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Spirálové třídiče pro zpracování silničních smetků,
pískových filtrů nebo kontaminovaných zemin
I. ÚVOD
Spirálové separátory jsou moderní separační
zařízení s vysokou kapacitou a nízkými provozními
náklady. Slouží k předkoncentraci a koncentraci
minerálních směsí nebo jiných, například odpadních,
surovin o zrnitosti 40 µm - 4 mm. Tuto technologii lze
použít ke zpracování písků s obsahem těžkých
minerálu nebo těžkých kovů (například zlata, nebo
olova), k úpravě uhlí, k dekontaminaci zemin nebo
úpravě sypkého komunálního odpadu. V uplynulých
desetiletích došlo k výraznému rozšíření využití této
technologie zejména z důvodu relativně nízkých
pořizovacích nákladů a nízkých provozních nákladů.
II. POUŽITÍ A
V oblasti zpracování nerostných surovin jsou
gravitační spirály standardní prověřenou technologií,
která slouží k předkoncentraci a koncentraci těžkých
minerálních složek. Příkladem je separace písků s
obsahem cínu nebo vzácných zemin a získávání
zlata ze zlatonosných rozsypů. Patří sem i separace s
opačným principem, tzn. získávání lehké složky,
například odstraňování těžkých minerálů ze
sklářských písků.

Oddělování písčité složky od kalových složek s obsahem
lehkého organického materiálu pomocí nastavitelných hradítek

II. POUŽITÍ B
V oblasti zpracování kontaminovaných zemin lze
gravitační spirály s vysokou účinností využít
například pro vyčištění zemin záchytných valů a
jejich okolí od olova a sekundárních minerálů
olova, například cerusitu. Sekundární minerály
olova vznikají díky povětrnostním vlivům a jsou
rizikovým faktorem pro podzemní a povrchové
vody v oblasti střelnic. Podobný problém nastává
v oblastech, kde dochází k dopadu munice
obsahující ochuzený uran.

II. POUŽITÍ C
V oblasti zpracování komunálního odpadu lze gravitační spirály
s úspěchem využít například ke zpracování silničních smetků. Spirála
nebo sestava spirál je základní gravitační technologií, okolo které je
postaveno další pomocné zařízení, jako jsou čerpadla, dopravníky a
vibrační síta, do mobilní nebo stacionární jednotky. Ze silničních smetků
lze získat sypký minerální materiál, který je možné znovu využít například
pro posyp, zbavený organických nečistot.
III. OVĚŘOVACÍ TESTY
Ověřovací testy se provádí na
poloprovozní jednotce v
laboratorních podmínkách za
účelem ověření, zda je daná
technologie použitelná pro specifický
materiál a pro určení nezbytných
technických parametrů
rozdružování. Typické parametry
rozdružování jsou:
Výkon:
4t/hod na 1 spirálu
(suchý materiál, podle zrnitosti)
Zrnitost:
40 µm - 4 mm
Hmotnostní podíl pevných částic ve
rmutu:
25 - 35 %
Tlak rmutu na vstupu do
hydrocyklonu: 200-300 kPa

Příklad mobilní spirálové
separační jednotky
Poloprovozní testovací jednotka
spirálových separátorů ve firmě
URGA s.r.o. Vlevo je spirála pro
testování separace minerálních
písků nebo dekontaminace zemin
od těžkých kovů. Vpravo je
spirála pro úpravu materiálů
s nižší hustotou, např. uhlí nebo
komunálního odpadu.
Hydrocyklon nad spirálami slouží
k odstranění jemnozrnného
podílu, např. pod 40 µm.

ZÁVĚR
Firma URGA s.r.o. se zabývá aplikacemi a vývojem separačních technologií pro zpracování a čištění
zemin kontaminovaných těžkými kovy, výzkumem zpracování a čištění vytěžených přehradních
sedimentů za účelem dalšího využití sedimentů zbavených kontaminujících látek a vývojem
technologií pro zpracování komunálního odpadu se sypkou zrnitostní charakteristikou. Firma nabízí
testování separace a dekontaminace specifických materiálů za specifických rozdružovacích
podmínek a nabízí pomoc při projektování poloprovozních a provozních separačních nebