních charakteristik výsledného prodejného produktu tak 

i škála chemického složení s obsahem předem definovaných limitních hodnot minoritních 

minerálů je základem jednak pro úspěch na trhu této suroviny tak i pro možnosti podílet se 

na vývoji nových směsí, nových materiálů pro navazující průmysl. Omezené možnosti 

získaní kvalitního komerčního flotačního koncentrátu, jehož chemické složení je vždy 

odvislé na mineralogickém složení těžené suroviny, je nutné kombinovat s možnostmi 

úpravnickými, tj. možnostmi vzdušného třídění založeného na kombinaci sériového 

zapojení různých vzdušných třídičů, tak kombinace vzdušného třídění doplněného o třídění 

na plošných sítech. Taktéž využití různé specifické hustoty minerálů, které tvoří minoritní 

složky flotačního fluoritového koncentrátu, jejich pohybu v předem definovaných 

rychlostech po tangenciálních či lineární trajektorii má v konečném efektu vliv na 

možnosti výroby specifických typů výrobků z fluoritu. Zrnitostní parametry, sypná a 

setřesená hmotnost, barva a další parametry jsou pak základem pro náročné technologické 

aplikace a jsou vždy definovány obchodními podmínkami. Dohody o ověřování vlastností 

výsledného prodejného produktu jsou součástí tzv. Dohody o metodách ověřování a jako 

takové se ověřují při kvalitativní přejímce dle předem stanovených postupů pro výrobek u 

zákazníka.   

Cílem této práce je uvést možnosti optimalizace vzdušného třídění a vzdušných třídičů 

provozovaných společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. a poukázat na možnosti úpravy 

vzdušných třídičů komerčně vyráběných na základě teoretického propočtu pomocí 

fyzikálních zákonitostí jak v sériovém tak i paralelním zapojení včetně možnosti doplnění 

této technologie dotříděním na vibračním třídiči Toto síto pak je základem pro ostré 

odříznutí předem definované velikosti částic či naopak odstraněním podsítné frakce, 

jemných podílů pod stanovenou hranici danou zákazníkem.  
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TECHNOLOGIE ASV TŘÍDĚNÍ (AIR 

SIEVE CLASSIFICATION) 

2.1 Vzdušné třídění a teorie třídění včetně parametrizace 

Třídění v proudu plynu s využitím síly gravitační nebo síly odstředivé a Coriolisovy síly 

v rotačních třídičích, tzv. cyklonových třídičích je základem v celé struktuře 

technologických linek ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Vzdušné třídění je velice efektivní a dá se snadno popsat na základě známých fyzikálních 

zákonů. Popis vzdušného třídění a parametrizace procesu je nosným prvkem pro možnosti 

jeho ověřitelnosti v praxi. Znalosti o složení upravovaného flotačního fluoritového 

koncentrátu jsou základem pro predikci úspěšnosti jeho úpravy v daných technologických 

stupních. 

Ve vzdušných třídičích je využita odstředivá síla, která působí na částice flotačního 

fluoritového koncentrátu s obsahem minoritních minerálů, jako je křemen, vápenec 

(kalcit), baryt. Tato odstředivá síla je vždy o několik řádů vyšší než gravitační síla působící 

na tyto částice. Tudíž lze při výpočtu teoreticky navrhnout zanedbání účinku síly gravitační 

a nahradit ji silou, která je 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. 

Skládáním vektorů sil pak dosáhneme toho, že vektor výsledné rychlosti daného hmotného 

bodu (minerální kulové částice), je dán vektorových součtem vektorů rychlosti tohoto bodu 

spojeného s unášivým prostorem, tzv. unášivá rychlost, a dále vektorem rychlosti tohoto 

bodu vzhledem k prostoru druhotnému, tzv. relativní rychlost. 

Můžeme potom modelovat a teoreticky zpracovat celkové zrychlení například v komoře 

ventilátoru, ve válcové části uzavřeného cyklonového odlučovače následujícím způsobem. 

Částice pohybující se v uzavřeném prostoru s pohyblivými lopatkami, například 

v odstředivém ventilátorovém odlučovači, uděluje ji jednak zrychlení a dále i takzvaných  

tlakový gradient. Tj. časovou změnu relativní rychlosti částice v. r. vůči rychleji 

proudícímu plynu jí uděluje zrychlení.  

Celkové zrychlení působící na danou částici je součtem tří složek, tj. zrychlení 

odstředivého, Coriolisova a relativního Tento vztah vystihuje níže uvedená rovnice.  
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    ac   =   ao   +   aC   +   ar  (1)  

Legenda: 

ac odstředivé zrychlení    

ao Coriolisovo zrychlení  
aC celkové zrychlení 

ar zrychlení 
 

Odstředivá síla vždy je úměrná čtverci obvodové rychlosti částice vo při pohybu po 

kruhové dráze o poloměru r.   

Odstředivá síla však působí i na tzv. fiktivní částice plynů a v našem případě i páry při 

sušení, které probíhá současně s tříděním. Důsledek nižší hustoty pro plyn a páru, cca o 3 

řády, pak je síla působící na plyn a páru slabší než síla působící na částici fluoritového 

flotačního koncentrátu a minoritních minerálů a její dráhu tato odstředivá síla zakřivuje 

podstatně méně. 

Závěr tohoto je ten, že tuhé částice jsou vedeny ke vnější stěně oblouku odlučovače i 

přívodního potrubí, případně i vstupní rozdělovací hlavy paralelně zapojených cyklonů, 

kde je cyklonový pohyb plynu a v našem případě i páry. 

Pro přehlednost, jednoznačnost a pro přesný popis odlučovacích a třídicích procesů uvádím 

níže základní technické pojmy a vlastnosti odlučovaných částic posuzovaných 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, používané 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 možné určit, zda je proudění tekutiny laminární a nebo turbulentní. Čím je 

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

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

použít 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

] 

  dynamická viskozita [Pa.s] 1  hustota vzdušniny (čištěného plynu) 

d    průměr odlučované částice  [m, m]    g    gravitační zrychlení 

2  hustota odlučované částice    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 nebo rozdělovací hlavy) lze pak stanovit 

následně dle níže 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 procentuálním vyjádřením podílu hmotnosti 

odloučených částic určité velikosti ku hmotnosti částic stejné velikosti přivedených do 
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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)  

 

Křivky frakční odlučivosti (účinnosti) odlučovače - jsou grafickým vyjádřením závislosti 

frakční odlučivosti na velikosti určujícího parametru – průměru nebo pádové rychlosti 

částice: 

 

Ze své bakalářské práce uvádím: 

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 dosaženo minimálně frakční odlupčivosti 50% a větší. 

- průtočné množství 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) 
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 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: [1]. 

 

 

 

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

 Legenda: 

 D součinitel odporu odlučovače 

  pz poměr tlakové ztráty 

 vD rychlosti proudění 

 

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

sestavit celkový scénář odlučivosti jednotlivých stupňů v dané technologii. [7] 

2.2 Základní aspekty provozované technologie vzdušného třídění ve společnosti 

FLUORIT TEPLICE s.r.o.   

Společnost Fluorit Teplice s.r.o. provozuje tzv. Pfeiferův systém mletí za současného mletí 

a sušení zpracovávaných minerálů, fluoritu, magnezitu, křemene a využívá poměrového 

čtyřstupňového sériově paralelního zapojení vzdušného třídění 1000:2*1000/8*400/ F. 

První stupeň základního třídění je tvořený lopatkovým vzdušným třídičem s nastavitelným 

úhlem tangenciální složky. Tento třídič byl upravený tak, aby základní nastavení vektoru 

výsledné rychlosti daného hmotného bodu – částice minerálu se neměnilo v celé výšce 

nastavitelné lopatky. Původní lichoběžníkový tvar vstupního otvoru nastavitelné lopatky 

byl převedený na obdélníkový tvar s poměrem a:b 1:10 při otevření na a = 1 cm. Tímto se 

dosáhlo linearity, zamezilo turbulenci při lichoběžníkovém nastavení lopatek a 

charakteristika třídiče byl značně posunut do oblasti ostrého třídění již v prvém stupni 

třídění. 

Bylo dosaženo toho. Že úhel, který svírá lopatka vzdušného třídiče v daném bodě s tečnou 

na kulovou plochu vnější části kuželové části třídiče, je pak shodný ve všech lopatkách. 

Dále změna konstrukce otevírání klapek zajišťuje obdélníkový průřez vstupního okénka 
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namísto lichoběžníkového nestabilního provedení vstupního okénka komerčního 

provedení.  

Druhý stupeň třídění je zajištěný speciálním vstupním přívodem vzdušniny, tzv. klínovým 

jazykem, který přesně rozděluje vzdušninu do dvou paralelně uspořádaných rychlých 

cyklonou o průměru válcové části 1000 mm. Tyto cyklony nemají možnost nastavitelnosti 

tangenciální složky proudění vzdušniny. Avšak důležitým aspektem správního dělení 

vzdušniny do tohoto třídiče je dělící segment a speciální napojení tangenciální části 

cyklonu a zejména úpravy výstupní části cyklonu, kde je použito dvoucestné klapky, které 

zajišťuje minimální zpětný proud vzdušněny ze spodní části cyklonu do jeho horní 

výstupní části. 

Třetím stupněm je speciálně upravená 8 členná skupina malých cyklonů.  Ta je sestavena 

ze dvou paralelně stojících baterií 4 cyklonů o průměru 400 mm sestavených sériově. Opět 

velice důležitou částí je vstupní jazyk, dělič, který rozděluje do dvou sekcí vzdušninu. 

Nemalou měrou se na celkové správné funkci této třetí části podílí speciálně upravená 

společná výstupní část a možnost nastavení zpětného průtoku vzdušniny do této části. 

Poslední částí je regenerativní filtr pracující systémem regenerace IN LINE, tj. regenerace 

při současném filtraci vzdušniny. Tento filtr zajišťuje odstranění veškerých tuhých částic 

do velikosti 0,0005 mm s účinností 99,99975 %. Regenerace filtru je zajištěny suchým 

vzduchem CDA. 

2.3 Cyklonové odlučovače 

Společnost Fluorit Teplice s.r.o. z doby své existence upravila cyklony tak, aby 

mnohonásobně předčily vlastnosti komerčně vyráběných cyklonů a dosáhly tak požadavků 

na produkty zákazníků. Tyto cyklony jsou použity ve všech linkách, které společnost 

provozuje, tj. linky č. 101, 105 a 401. Čísla linek jsou odvozena od souhrnné provozní 

evidence vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší dle platného zákona o ovzduší a 

nemají jiný význam. Níž je na obrázku č. 1uvedeno základní schéma mlecích, třídících 

linek ve společnosti. Je nutno podotknout, že veškeré linky současně materiál i suší.  
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Obrázek č. 1: Blokové schéma mlecích a třídících linek ve společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Tyto linky využívají k odloučení tuhých části odstředivé síly, která je zabezpečená 

koncovým ventilátorem, které je řízený frekvenčním měničem a dále prostorovou klapkou. 

Tyto dvě zařazení umožňují měnit podtlak na konci mlýnu v širého škále od - 15 kPa až do 

- 250 kPa. 

Odlučivost těchto cyklonů či sekcí cyklonů se pohybuje dle získaných měření od 79,8 % 

do 95,6 %. Toto závisí zejména na specifické hustotě zpracovávané suroviny.  

Podtlak je základní veličinou, která reguluje výstupní rychlost dané částice ze mlýna a její 

velikost, dále pak i nastavení lopatek primárního třídiče LVT ve vazbě na teplotu 

vzdušniny ovlivňuje významně jednotkové odlučivosti všech stupňů. 

Níže je uvedeno blokové schéma  

 

 

 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotačního 
koncentrátu fluoritu 

LVT 
10 

RC 

1000 

RC 

1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Sušení a mletí č. 105 – 
určeno pro mletí a sušení 

magnezitu a křemene 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Sušení a mletí č. 401 – 
Sušení a mletí křemene, 

živce, skla 

Třídič 
LTRR 

Filtr 
hadicový 

regenerativn
í 

Sušení a mletí č. 105 – 
určeno pro mletí a sušení 

magnezitu a křemene 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 
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Vzdušniny je koncovým ventilátorem odtahována ze sušícího a mlecího mlýnu na základě 

nastavení otáček ventilátoru, polohy klapky a otáček válcové části mlýnu, který je řízený 

frekvenčním měničem. Vzdušniny válcovým potrubím vstupuje kuželovým pláštěm do 

vnitřní části lopatkového vzdušného třídiče. Poloha řídících klapek, které určují úhel 

vstupu vzdušniny, udává poté celkovou plochu pro dosažení vířivého šroubovicového 

pohybu, který vyvolává základní odstředivou sílu pro odloučení částic. Základními 

parametry, které jsou důležité pro dosažení základního třídění je daný podtlak na vstupní 

části třídiče, poloha klapek, rychlost proudění vzdušniny, teplota vzdušniny, vlhkost 

vzdušniny a tím i množství vytvořené páry, která v konečné podobě snižuje kvalitu ostrého 

třídění. 

Odloučené částice se shromažďují dle velikosti a specifické hustoty částice (minerálu) u 

stěny válcové kuželové stěny cyklonového odlučovače. Šroubovicovým pohybem za 

spolupůsobení gravitační síly se shromažďují ve spodní části cyklonového odlučovače. 

V tomto místě je umístěna řízená dvoucestná klapka, která reguluje přisávání vzduchu 

z odvodního potrubí. Pokud je přisávání menší než 1/1000 celkového vstupního množství 

vzdušniny, dochází gravitačním silou k opuštění netěžších a největších zrn minerálů 

z cyklonového odlučovače. V osové části cyklonového odlučovače se naopak shromažďují 

jemné a lehké části, které opouští válcovým kónusem třídič a postupují do další sekce 

třídění. Důležitost kontroly konstrukce spodního odvodu odlučovače je velice důležitá pro 

zajištění stability funkce cyklónového odlučovače a stability parametrů třídění. 

Linky č. 101 a č. 105 jsou vybaveny lopatkovým vzdušným třídičem LVT 10, který má 

upraveny lopatky na systém obdélníkového průřezu namísto komerčně vyráběného 

lichoběžníkového, dále je upravený tubus, tzv. přetoková část vzdušného třídiče, která je 

zasunovatelná do válcové až kuželové části třídiče. Tyto dvě úpravy, které jsou majetkem 

společnosti Fluorit Teplice s.r.o. byly vyvinuty v letech 2001-2005 a byly doplněny v roce 

2011- 2012 na základě teoretických výpočtů změnou výstupní část a změnou systému 

nastavení lopatek včetně změny nastavitelnosti vstupní rychlosti do vzdušného třídiče. 

Veškeré tyto úpravy teoreticky vypočtené na základě předchozích úvah o pohybu 

hmotných částic v cyklonové části s využitím měření podtlaku, rychlosti, teploty a tlakové 

ztráty před třídičem a za třídičem zefektivnily ostrost třídění třídiče i jeho odlučivost. 
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Další změnou v konstrukci třídiče byla část tangenciálního vstupu, která byla 

upravena na vzdálenost vypočtenou teoreticky pro hustoty tříděných minerálů od 2,71 do 

3,20 kgúdm
3
 a vyrobena z otěruvzdorného plechu, čímž se eliminovaly poruchy, 

způsobené lokálními prohlubněmi, které byly zapříčiněny nedokonalostí klasické oceli 

11 370. 

Fluorit Teplice s.r.o. dosahuje odlupčivosti u tohoto třídiče 79-96 % pro částice 

s průměrem nad 10 m při hustotě vyšší než 1000 kg.m
-3

 - 1110 kg.m
-3

 a hustotě plynu > 

1,0 kg.m-
3
. Pokud jsou odlučovány částice s velikostí menší než 0,3010 mm odlučivost 

prudce klesá a zvýšení odlučivost je nahrazeno snížením vstupní rychlosti do třídiče. 

Částice menší než 0,001 mm ani jeden stupeň cyklonového odlučovače nezachytí, proto je 

na konci této kaskády zařazený filtr. 

Bylo zjištěno experimentálními měřeními, že kolísání rychlosti a tlakové ztráty +- 20 % 

nemá na citlivost odlučivosti u takto upraveného cyklonového třídiče podstatný vliv. 

Snížený průtok vzdušniny sice způsobí zmenšení odstředivé síly cca od 8-12 % a tím 

samozřejmě i usazovací rychlosti, ale naopak prodlouží dobu setrvání minerální částice 

v odstředivém poli cyklónového odlučovače. Tímto se pravděpodobnost odloučení naopak 

zvýší. 

 

 

Usazovací rychlost minerální částice fluoritu o specifické hmotnosti 3,21 kg.m
-3

 o 

definovaném kulovitém tvaru o průměru 0,005 mm, tj. 5 m, 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). [2]. 

Tlaková ztráta cyklónů ve společnosti Fluorit Teplice s.r.o.  se v linkách 101, 105 a 401 

pohybuje v závislosti na rychlosti proudění plynu mezi 600–1000 Pa. Tlaková ztráta je tak 

cca 100 vodního sloupce. Tyto podmínky tlakových ztrát vedly k použití jednostupňových 

radiálních nebo axiálních ventilátorů, které jsou velice snadno udržovatelné, čistitelné a 

proto jsou spolehlivější, investičně a provozně levnější, než ventilátory vysokotlaké a 

vícestupňové nezbytné pro systémy s vyšší tlakovou ztrátou 
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 Základní měnitelné parametry na lince č. 101 sušení a mletí fluoritu 

Ve společnosti Fluorit Teplice s.r.o. se používá technologie, kde se využívá současného 

mletí a sušení fluoritu s následným tříděním na soustavě vzdušných třídičů doplněných 

vibračními síty. 

Fluoritový flotační koncentrát je nakladačem dopravený na vážící pasový podavač, ze 

kterého je frézou odnímám plynule na vážící dopravník, kde dochází pomocí frekvenčního 

měniče k řízení a regulování předem nastaveného množství zpracovávaného fluoritu. 

Materiál padá skluzem poté do mlýna, kde se nastaví požadovaná teplota na výstupu 

mlýnu. Nastavení předepsaných otáček mlýnu respektuje základní pravidla, čímž nižší 

otáčky tím se materiál méně mele. Velikost středního zrna, které opouští mlýn tak roste. 

Sušení probíhá s nepřímým ohřevem, který zajišťuje spalování zemního plynu ve spalovací 

komoře a kontakt teplého vzduchu přímo s materiálem. Zde dochází k vysušení materiálu a 

odvodu páry současně se sušeným fluoritem ze mlýna do třídících cyklonových odlučovač. 

První stupněm cyklonových odlučovačů je lopatkový vzdušný třídič LVT 10 upravený dle 

technických podmínek již na provoz fluoritu, pak je vzdušninu s materiálem vedena na 

rozdělovače před dvojicí rychlých cyklonů paralelně zapojených o průměru 1000 mm. Od 

tohoto stupně je potrubím vedena do dalšího jazykového rozdělovače. Konstrukce 

rozdělovače je vlastnictvím společnosti Fluorit Teplice s.r.o. Z tohoto rozdělovače je 

vedena do dvou paralelně zapojených větví 4 menších cyklonových odlučovačů o průměru 

400 mm. Koncovým stupněm je hadicový filtr pracující systémem IN LINE regenerace. 

Koncový radiální ventilátor je vybavený řídící škrticí klapkou na regulaci rychlosti 

vzdušniny a tím množství vzdušniny do něj vstupující. 

Níže jsou uvedeny základní proměnné veličiny, které je možné 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 – Výstupní teplota sušícího mlýnu, která reprezentuje 

teplotu přímého ohřevu a sušení, což ovlivňuje hmotnost 

vzdušniny.  Odpor kladený ventilátoru je též závislý na 

teplotě vzdušniny, obecně je toto tzv. komínový efekt.  
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Ventilátor Qm - proměnná nastavitelnost odtahu množství vzdušniny ze 

mlýna a tím změny velikosti výstupní rychlosti ze mlýna a 

změny velikosti rychlosti v primárním třídiči LVT  

Třídič LVT 10 Vt - proměnné nastavení tangenciální složky rychlosti, 

zejména tečné složky v třídiči 

Hv - změny nastavení válce, který se zasunuje do střední 

částí cyklónového odlučovače od odvod částic 

DK – nastavení cyklu dvoucestné klapky a množství 

průchozí vzdušniny z této klapky do cyklonového 

odlučovače LVT 10. 

Výše uvedené veličiny reprezentují základní proměnné a jejich kombinace dovolující 

třídění na lince od 0,045 mm do 0,5 mm a také třídění a odebírání materiálu z různých částí 

linky, tj. z různé části cyklonových odlučovačů.  

2.4 Základní schémata linek č. 101, 105 a 401 provozovaných společností 

FLUORIT TEPLICE s.r.o. 

Základní schémata všech tří linek vybavených cyklonovými odlučovači jsou uvedena níže. 
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Obrázek č. 2:  Základní schémata mlecích, sušících a třídících linek provozovaných společností FLUORIT 

TEPLICE s.r.o. 

 

   

Obrázek č. 3:  Detail úpravy lopatkového vzdušného třídiče LVT 10.  

Jednotlivé klapky jsou odděleně nastavitelné pohyblivým čepem. Nastavení je provedeno 

na stupnici, která je ve výřezu křídlové matice. Proměření otevření je provedeno 

stanoveným pracovním měřidlem, posuvným měřidlem, které je pravidelně kontrolováno 

ČMI. 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotační 
koncentrát fluoritu 

LVT 
10 

RC 

1000 

RC 

1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Sušení a mletí č. 105 – 
určeno pro mletí a sušení 

křemene 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Sušení a mletí č. 401 – 
Sušení a mletí křemene, 

živce, skla 

Třídič 
LTRR 

Filtr 
hadicový 

regenerativn
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Obrázek č. 4:  Detail úpravy lopatkového vzdušného třídiče LTRR  1000.  

 

Jednotlivé klapky jsou společně nastavitelné pohyblivým ramenem. Nastavené je 

provedeno na stupnici, která je ve hlavním rameni. Proměření otevření je provedeno 

stanoveným pracovním měřidlem, posuvným měřidlem, které je pravidelně kontrolováno 

ČMI. 

 

   

Obrázek č. 5:  Detail dvojice rychlých cyklonových odlučovačů RC 1000 včetně detailu rozdělovací hlavy, 

která je opatřena tzv. jazykem.  

 

Tyto dvojice rychlých cyklonových odlučovačů RC 1000 včetně detailu rozdělovací hlavy 

jsou užity v linkách č. 101 a č. 105. Jsou vybaveny měřícím otvorem na vstupu a na 

výstupu pro zjištění tlakové ztráty celého odlučovače a měření jeho činnosti pro zjištění 

nestandardních stavů. 
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Obrázek č. 6: Detail baterií 8 ks cyklonových odlučovačů o průměru 400 mm, které jsou uspořádány ve dvou 

paralelních bateriích po 4 ks sériově uspořádaných včetně detailu rozdělovací hlavy do těchto dvou sekcí 

 

Tyto dvojice cyklonových odlučovačů o průměru 400 mm jsou užity v linkách č. 101 a č. 

105. Jsou vybaveny měřícím otvorem na vstupu a na výstupu pro zjištění tlakové ztráty 

celého odlučovače a měření jeho činnosti pro zjištění nestandardních stavů. Dále je 

zabudován měřící otvor v kuželové části výpustného sběrného zásobníku pod těmito 

cyklony po měření tlakové ztráty, která může při nefunkčnosti dvojcestné klapky na 

výstupu z této baterie negativně ovlivnit odlučivost celé baterie cyklonů. 

 

    

Obrázek č. 7: Dynamický lopatkový třídič s proměnnou rotační klecí pro dynamické třídění. Třídič LTRR je 

instalován v lince č 401. (obrázek z materiálu PSP). [3]. 

 

Vzduchový třídič typu PRESEP – LTR, vyvinutý v PSP Engineering, je dynamický 

vzduchový třídič. Tento je většinou použitý v oběhových pneumatických mlýnicích v 

kombinaci s mlýny. Společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o. upravila tento třídič na oběhové 

mlýnici linky 3,2*6,0 m tak, že z původního výkonu cca 1,4 t/hod na vstupu, nyní může 

výkonově konkurovat většímu typu 1200 s výkonem až 2,7 tun za hodinu. Tato úprava 
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byla součástí této diplomové práce a jako technické zlepšení je vedena ve společnosti s 

AO.   

 

 

 
 

Obrázek č. 8: Detail upraveného rotoru dynamického třídiče LTRR - 1000 linky č. 401.  

 

 

2.5 Suroviny zpracovávané na linkách č. 101, 105 a 401  

FLUORIT TEPLICE s.r.o. upravuje sušením, mletím a tříděním různé typy surovin a 

specifické hmotnosti základního minerálu od 2,5 – 4,2 kg/dm
3
.  

Tabulka č. 1: Typy zpracovávaných surovin na technologických linkách č. 101, 105 a 401 

Název materiálu číslo technologické  linky 

Flotační fluoritový koncentrát s hydrofobním povrchem / kusový 

kazivec 
101 

Oxid hořečnatý technický DB nebo SDB, kaustický oxid 

hořečnatý, oxid hlinitý korund, gama oxid hlinitý  
105 + 401 

Korund / Oxid hlinitý / korundové kamenivo / technické sklo 105 + 401 

2.6 Lopatkový vzdušný třídič LVT, řez a popis. 

 

Lopatkový vzdušný třídič je základním článkem pro oddělení hrubších částic ze vzdušniny 

tak, aby další cyklonové stupně mohly dále třídit a upravovat vzdušniny a popřípadě 

dopravovat polotovary ze svoje části do další technologických linek. Níže je uvedený řez 

s popisem základních částic 
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Obrázek č. 9:  Řez třídičem Lopatkovým vzdušným typů LVT 10 [4]. 

 

 

Třídič LVT 10 o průměru 1000 m válcové části je dvoudílný. Skládá se z vlastního tělesa 

třídiče a z výsypky odloučeného materiálu. Třídič je utěsněný a je prachotěsný tak, aby 

nebyly zřejmě detekovatelné netěsnosti, které by poté způsobily problémy v kvalitě třídění 

a v celkové odlučnosti třídiče.  

Třídič LVT 10 má v horní části regulační zařízení, které se skládá ze samostatně 

regulovatelných lopatek. Jednotlivé klapky jsou odděleně nastavitelné pohyblivým čepem. 

Nastavení je provedeno na stupnici, která je ve výřezu křídlové matice. Proměření otevření 

je provedeno stanoveným pracovním měřidlem, posuvným měřidlem, které je pravidelně 

kontrolováno ČMI. Třídič LVT 10 má dále regulační, svisle posuvný válec, pro regulaci 

hrubou. Dolní kuželová část je třídící. Třídič LVT má kontrolní otvory, které jsou opatřeny 

dále přírubami pro napojení takové hadice pro měření tlakových ztrát v třídiči. Výsypka 

třídiče LVT 10 má malý kruhový otvor, který má na konci přírubu a na který je připevněna 

dvoucestná klapka. Třídič je upevněný na nosných přírubách a stabilizován silenbloky. 

Výstup 

Výpad hrubých částic 

Vstup 

příruba 

rychlouzávěr 
Výsypka 
hrubých částic 

od tříděných ze 
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měření podtlaku 

Regulační lopatky 

pro úhel alfa 
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Aby se mohlo regulovat přisávání vzduchu výpadem do třídící části lopatkového 

vzdušného třídiče, je zabudována do přepadového potrubí dvojcestná řízená klapka. 

Vzduch s jemnými částečkami se odsává proudem vzduchu přes výstupní hrdlo v horní 

části třídiče do odprašovacího zařízení, kde byl zabudován válec.  Třídič byl pro 

požadované nové potřeby zákazníků upravený v souladu s podmínkami tangenciální 

vstupu do třídiče tak, aby vstupní otvor mezikruží a klapkami měl obdélníkový profil. 

Tento obdélníkový profil  poměrem stran až  5:1 až 8:1 zajišťuje, že vstupní rychlost části 

do tangenciální část cyklonu pro různé velikosti části dle zvoleného podtlaku je ve velice 

malém rozmezí. Touto změnou konstrukce dosahuje třídič vyšší účinnosti třídění zejména 

tím, že částice o velikosti nad 75 mikronů jsou po obvodu třídiče dopraveny na výstup 

třídiče a částice pod 45 mikronů tubusem třídiče do dalšího stupně.  Tato úprava třídiče, 

provedená technologem společnosti byla vyvinuta v letech 2004-2008 tak, že je možné již 

vzdušným tříděním dosáhnout značné ostrosti třídění v základním stupni třídění. Další 

úprava byla provedena v letech 2011-2012 

2.7 Rychlý odlučovací cyklon o průměru 1000  

 

Odlučovací cyklon o průměru 1000 mm se používá k třídění a oddělení minerálních 

zrn a drobných částic ze vzdušniny. Vzduch s minerálními částicemi, přiváděný kovovým 

potrubím pod určitým tlakem, vstupuje do rozdělovací hlavy a poté do tangenciálního 

otvoru ve vrchní části rychlého odlučovacího cyklonu. Působením odstředivé síly působící 

na zrna ve vzdušnině a náhlou expanzí vzdušniny s částicemi dochází k zpomalení, ke 

snížení rychlosti vzdušniny a částeček minerálů a jejich oddělování ze vzdušiny, které pak 

padají do spodní části odlučovacího cyklonu, odkud jsou odváděny přes dvoucestnou 

řízenou klapku do sběrného potrubí. Vzdušnina s malých obsahem částic, pak odchází se 

ven potrubím ve vrchní části rychlého odlučovacího cyklonu.  

Odlučovací rychlé cyklony jsou v podmínkách společnosti FLUORIT TEPLICE 

s.r.o. vyrobeny v otěruvzdorného plechu tak, aby byl zajištěný hladký povrch tangenciální 

části cyklonu, a malé změny v časové lince provozu cyklonu. 

Cyklony jsou ve společnosti ukotveny k ocelové konstrukci a opatřeny silenbloky 

proti neobvyklým stavům. Potrubí pro odvod materiálu z rychlého cyklonu je zaústěno do 

řetězového dopravníku.  

Na obrázku č. 10 je zobrazen rychlý cyklon průměru 1000 mm. H=1000 mm. 
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Pro paralelní zapojení rychlých cyklonů je nezbytně nutné opět správně zvolit 

vstupní otvor pro přívod vzdušniny. Opět je velice nutné při napojení potrubí na rychlý 

cyklon zajistit správný úhel a rozdělovač pro paralelní zapojení těchto cyklonů. Během 

roku 2004-2007 byly provedeny testy, z nichž bylo zajištěno pro minerály o specifické 

hustotě nad 3,2 kg/m
3 

nastavení vstupní úhlu rozdělovacího jazyku. 

 

  

  
Obrázek č. 10: Schéma rychlocyklonu ( rychlého cyklónu o průměru 1000 mm) 

 

Legenda: 

A – Poloměr vstupní válcové části 

B – Průměr válcové části 

C – Výška výstupního kužele 

D – Výška výstupního prachového nástavce 

E – Výška válcové částí cyklonu 

G – Výška zasunutého tubusu prachových částí 

H – Průměr válcové části tubusu prachových částic 

J – Strany obdélníkového vstupního otvoru 

K - Strany obdélníkového vstupního otvoru 

L – Průměr výstupního hrdla kuželové výstupní části cyklonu 
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2.8 Multi cyklonový odlučovač, tzv. multicyklon, multidyn 

Baterie odlučovačů o průměru 400 mm, tzv. malých cyklonů, je sestavena ze dvou 

paralelně stojících baterií 4 multidynu o průměru 400 mm sestavených sériově s přívodním 

rozdělovacím potrubím a rozdělovací hlavou, jejíž konstrukce byly v průběhu let 2001-

2012 upravena do dnešní podoby tak, aby zajišťovala místo Gaussova rozdělení zrnitostní 

křivky odloučených části tzv. Poissonovo rozdělení.   

Vzduch s materiálem je přivedený kovovým potrubím pod daným tlakem, který je 

měřený a vyhodnocený tak, aby tlaková ztráta třídiče nebyla větší než 300 kPa. Poté 

vzdušnina vstupuje do rozdělovací hlavy s paralelním vstupem do obou sériových baterií. 

Působením odstředivé síly na částice minerálu a náhlou expanzí vzdušniny do velkého 

prostoru dochází k zpomalení částic, ke snížení rychlosti částic a částeček minerálů a jejich 

vypadávání a oddělování ze vzdušiny. Vzdušnina s malých obsahem částic pak odchází se 

ven potrubím ve vrchní části rychlého odlučovacího cyklonu na poslední stupeň, kterým je 

filtr.   

Pro paralelní zapojení 2 baterií 4 ks multidynu, které jsou v sériovém zapojení je opět 

nezbytně nutné opět správně zvolit vstupní otvor pro přívod vzdušniny. Je velice nutné při 

napojení potrubí na paralelní zapojení dvou baterií  zajistit správný úhel a rozdělovač pro 

těchto baterií. Byly provedeny testy, z nichž bylo zajištěno pro minerály o specifické 

hustotě nad 3,2 kg/m
3 

nastavení vstupní úhlu rozdělovacího jazyku. Tím tato baterie 

nepropouští na filtru částice větší než 1 mikron, tj. 0,001 mm. 

 

2.9 Plošné třídiče na lince č. 101 

Linka č. 101 je vybavena dále dvěma třídiči, které třídí výstupní materiál 

z lopatkového vzdušného třídiče. Prvním třídičem je třídič typu Mogensen, dvou plošný 

třídič o rozměru 1000*1500 mm s účinnou plochou třídiče 1390*995 mm o sklonu 35°. 

Třídění pro speciální účely je doplněno kruhovým třídičem o průměru 1500 mm 

s buzením kmitů ve středu kruhového síta.  
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Technologické zapojení třídičů do linky č. 101 je uvedeno níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Schéma linky č. 101 se zapojením plošných vibračních třídičů 

Tímto doplňkový tříděním na vibračních třídičích je dosaženo širokopásmových 

možností výrob různých typů koncentrát současně bez nutnosti instalace dalších zásobníků, 

přerušovaného chodu a dalších výrobně technologických předností jako je další spotřeba 

elektrické energie. 

2.10 Filtr regenerativní s funkcí čištění IN LINE  

Filtr je posledním stupněm celé technologické linky sušení, třídění a mletí fluoritu č. 

101 a zabezpečuje splnění požadavků zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 Sb., tj. obsah 

TZL pod daný limit stanovený vyhláškou 415/2012 Sb. 

 

2.10.1 Popis ETS filtru IN LINE 480 m
2
 

Filtr je sestavený ze 120 ks filtračních hadic o ploše 4 m
2
. Filtrační materiál je 

polyamid s kovovým propojením na odvedení statického elektrického náboje vznikajícího 

v důsledku vzduchotechniky. Tento náboj je odvedený soustavou sběrnic tak, aby vzniklý 

statický náboj neporušil tkaninu filtru, což by v konečné fázi znamenalo snížení jeho 

odpadu a změnu všech parametrů nastavených na dané lince pro daný typ výroby. 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotačního 
koncentrátu fluoritu 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Kruhové síto 1500 mm 

Podavač a třídič 

Produkt I 

Produkt II 
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V textilním filtru je odlučování prachu, prachových částic zajištěno filtrační textilií. 

Kvalita materiálu zásadně ovlivňuje odlučivost filtru, tlakovou ztrátu, opotřebení. Dále 

ovlivňuje životnost filtrační tkaniny. Toto vše s sebou nese i ekonomiku provozu 

koncového stupně filtrace. Kvalitu filtrační textilie stanovuje její hydrolýzu, poréznost 

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

elektrická vodivost a elektrický náboj. 

Odlučivost, protivýbuchové provedení filtru a ochrana proti hydrolýze tkaniny, tzv. 

celková provozní spolehlivost filtrů je velice závislá na hydraulických poměrech v prostoru 

filtru. Zde se rychlost proudění plynu s minerály ve volných prostorách komory filtru 

pohybuje pouze v m.s-1. Rychlost proudění plynu filtrační tkaninou jee pohybuje mezi 1 – 

2 cm.s-1.  

Z daného rozboru plyne, že v prostoru filtru musí rychlost plynu klesnout o cca 3 

řády proti rychlostem v potrubí. Proto je komora filtrů rozměrná. 

Odlučivost textilních filtrů pracujících nad teplotou rosného bodu v režimu IN LINE 

ve společnosti Fluorit Teplice s.r.o. v technologiích 101, 105, 401 přesahuje 99,99975 %. 

Výrobce filtru je společnost Entstaubungstechnik GmbH. Tyto filtry jsou vůbec 

nejúčinnějšími mechanickými odlučovači prachu. Tlaková ztráta filtračních stanic se 

pohybuje kolem 850-1000 N.m2, výjimečně může být i více než dvojnásobná.  

 

Ze své bakalářské práce uvádím: 

Zachycení prachové částice je teoreticky vysvětlováno spolupůsobením několika 

vzájemně se doplňujících mechanismů: 

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

filtrační přepážkou nebo filtračním koláčem, 

 impaktní účinek – zachycení prachové částice v textilii po jejím nárazu  

do filtrační přepážky, 

 difusní účinek – usazení prachové částice submikronové velikosti na 

vláknech filtrační přepážky 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  
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 sedimentační účinek – usazení částice prachu na filtrační látce účinkem 

gravitační síly.
 
[5], [7]. 
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3 POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA NA PRODUKT  

 

Požadavky zákazníka na výsledný produkt se liší zejména od technologického 

použití. Požadavky zákazníka můžeme rozdělit do několika skupin.  

Zákazníci jsou předmětem obchodního jednání, a tudíž je nemohu zveřejnit. 

3.1 Fluorit použitý ve výrobě elektro a svařovacích materiálů  

Základní charakteristickou tohoto produktu jsou ostrá omezení jak na horní tak i na 

spodní hranici.  Základní vlastností pro různá použití je dodržení vždy rozsahu frakce 

v daném intervalu zrnitostní třídy. 

Základním produktem je typ WELDING GRADE. Tento produkt činí cca 60 % 

výrobního programu společnosti, proto je nutno tomuto produktu věnovat maximální 

pozornost, aby nebyly porušeny obchodní a smluvní vztahy se zákazníkem. 

Zrnitostní charakteristika typů WG je uvedena níže. 

 

Tabulka č. 2: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade WG A 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,400 mm 0 0 

+0,355 mm 0 5 

+0,125 mm 15 45 

+0,075 mm 30 60 

+0,045 mm 55 85 

 

Tabulka č. 3: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade WG B/D 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,355 mm 0 0 

+0,150 mm 5 25 

+0,075 mm 30 60 

+0,045 mm 55 85 

 

Pro určité specifické výroby je nutno vyrobit koncentrát, který má velice úzkou 

charakteristiku granulometrie, typ WG E. 
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Tabulka č. 4: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade WG 4 

 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,125 mm 0 0 

+0,090 mm 0 5 

+0,075 mm 30 60 

+0,045 mm 45 75 

 

Výroba svařovacích materiálů pak používá dále velice hrubé materiály, které nesmí 

mít prachové podíly pod 32 mikronů, tj. 0,032 mm. Dva typy používané pro speciální 

elektrody jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a č. 6 

 

Tabulka č. 5: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade FJ H 

 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,400 mm 0 0 

+0,100 mm 60 80 

+0,063 mm 80 90 

 

 

Tabulka č. 6: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade FJ HT 

 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,400 mm 0 0 

+0,100 mm 60 90 

+0,063 mm 70 100 

 

Posledním typem pro speciální použití jsou naopak velice jemné materiály se 

zrnitostí uvedenou v tabulkách č. 7 a č. 8 

 

Tabulka č. 7: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade EXTRA A 

 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,200 mm 0 1 

+0,100 mm 0 5 

+0,063 mm 5 15 

+0,045 mm 15 40 
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Tabulka č.8: Specifikace požadavků na typ materiálu welding grade EXTRA B 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,200 mm 0 1 

+0,100 mm 0 5 

+0,063 mm 0 10 

+0,045 mm 0 15 

Vstupní suroviny na výrobu výše uvedených typů má zrnitostní složení uvedené 

v tabulce č. 9.   

 

Tabulka č. 9: Specifikace granulometrie vstupní suroviny 

 

Frakce Min v % Max v % 

+0,500 mm 0 7 

+0,355 mm 3 10 

+0,125 mm 7 32 

+0,075 mm 21 42 

+0,045 mm 35 60 

 

Tato zrnitostní skladba vstupního materiálu je vhodná pro výrobu všech typů 

materiálu pouze za předpokladu nastavení všech vzdušných třídičů a síťových plch třídiče 

Mogensen a Kruhového třídiče pouze v úzkém rozmezí.  

3.2 Parametrizace linky a podmínky ostrého třídění.  Hustota vzdušniny, 

rychlost proudění, podtlak a tangenciální vektor rychlosti 

Rychlost proudění v kombinaci s hustotou vzdušniny je základním předpokladem 

pro ostré třídění ve vzdušných třídičích a zejména v 1. Stupni třídění, tj. ve vzdušném 

lopatkovém třídiči LVT 10.  VLT 10 musí být nastavený tak, aby se omezil na nulovou 

hodnotu podtlak pod výstupem tohoto třídiče a zajistilo se zvýšení rychlosti v tangenciální 

části třídiče při zachování tlakové ztráty na výstupu z tohoto třídiče.  

Proto je nutné dvoucestnou klapku zajistit proti možnosti podsávání a kontrolovat 

tlakovou ztrátu na výstupu třídiče v hodnotách, které jsou potřebné na 90 procentní 

výtěžnost frakce nad 100 mikronů a 95 % nad 63 mikronů. Tímto krokem pak je možné 

z produktu třídiče LVT na plošných třídičích a při osazením 4 sít na součtu obou. 

Další vzdušné třídiče jsou propočteny a sestaveny tak, aby vzdušný odlučovací 

cyklonový třídič s největším průměrem válcové části byl jako první. Další třídiče musí být 
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paralelně sestaveny a dále je podmínkou dokonalé odlučivosti minerálu ze vzdušniny 

postupné snižování průměru válcové části cyklonu.. Rychlost proudění je dána nastavením 

frekvenčního měniče motoru ventilátoru, tj. změnou otáček ventilátoru a dále pak škrticí 

klapkou ventilátoru a tím změnou podtlaku na výstupu z třídiče LVT 10. Zde se při 

nastavení základní hrubých parametrů využívá rovnice kontinuity: 

 

Ze své bakalářské práce uvádím: 

 S.vprodění = konstanta 

 

Koncový podtlak ventilátoru a teplota na vstupu do filtru je druhou s třetí základní 

proměnnou pro ostré třídění. Tuto proměnou označíme jako ∆P a ∆T. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje ostrost třídění je nastavení vzdušných lopatek 

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

separátně od 5 do 90 stupňů.[7] Dále je nutné upozornit na to, že přesné nastavení 

obdélníkového průřezu vstupního otvoru každé klapky do válcové a kuželové části 

cyklonového tělesa je základem pro ostré třídění.  

Při nastavení lopatek na řídiči LVT 10 na hodnotu 2,5 stupně dochází téměř 

k tečnému vedení vzdušniny na válcovou část třídiče. Dokonalé provedení obdélníkového 

průřezu násobí účinek minimálních rozdílů v odstředivé síle, protože se velice nepatrně 

mění poloměr r pro úzký obdélník, kde r je poloměr kruhové trajektorie vstupující částice. 

Pokud byl třídič nastavený na čtvercový či lichoběžníkový vstupní otvor, rozdíly vnější a 

vnitřní  odstředivé rychlosti způsobovaly turbulentní pohyb na vstupu do třídiče a tím 

nedokonalé výsledky odlučivosti s vysokým podílem falešných zrn jak v produktu třídiče 

tak i ve vzdušnině postupující na další stupeň cyklonů.  

Naopak při 90 stupňovém nastavení lopatek třídiče LVT 10 je třídič prakticky 

otevřený a lopatky pak propouští třídičem materiál takřka beze změny. Přesto část hrubých 

podílů je vedena do kuželové části výpadu z odlučovače, třídiče LVT 10. Zde se zejména 

uplatňuje hustota minerálu a rozdíl gravitační síly a síly vzdušného proudu působící na 

minerál o větší specifické hustotě, který pak hmotnější částice strhává částice do výpadu 

třídiče LVT. 

Tento efekt, tzv. obohacovací efekt je velice příznivý pro koncentrát fluoritu 

obsahující vyšší podíl uhličitanových minerálů, které je třeba odloučit. Při tangenciální 

složce rychlosti zde působí odstředivá síla zejména na částice s vyšší hustotou, tj na fluorit 
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se hustotou okolo 3,2 kg/dm3. Minerály o nižší hustotě a stejné velikosti části jsou 

zachyceny menší odstředivou silou atak dochází k obohacování materiálu na výpadu 

z cyklonu o minerály s vyšší hustotou a na odvodu vzdušniny z třídiče do dalších stupňů 

odlučovacích cyklonů o obohacení minerály o nižší hustotě. 

Ze své bakalářské práce uvádím: 

To znamená, že třídič může obohacovat či ochuzovat vzdušninu o ten který minerál 

v závislosti na hustotě minerálu. Odstředivá síla je příčinou selektivního vytřídění těžších 

minerálů na základě velikosti odstředivé síly působící na zrno při tečném vektoru rychlosti 

a též zrn o větší velikosti. 

Posledním parametrem pro vzdušné třídění je nastavení vzestupnému proudu 

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

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

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

s této části ke strhávání lehčích a menších zrn.[5], [7]. 

3.3 Teplota vzdušniny 

Teplota vzdušniny působí jako základní parametr, který ovlivňuje tzv. hmotnost 

vzdušniny. Studená vzdušnina je těžší, co se projevuje na zvýšené spotřebě motoru 

ventilátoru a teplá vzdušniny je lehčí, což opět je možné sledovat na ampérmetru 

sleovaného zařízení. Sušení probíhá při teplotě nad 105 do 137 °C., tj. nad teplotou 

rosného bodu v závislosti na vhkosti zpracovávaného materiálu. Při této teplotě 105 do 137 

°C vzniká ve mlýně již vodní pára. Ta je unášená společně s materiálem ventilátorem se do 

třídičů. Velké množství páry vede ke snížení výkonu linky a dále k výraznému efektu 

snížení ostrosti třídění. 

3.4 Hustota odlučovaného nebo tříděného minerálu 

 

Níže na obrázku je uvedený řez třídičem a vysvětlena podstata obohacování. Taktéž 

již v kapitole 3.2 
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Ze své bakalářské práce uvádím: 

 
 

Obrázek č. 12: Schéma rychlocyklonu 

 

Legenda: 

1 vstup do cyklonu 

2 výstup z cyklonu, jemné částice 

3 sběrač hrubých či hrubších částic 

 

K oddělování částic nestejné hustoty, například fluoritu o specifické hustotě 3,2 a 

lehčích minerálů jako je křemen, uhličitan , jíl a podobně či obohacení se využívá 

odstředivá síla působící na částice minerálů. [7] 

3.5 Možnosti nastavení třídiče 

Dle výše uvedeného můžeme shrnout možnosti nastavení a parametrizace linky 

následovně dle tabulky. 

Tabulka č. 10: Tabulka parametrů na nastavení linky 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 105-137 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 16-24 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -80 až -150 kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 Třídič LVT ∆α 2,5-90 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,4 mm/ 0,14 mm 

Třídič kruhový Sítová plocha S1 / S2 0,125 / 0,090 mm 
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Obrázek č. 13: Schéma měřených parametrů nastavení výrobní linky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotačního 
koncentrátu fluoritu 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Kruhové síto 1500 mm 

Podavač a třídič 

Produkt I 

Produkt II 

Teplota sušení 
Podtlak 

Otáčky mlýnu 

Nastavení lopatek 

Třídič Mogensen 
Síto 0,400 mm 
Síto 0,140 mm 

Třídič kruhový 
Síto 0,125 mm 
Síto 0,090 mm 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      38 

4 POPIS TECHNOLOGIE A MOŽNOSTI VÝROBY SPECIÁLNÍCH 

ZRNITOSTNÍCH TŘÍD A TYPŮ 

4.1.1 Fluorit. Fluorid vápenatý, minerál kazivec 

Ze své bakalářské práce uvádím: 

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. [7] 

Obyčejně se vyskytuje v hrubě zrnitých agregátech, ale dosti často i v dokonalých 

pěkných krychlích nebo v krystalových spojkách krychle a osmistěnu s převahou krychle. 

Jen vzácně jej nalézáme vykrystalovaný do osmistěnů. Barva se často střídá v zónách, 

zejména v zrnitých agregátech. Po zahřátí silně září, (fosforeskuje), světélkuje 

(thermoluminescence). 

V přírodě vzniká krystalizací z horkých vodných roztoků za spoluúčasti těkavých 

sloučenin unikajících z magmatu. Vyskytuje se na rudních žílách, často tvoří samostatné 

žíly nebo vystupuje společně s barytem. Vzácně je sedimentárního původu. U nás tvoří 

například krystalky v dutinách ortocerů ve vápencích v okolí Kosoře. Bledě zelený fluorit 

je znám z puklin žul od Litic ve východních Čechách a z bývalého zlatodolu Roudný u 

Vlašimi. Temně fialový pochází z Horního Slavkova, Jáchymova a Cínovce. Velké 

krystaly se nacházely u Vrchoslavi. Další náleziště v Harachově, Běstvině u Seče, Kožlí u 

Ledče nad Sázavou, v Liticích nad Orlicí, Obřím dole. [8] 

Používá se ve sklářském průmyslu, v chemickém průmyslu při výrobě plastů, jako 

přísada při výrobě hliníku a oceli (snižuje teplotu tání). Je základní surovinou při výrobě 

kyseliny fluorovodíkové. Minerál používaný v optice. Jsou to čisté, čiré, bezbarvé nebo 

slabě zbarvené krystaly, k jejichž cenným vlastnostem patří izotropie, minimální disperze, 

nízký koeficient lomu (a stejně jako u křišťálu vysoká schopnost propouštět infračervené a 

ultrafialové paprsky. Fluorid se používá k výrobě čoček pro teleskopy a mikroskopy, 

hranolů i jiných optických přístrojů, laserů. 

4.1.2 Technologická linka č. 101  Mletí a sušení fluoritu 

Technologický provoz sušení, mletí a třídění fluoritu  lze rozdělit na jednotlivé 

provozní celky dle jejich umístění. Dle tohoto je pak dán rozsah kontroly ,údržby . 
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 Jednotlivé celky lze označit dle výše uvedeného takto : 

 

Technologický celek  oběhové mlýnice zahrnuje mlýn, spalovací komoru, 

hořák,olejové hospodářství  mlýnu,trubkový šnekový dopravník pod LVT-10, velín 

obsluhy. 

Tento technologický celek  je umístěný v přízemní části budovy sušení. 

 

Technologický celek  sběrných šnekových a řetězových  dopravníků a zásobníků  

sušeného a mletého fluoritu zahrnuje vzduchotechnické uzávěry 2 rychlých cyklonů o 

průměru 1000 mm, potrubní svody,řetězový kruhový dopravník  do sila S1 a S2.Tento 

technologický celek je umístěný  v prvním nadzemním podlaží budovy sušení. 

 

Technologický celek  odlučovačů zahrnuje 2 rychlé cyklony o průměru 1000, 1 

baterie multidynů, koncový ventilátor  ,elevátor , třídící síto a potrubní propojovací  

svody.Tento celek je umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy sušení. 

 

Technologický celek koncového hadicového filtru umístěného na střeše budovy 

sušení. ( viz Technologický postup pro provoz č. 101 S U Š E N Í    A   T Ř Í D Ě N Í    F 

L U O R I T U na malé oběhové mlýnici 1,5 x 2,5 m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      40 

Níže je uvedeno schéma. 
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Obrázek č. 14: Technologické schéma linky č. 101 bez propojení na třídiče Mogensen a na kruhový třídič 

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 

 

 

4.1.3 Specifické požadavky zákazníka na chemické složení 

 

Specifické požadavky zákazníka na požadované chemické složení je vždy odvislé 

na navazující technologii u daného zákazníka Základní požadavky zákazníka jsou 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      41 

specifikovány katalogovými hodnotami, které mohou mít intervalové rozložení.. Viz níže 

uvedená specifikace pro elektrodový typ kazivce. 

 

Tabulka č. 11: Chemická specifikace a granulometrie 

 

Chemická specifikace   

CaF2 v % min 95 

SiO2 v % max 2,5 

CaCO3 v % max 1 

Pb v % max 0,04 

P v % max 0,035 

S v % max 0,06 

 

Tato specifikace požadavků zákazníka na elektrodový kazivec je základním 

parametrem pro nastavení všech daných proměnných uzkazatelů v lince tak, aby se využila 

zejména: 

1. Třídící vlastnost lopatkového vzdušného třídiče LVT 10 

2. Obohacovací princip nastavení lopatek a tubus LVT 10 

3. Nastavení doporučených hodnot rychlost částice vk m.s
-1

 před vstupem do 

odlučovače 

4. Nastavení ∆P∆α před vstupem do odlučovače 

Kde ∆α je nastavení lopatek primárního vzdušného třídiče.  

 

Při nastavení předem definovaného konstantního podtlaku ∆P se měnila ∆α, tj. 

nastavení tangenciální složky na třídiči LVT 10. Poté se sledovalo gramulometrické 

složení výsledného produktu na sítech 0,500 mm – 0,355 mm – 0,250 mm – 0,125 mm a 

0,045 mm. V průběhu nastavení a sledování byly odebírány v daných časových intervalech  

vzorky pro provedení sírového rozboru. Dílčí vzorky měly vždy stejnou hmotnost tak, aby 

bylo možno provést jejich vyhodnocení v časové linii i kvalitativně kvantitativní cestou 

zjistit podíl odloučeného produktu. Sítový rozbor byl prováděný na certifikovaných sítech. 

Při nastavených parametrech byla sledována i celková odlučivost (účinnost) 

odlučovače pro citlivou frakci 0,045 mm. Tlaková ztráta v odlučovači se měnila jen 

nepatrně.  Byly užity následující definice: 
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Ze své bakalářské práce uvádím: 

- 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] 

 

0,045

mm
0,125

mm
0,250

mm
0,355

mm
0,500

mm

minimum

maximum0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Obsah frakce v %

Velikost částice v mm

Granulometrická charakteristika vstupního materiálu

minimum

maximum

 
Graf č.1  Granulometická charakteristika vstupního materiálu stanového v laboratoři Fluorit Teplice s.r.o. , 

dle standardního operačního postupu pro sítové analýzy. [7] 
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Bylo zvoleno následující 6 základních modelových stavů při šesti definovaných hodnotách 

∆α. Pro tato nastavení byla proměřena hodnota rychlosti v daném místě venturiho trubicí a 

tlaková ztráta. Nastavení a naměřené veličiny jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

 

Tabulka č. 12:  Šest základních nastavení modelových pokusů pro daný úhel, rychlost a tlakovou ztrátu 

 

∆α vk [m.s
-1

]  pz  je udávána v [N.m
-2

] 

5 18,1 129 kPa 

15 18,9 120 kPa 

30 19 115 kPa 

45 19,1 107 kPa 

50 19,2 105 kPa 

65 19,2 103 kPa 

 

Při těchto definovaných nastaveních byly odebírány každých 20 minut dílčí vzorky pro 

dobu 240 minut. Tímto postupem dle standardního operačního postupu zavedeného ve 

společnosti se zachycuje rovnovážnost nastavení. Výsledky pak odpovídají nastaveného 

stavu a jsou základem pro provozní nastavení v obdobných dalších případech. Sítové 

rozbory těchto nastavení jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Výsledky třídění ve vzdušném třídiči pro šest základních 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 

5 0,1 0,5-2 1-2,1 3-8 4-9 

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

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

45 1-5,5 2,5-7,5 3,5-10,5 14-25 41-61 

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

65 2,0 4,2-9 5-12 17-31 56-74 

 

 

Z výsledků je možné odvodit následující: 

1. Zvyšování ∆α vede k odstranění jemné frakce pod 0,045 mm  

2. Produkt obsahuje již vhodnou distribuci zrn pro jejich dotřídění naplošných 

třídičích 

3. Další třídění na plošném vibračním třídiči s kontrolním sítem 0,500 , 0,355 mm 

nebo 0,300 je pak účinné a vede k přípravě již prodejního produktu.  

 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny  průměrné hodnoty pro jednotlivá nastavení. 
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Tabulka č. 14:  Průměrné výsledky sítové charakteristiky třídění ve vzdušném třídiči pro pět základních 

nastavení 

 

 

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

5 1,9 2,0 4,8 12 36,2 

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

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

45 2,9 5,2 7,2 19 50,4 

50 3,8 5,8 7,5 22,5 63,5 

65 4,2 6,2 7,8 25,4 68,7 

 

 

Z tabulky je více méně patrné, že další zvyšování ∆α nad hodnotu 50 stupňů již nevede 

k příznivějším výsledkům, neboť výnos užitkové frakce pak klesá na úkor materiálu 

odváděného vzdušninou do dalších stupňů třídění. Grafické znázornění je tudíž provedeno 

pouze pro 5 základních nastavení do úhlu 50 stupňů 

 
 

Graf č.2  Změna charakteristiky materiálu při měnícím se tangensiálním úhlu třídiče LVT 10, nastaveného 

směrovými klapkami třídiče a měřeného na vodící páce klapky úhloměrem 

 
 

Celková odlučivost (účinnost) odlučovače je udávána v procentech. 
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Je to 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. 15. 

 

c   =  mo / mp * 100   (10) 
 Legenda: 

 c celková odlučivost (účinnost) odlučovače 

 mo podíl hmotnosti odloučených částic v odlučovači 

 mp hmotnosti částic přivedených do odlučovače 

 

 
Tabulka č. 15: Odlučivost pro frakci 0,045 mm – frakční odlučivost pro 6 stavů   

 

∆α Vstup Výstup (výpad z odlučovače) Odlučivost 

5 37 38,5 96,10 

15 37 39,5 93,67 

30 37 43 86,04 

45 37 56 66,07 

50 37 63,5 58,26 

65 37 68,7 53,85 

 

 

Pro výrobu specifického produktu je potřeba, aby  

1 odlučivost klesala  

2 Nesnižovala se výtěžnost daného hrubého produktu odváděného na 

síto, tj frakce nad 0,045 mm 

3 Nezvyšoval se podíl odpadního produktu, který je nutno dále 

zpracovat na jiný prodejní materiál, čímž se zvyšují nároky na 

finanční ohodnocení úplných vlastních nákladů   

Závěr z tohoto je takový, že je prokazatelné, že zvyšováním ∆α do hodnoty 50 

stupňů je toto zajištěno a materiál připravený v třídiči LVT 10 pro třídění na plošných 

sítech má již vhodnou granulometrickou charakteristiku.  Toto dokumentuje již graf č.3. 
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Graf č. 3  Závislost odlučivosti třídiče LVT 10 na úhlu nastavení lopatek, nastaveného směrovými klapkami 

třídiče a měřeného na vodící páce klapky úhloměrem proti tečně v bodě ukotvení klapky 

 
 

4.1.4 Sítový rozbor  

Postup provedení dle ČSN ISO 8868 a SOP031 

 Sítovou charakteristiku jsem prováděl dle standardního operačního postupu 

zpracovaného na základě normy ČSN ISO 8868 a SOP 031.  Vzorky fluoritu byly 

odebírány v daných místech technologie a v laboratoři zkvartovány na dílčí vzorek 500 g, 

který byl základem pro provedení sírového rozboru. Pro sítový rozbor bylo odváženo 100 g 

vzorku a byla vybrána potřebná síta pro provedení rozboru. Síta byla zkontrolována, zda 

jsou neporušená . Poté bylo nejemnější síto umístěno na spodní část a síto s většími otvory 

bylo zasazeno nad toto jemné síto. Takto byl vytvořený takzvaný komínek sítových ploch 

od nejemnějšího až po síto s největšími otvory. Poté bylo naváženo 50 g vnitřního etalonu 

kvantitativně převedeno (vzorek není nutno rozplavovat)  na horní síto a proudem vody  

vzorek dokonale promyt proudem vody.  

Pokud dojde k nesmáčení hydrofobního povrchu fluoritu je nutné přidat saponát. Po 

odnětí horního již promytého síta se obdobným způsobem postupně promývají zbytky na 
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dalších (jemnějších) sítech. Podsítné podíl prošlý nejjemnějším sítem se nezachycuje a 

jeho množství 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 zváží převedením do 

laboratorní misky a po vysušení při teplotě 105 stupňů C v kalibrované sušárně. Při 

sítovém rozboru mohou být výsledky zatíženy 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 téhož vzorku vedle 

sebe. 

Při  odchylce 10% proti výsledu na certifikovaném kalibrovaném sítě vyřazujeme 

informativní síto z používání. Síto dále odesíláme do opravy k novému potažení  drátěnou 

tkaninou. 

Níže jsou uvedeny obrázky zařízení a sít, které byly použity při stanovení sítové 

charakteristiky. 

 

   

Obrázek č. 15:  Kalibrovaná elektromagnetická laboratorní váha, KERN, AIS120 
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Obrázek č. 16:  Kalibrovaná laboratorní pec L06S, LAC 

 

   

Obrázek č 17:  Sušárna pro sušení vzorků a kvartovací kříž pro dělení vzorků 

4.1.5 Rozdružování na základě specifické hmotnosti minerálu, tzv. obohacování ve 

vzdušném třídiči 

Pro jednotlivá nastavení úhlu alfa na lopatkovém vzdušném třídiči, jak již bylo 

uvedeno dříve, je možné dosáhnout obohacovacího faktoru na základě rozdílné specifické 

hustoty odlučovaných minerálu, tj. kazivce, uhličitanu vápenatého, kalcitu a křemene.  Pro 

daná nastavení byl sledován obsah hlavní složky, tj. fluoritu (chemický fluorid vápenatý), 

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

Analýzu obsahu fluoritu jsem prováděl v chemické laboratoři společnost FLUORIT 

TPELICE s.r.o. dle Analytického předpisu TP-4.10/AP-S 001 ISO 9002/97/ST zpracováno 

dle ČSN 72 19 21, 72 10 49, Stanovení fluoridu vápenatého chelatometrickou metodou.  

Princip stanovení  je založený titraci CaF2.  Postup základní je následující.  Vzorek se 

rozloží směsí kyselin borité, chlorovodíkové a sírové. Nerozpustný zbytek se odfiltruje a 

k alikvotní části filtrátu se přidá známé množství Chelatonu 3, menší než je předpokládaný 

obsah vápníku. Po přídavku hydroxidu draselného se pak vápník stanoví titrací Chelatonu 

3 na fluorexon. 

Dále jsem stanovoval obsah uuhličitanů, který byl dle postupu Analytické přepisy. 

TP - Fluorit  - 4.10/ AP –S 004 – ISO 9002/97/ST zpracováno dle ČSN 72 19 22, 72 10 49. 

Princip stanovení je následující. Vzorek se louží kyselinou octovou a vápník, který byl 

vázán  na nefluoridové sloučeniny se ve filtrátu po loužení stanoví po zalkalizování  

roztokem KOH  titrací na Chelaton  3. Obdobně jako postup uvedený výše. 

Obsah křemene se stanoví vážkovou metodou po odkouření kyselinou 

fluorovodíkovou.  

Veškeré výsledky jsem shrnul v níže uvedené tabulce. 
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Vstupní surovina měla chemickou charakteristiku uvedenou v tabulce. Hodnoty 

jsem získal ze tří dílčích vzorků. Výsledná hodnota je vždy průměrem ze 3 vzorků. 

Při třídění v třídiči docházelo k obohacování fluoritem a křemenem a ochuzování 

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

uvedeny v tabulce č. 16. Opět jsem výsledky získal průměrem ze tří dílčích vzorků 

 

Tabulka č. 16: Obohacovací faktory pro sušení, letí a třídění fluoritu v cyklónovém odlučovači VLT 10 

upraveném na základě teoretických propočtů 

 

Obsah 
CaF2 v 

% 

CaCO3 v 

% 
SiO2 v % 

Obohacovací 

faktor 
CaF2 v % 

CaCO3 v 

% 
SiO2 v % 

Vstup surovina 96,5 1,95 1,28     

5 
o
 96,7 1,91 1,32  1,002 0,979 1,031 

15
 o
 96,8 1,85 1,36  1,003 0,949 1,063 

30
 o
 96,9 1,65 1,48  1,004 0,846 1,156 

45
 o
 97 1,42 1,54  1,005 0,728 1,203 

50
 o
 97,1 1,26 1,74  1,006 0,646 1,359 

 

Z tabulky je možné vyvodit následující: 

1 Dochází k  nabohacování obsahu fluoritu a křemene 

2 Dochází k ochuzování uhličitanu vápenatého. 

Obě tyto tendence jsou velice pozitivní pro kvalitu konečného produktu pro 

zákazníka, kde je limitován obsah karbonátové složky. 

Z tohoto pohledu je patrné, že úpravy cyklonového odlučovače měly další pozitivní 

výsledek v tom, že je možné z nekvalitní suroviny vytřídit a i částečně chemický upravit 

složení odloučeného materiálu. Cyklónový třídič tudíž může za určitých, předem 

specifikovaných parametrů, tvořit základ pro nabohacení užitkovou složkou, v tomto 

případě fluoritu (fluoridu vápenatého) v konečném produktu. 
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5 NAVRŽENÉ ÚPRAVY PRO DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH HODNOT  

 

Základem  pro navržené úpravy pro dosažení cílových hodnot jsou uvedeny pro 

různé typy produktu, kdy je hodnoceno navržené nastavení a dosažené hodnoty.  

Základní parametrem bylo sledování podtlaku a úprava dvojcestné kapky pod 

lopatkovým vzdušným třídičem LVT 10. Vzhledem k tomu, že je tato hodnota velice 

důležitá pro základní roztřídění materiálu , zejména na frakce +- 45 mikronů, protože 

výstup tohoto třídiče je vedený do plošných třídičů a vzdušniny s frakcí 0,045 mm je 

vedena do dalších stupňů vzduchových třídičů, je nutné mít monitorování vztahu podtlaku 

na výstupku mlýna, podtlaku před výstupním filtrem a podtlaku na výstupu z třídiče LVT. 

Úprava klapek třídiče LVT spočívala v tom, aby při otevírání jednotlivých klapek 

bylo zajištěno, že otevřený profil je obdélníkový s tím, že maximální odchylka od 

rovnoběžnosti by činila 10 %. Takto byly veškeré klapky upraveny a odstraněním vrchní 

části proměřeny okénka jednotlivých klapek. Měřením bylo zjištěno, že veškeré lapky 

nemají odchylku větší než 7,5 %. 

Klapka byla kontrolována na podtlak v kontrolním okénku. Osmihodinové měření 

ukázalo, že v průběhu časové osy se pouze na 2 krát 5 minut došlo k zaznamenání podtlaku 

v klapce, tj,. že jedna klapka nebyla zcela těsná. Dalším sledováním bylo zjištěno, že je to 

v okamžiku, kdy dochází k regeneraci filtru a tudíž k ze snížení podtlaku na výstupu mlýnu 

a tudíž ke zvýšení množství materiálu v třídiči LVT 10. 

Další úprava byla zaměřena na úpravu vstupu  do rychlých cyklonů. Bylo 

proměřeno, zda-li podtlak na obou paralelně zapojených rychlých cyklonech je shodný. 

Prvá měření ukázala, že levý RC 1000 má podtlak o cca 17 % nižší než pravý RC 1000. 

Bylo provedeno vyčištění  vzduchotechniky a úprava úhlu náběhu dělícího potrubí do obou 

cyklonů. Poté bylo opět provezeno proměření podtlaku  obou cyklonech a zjištěno, že 

rozdíl je již pouze 4,8 %, což lze za daných podmínek považovat za dostačující.  

Další úprava spočívala v utěsnění baterií multicyklonů průměru 400 mm. Taktéž byl 

sledován podtlak v každém z osmi cyklonů. Po utěsnění nebyla hodnota podtlaku 

v paralelní cyklony rozdílná a podtlak ve všech cyklonech odpovídal stanvoené hodnotě. 

Paralelní rozdělovač multicyklonů byl opět podrobený testu. Prvá měření ukázala, že levá 

část  má podtlak o cca 12 % nižší než pravá část. Bylo provedeno vyčištění  

vzduchotechniky a úprava úhlu náběhu dělícího potrubí do obou cyklonů. Poté bylo opět 
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provezeno proměření podtlaku  obou částí a bylo zjištěno, že rozdíl je již pouze 6,2 %, což 

lze za daných podmínek považovat za dostačující.  

Dále jsem provedl nastavení linky dle níže uvedených hodnot a opětovně proměřenil 

seřízených a upravených vstupů a technologických celků. 

 

Tabulka č 17.: Parametrizace pro nastavení linky  č.101 

 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 24 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -90kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 5 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,4 mm/ 0,14 mm 

Třídič kruhový Sítová plocha S1 / S2 0,125 / 0,090 mm 

 

Takto upravená a seřízená linka byla pak základem pro nastavení vhodných 

parametrů pro výrobu jednotlivých typů výrobků pro zákazníky. 
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6 NASTAVENÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY DLE TEORETICKÉHO VÝPOČTU 

VÝROBKU 

 

Dle navržených úprav jednotlivých částí technologie jsem stanovil základní provozní 

nastavení výrobní linky pro různé typy výrobků. Jednotlivá nastavení jsou uvedena dále. 

6.1.1 Výroba materiálu typu WG A 

 

Pro produkt typu WELDING GRADE bylo navrženo následující nastavení uvedené 

v tabulce č.18 

 

Tabulka č. 18: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu WG A 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 24 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -90kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 5 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,4 mm/ 0,14 mm 

Třídič kruhový Sítová plocha S1 / S2 0,125 / 0,090 mm 

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 19. 

 

Tabulka č. 19: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,400 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,355 mm 0 5 0 0 0 0 0 

+0,125 mm 15 45 18,5 21,5 22,5 21,5 26,5 

+0,075 mm 30 60 47,8 51,8 53,2 51,8 58,2 

+0,045 mm 55 85 61,5 64,5 66,2 65,8 70,2 
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Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky 

 

6.1.2 Výroba materiálu typu WG B/D 

Pro produkt typu WELDING GRADE bylo navrženo následující nastavení uvedené 

v tabulce č.20 

 

Tabulka č. 20: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu WG B/D 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 20 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -90kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 10 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,355mm/  bez síta 

Třídič kruhový Odstavený   

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 21. 

 

Tabulka č. 21: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,355 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,150 mm 5 25 15,2 18,6 19,2 16,2 17,6 

+0,075 mm 30 60 38,2 42,5 45,2 41,5 42,3 

+0,045 mm 55 85 60,5 64,2 63,8 64,8 65,2 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 
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cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 

 

6.1.3 Výroba materiálu typu WG E 

Pro produkt typu WELDING GRADE bylo navrženo následující nastavení uvedené 

v tabulce č.22 

Tabulka č. 22: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu WG B/D 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 16 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -150kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 15 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,140mm/   

Třídič kruhový Odstavený   

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 23. 

 

Tabulka č. 23: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,125 mm 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

+0,090 mm 0 5 6,8 9,8 6,5 11,2 14,5 

+0,075 mm 30 60 25,2 27 24,5 32,2 30,8 

+0,045 mm 45 75 40,1 42,1 41,5 41,8 42,1 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že výroba 

tohoto speciální typu nebylo možné dosáhnout nastavením dle aproximace dle modelových 

pokusů. Proto bylo přikročeno pro další nastavení tak, aby frakce pod 45 mikronů byla 

odstraněna v co nejvyšší míře a na sítové plchy byl dopravený materiál, který pouze 

dotříděními nadsítné frakce bude již mít parametry použitelné pro daný typ výrobku pro 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      55 

zákazníka. Nastavení na nejvyšší oddělení frakce pod 45 mikronů však táto očekávání 

nesplnila. Bylo nutné tudíž provést zhodnocení distribuce ve všech uzlech a podle 

distribuce stanovit další postup. Výsledky distribuce frakce 45 mikronů je uvedeno na 

obrázku č. 17. Na základě těchto výsledků bylo nutné upravit lopatky LVT 10 a nastavení 

tubusu LVT 10 tak, aby tubus třídiče LVT 10 byl zapuštěný o 1/3 do spodní části 

cyklonového výstupu třídiče a lopatky byly přivřeny o 50 procent. Po tomto nastavení byla 

provedena opětovná komplexní analýza distribuce částice +-45 mikronů, jejíž výsledky 

jsou uvedeny na obrázku č. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18: Výsledky distribuce frakce 45 mikronů 

 

 

 

 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotačního 
koncentrátu fluoritu 

LVT 
10 

RC 

1000 

RC 

1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Kruhové síto 1500 mm 

+0,045 mm- 43 % 
 

Produkt I 

Produkt II 

+0,045 mm- 48 % 
150 kPa 

Otáčky mlýnu 16 

+0,045 mm- 7 % 

 

+0,045 mm- 42 % 

 

+0,045 mm- 44 % 
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Obrázek č. 19: Výsledky distribuce frakce 45 mikronů po změně nastavení 

 

Tabulka č. 24: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot po druhém nastavení 

 

Požadavky zákazníka Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,125 mm 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

+0,090 mm 0 5 9,2 9,3 8,9 8,8 9,1 

+0,075 mm 30 60 35,6 38,2 38,3 36,5 38,2 

+0,045 mm 45 75 55,6 57,2 56, 65,2 66,1 

 

Porovnáním tabulky č. 23 a č. 24 je zřejmé, že zásah a nastavení měli pozitivní efekt 

a ostré třídění ASV zaznamenalo úspěch podobě komplexně přijatelných hodnot pro typ 

materiálu WG E. 

6.1.4 Výroba materiálu typu welding grade FJ H 

Pro produkt typu WELDING GRADE FJ H bylo navrženo následující nastavení 

uvedené v tabulce č.25 

 

Sušení a mletí č. 101 – 
určeno pro flotačního 
koncentrátu fluoritu 

LVT 
10 

RC 
1000 

RC 
1000 

Multicyklon 8 ks Filtr 
hadicový 

Kruhové síto 1500 mm 

+0,045 mm- 56% 
 

Produkt I 

Produkt II 

+0,045 mm- 48 % 
150 kPa 

Otáčky mlýnu 16 

+0,045 mm- 3 % 

 

+0,045 mm-  55 % 

 

+0,045 mm- 54 % 
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Tabulka č. 25: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu FJ H 

 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 16 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -150kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 10 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,400mm/0,14 mm   

Třídič kruhový Sítová plocha  0,125mm/ 0,090mm 

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 26. 

 

Tabulka č. 26: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,400 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,100 mm 60 80 67,8 70,2 71,8 75,4 71,2 

+0,063 mm 80 90 81,2 82,4 83,4 88,2 85,2 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 

6.1.5 Výroba materiálu typu welding grade FJ HT 

 

Pro produkt typu WELDING GRADE FJ HT bylo navrženo následující nastavení 

uvedené v tabulce č.27 
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Tabulka č. 27: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu FJ H 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 20 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -120kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 15 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,400mm/0,14 mm   

Třídič kruhový Sítová plocha  0,125mm/ 0,090mm 

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 28. 

 

Tabulka č. 28: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,400 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,100 mm 60 90 61,2 62,4 65,4 63,2 62,8 

+0,063 mm 70 100 71,8 72,4 75,4 73,4 73,2 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 

6.1.6 Výroba materiálu typu welding grade extra A 

Pro produkt typu WELDING GRADE extra A bylo navrženo následující nastavení 

uvedené v tabulce č.29 
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Tabulka č. 29: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu welding grade extra A 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 28 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -90kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 5 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 0,180mm/0,14 mm   

Třídič kruhový Odstavený   

 

Podle toho nastavení započal výroba již standardní do zásobníku a byly vyráběny již 

produkty po 1 tuně a z každého byl odebrán vzorek a analyzován na parametry a byla 

sledována shoda. Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 30. 

 

Tabulka č. 30: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,200 mm 0 1 0 0 0 0 0 

+0,100 mm 0 5 1,2 1,8 1,6 1,8 1,9 

+0,063 mm 5 15 5,6 8,1 6,8 6,5 6, 

+0,045 mm 15 40 17,2 20,2 21,8 22,9 20,1 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 

6.1.7 Výroba materiálu ultrajemných  

Vysoce náročné výroby používající fluorit v granulometrii 95 % pod  0,032 mm je možné 

vyrobit na této lince bez použití dodatečné technologie tryskového mletí.  

Pro produkt typu WELDING GRADE D32 s obsahem frakce  95 % pod 0,032 mm 

bylo navrženo následující nastavení uvedené v tabulce č.31 
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Tabulka č. 31: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu WELDING GRADE D32 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 32 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -50kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 2,5 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 

0,14 mm a nadístná 

frakce zavedena zpět do 

mlýnu 

Třídič kruhový Odstavený   

 

 

 

Tabulka č. 32: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,200 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,100 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,063 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,045 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,032 mm 0 3 0 0 0 0 0 

+0,020 mm 0 5 2,2 2,7 2,3 2,4 2,2 

+0,015 mm 0 8 6,5 6,0 5,8 6,7 6,6 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 

6.1.8 Výroba materiálu pod 0,005 mm 

Někteří zákazníci požadují i produkt s granulometrií  90 % pod 0,005 mm. Označení 

WG UJ 005. Toto je velice obtížné vyrobit na kulových mlýnech, ale možnosti 

technologické linky ve společnosti FLUORIT TEPLICE  jsou příznivé i pro výrobu 

malých šarží této vysoce speciální výroby. Nastavení linky je obdobné výrobě 
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ultrajemného produktu, ale výrobek není odebírán ze všech stupňů cyklonů, ale pouze 

z posledních dvou stupňů, tj. multidynů  a filtr. Produkt se spojuje do sběrného dopravníku 

a je pak balený přímo do obřích vaků. 

Pro produkt typu WG UJ 005s obsahem frakce  90 % pod 0,005 mm bylo navrženo 

následující nastavení uvedené v tabulce č. 33. 

 

Tabulka č. 33: Nastavení linky č. 101 pro výrobu materiálu typu WG UJ 005 

Parametr Měření Označení Rozsah 

Teplota T1 Teplota sušení T 115 

Otáčky mlýnu Ot *min
-1 

velín O 34 

Podtlak Výstup mlýna ∆P -30kPa 

Nastavení lopatek třídiče LVT 10 včetně 

úpravy každé druhé lopatky třídiče (úprava 

je know-how společnosti Fluorit Teplice 

s.r.o. 

Třídič LVT ∆α 2,5 stupňů 

Třídič Mogensen Sítová plocha S1 / S2 

0,14 mm a nadístná 

frakce zavedena zpět do 

mlýnu 

Třídič kruhový Odstavený   

 

Tabulka č. 34: Výsledky nastavení a jejich porovnání pro dosažení cílových hodnot 

 

Požadavky zákazníka v % Vak č.1 Vak č.2 Vak č.3 Vak č.4 Vak č.4 

Frakce Min Max      

+0,200 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,100 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,063 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,045 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,032 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,020 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,015 mm 0 0 0 0 0 0 0 

+0,005 mm 0 10 5,2 5,8 5,4 5,5 5,6 

 

Nastavení modelované dle pokusů uskutečněných na lince č. 101 ukázalo, že je 

možné dle toho nastavení vyrábět kontinuálně výrobky , které svými parametry dosahují 

cílových hodnot pro zákazníka  a splňují tak potřeby pro standardní výrobu a standardní 

dodávky. 
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7 DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA PRODUKTŮ 

LINKY 

 

Na základě  výsledků úprav linky č. 101 a dosažených výsledků při jednotlivých 

výrobních nastavení lze konstatovat, že tato linka je schopna vyrábět veškeré používané 

typy materiálů na bázi fluoritu používaných ve všech odvětvích v Evropě. 

Na základě tohoto byly analyzovány poptávky zákazníků z let 2000-2012, kdy 

společnost nebyla schopna splnit některé potřeba zákazníků a bylo zjištěno, že lze veškeré 

materiály vyrobit a garantovat potřebné hodnoty dle poptávkových listů zákazníků. 

 

Do portfolia byly zařazeny dále velice hrubé materiály v úzké zrnitostní skladbě.  

Typ R FJ 

0,1-0,3 mm s obsahem frakce v tomto rozmezí 80 %. 

 

Dále i výroby ultra jemných materiálu z produkce multicyklonů, které naopak mají 

strukturu takovou, že střední velikost zrna je D 90= 0,032 respektive 0,020 mikronů, 10 

mikronů a nebo vysoce ultrajemné produkty pod 0,005 mm. 
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8 ZÁVĚR  

8.1 Diskuze na získané výsledky  

           

Cílem práce bylo analyzovat možnosti úpravy jednotlivých odlučovačů a zvýšit tak 

účinnost třídění suchého a mletého fluorit na lince č. 101. Na základě získaných výsledků 

je možné konstatovat následující zjištění. 

1 . Úprava technologie nastavování lopatek základního lopatkového vzdušného 

třídiče LVT 10 a  zařazení dvoucestné řízené klapky na výpadu z tohoto třídiče 

měla pozitivní dopad na ostrost třídění  v tomto třídiči a zejména na výnos 

užitkové frakce, která je dále z tohoto třídiče vedena na dotřídění na plošných 

třídičích.  Touto úpravou byla docílena možnost výroby fluoritu pro svařovací 

prášky a elektrody nejvyšší kvality. 

2 . Úprava tubusu, tj. válcové zasunovací části do lopatkového vzdušného třídiče 

zajistila plně možnost dotřídění uhličitanů z odtříděného materiálu na výpadu 

třídiče, čímž z méně kvalitní suroviny je možné získat standardní nebo i vysoce 

kvalitní typ elektrodového fluoritu s nízkým obsahem uhličitanů, přičemž může 

být zpracována surovina s 4 násobně vyšším obsahem uhličitanů na vstupu do 

třídiče.  

3 . Speciální úprava rozdělovacích hlav do paralelně uspořádaných cyklonů o 

průměru 1000 mm a další paralelně sériové zapojení menších cyklonů o 

průměru 400 mm s sebou přineslo možnost využití separovaného odvodu 

výpisu materiálu z těchto částí cyklonů a získání velice jemných a úzce 

zrnitostně složených fluorit pro speciální účely sklářství a keramiky či pro 

přísady do licích prášků.   

Z tohoto pohledu je dále možné říci, že komerčně vyráběné třídiče lze upravit na 

specifické podmínky technologické linky s využitím poznatků teoretické fyziky. 

Postupným odladěním získaných výpočtů lze pak převést tato zjištění do technologických 

úprav linky a získat obdobné výsledky, jak je uvedeno v této práci. 

  

Frakční odlučivosti, obohacovací faktory, změny Gaussova rozdělení zrnitostní 

křivky v daných celcích odlučovačů na Poissonovo rozdělení svědčí o správné cestě 
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převedení teorie do praxe a možnostech vždy najít to základní použitelné řešení pro 

technické aplikace a komerční využití získaných poznatků.  Možnosti úpravy jednotlivých 

stupňů odlučovačů nejsou zcela jistě vyčerpány a další změny v zejména pomocí poznatků 

MAR, tj. měření a regulace, mohou přinést další , nožná i překvapivé výsledky po jejich 

komerční využití. 

 Zvýšení ostrosti třídění regulací teploty, následná regulace podtlaku a stabilizace 

podtlaku v jednotlivých stupních třídění  a jednotlivých odlučovačích, stabilita vstupu do 

cyklonových odlučovačů jsou další možné cesty k neustálému zlepšování technologicko 

technických parametrů linky.  

Získané výsledky jsou velice dobře komerčně využitelné při výrobě speciálních 

zrnitostních složení minerálů pro speciální aplikace. 
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Graf č.1  Granulometická charakteristika vstupního materiálu stanového v laboratoři 

Fluorit Teplice s.r.o. , dle standardního operačního postupu pro sítové 

analýzy. 

Graf č.2 Změna charakteristiky materiálu při měnícím se tangensiálním úhlu třídiče 

LVT 10, nastaveného směrovými klapkami třídiče a měřeného na vodící 

páce klapky úhloměrem 

Graf č. 3 Závislost odlučivosti třídiče LVT 10 na úhlu nastavení lopatek, nastaveného 

směrovými klapkami třídiče a měřeného na vodící páce klapky úhloměrem 

proti tečně v bodě ukotvení klapky 

Graf č.4: Struktura odbytu společnosti Fluorit Teplice s.r.o. v roce 2005  
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PŘÍLOHY 

1. Údaje o společnosti  

Ze své bakalářské práce uvádím: 

 

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 těžby a pak i zpracování spadá daleko před rok 

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

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

Hradiště u Kadaně, Vrchoslavi a Harrachova, byla v roce 1951 zahájena těžba na ložisku 

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 téhož 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. 20: Pohled na výrobní areál společnosti Fluorit Teplice s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.4: 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. 35: 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 převážně 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 převážně 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 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      75 

Teplota varu(°C)     2230 °C  

Mr = 60,09 

 

Živec       

Zpracovává se na těchto technologických linkách 105 + 401 + 302 

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

 

 

Živec  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 převážně nespecifickým účinkem )     

ACGIH           10 [mg.m
-3

] 

OSHA        15 [mg.m
-3

]   ( total ) 

 



Michal Strejc: Zvýšení účinnosti technologie třídění sušeného a mletého fluoritu 

kombinovaným způsobem ve spol. FLUORIT s r.o. 

 

2013                                                                      76 

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. 36: Chemická specifikace oxidu hořečnatého 

Chemical Name ACGIH NIOSH OSHA - Final PELs 

Magnesium oxide 
10 [mg/m3] TWA (inhalable 

fraction) 

750 [mg/m3] IDLH 

(fume) 

15 [mg/m3] 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 

Aluminum oxide:  10 [mg/m
3
]  
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TWA (total dust)  5 [mg/m
3
]  

TWA  (respirable fraction). [7] 


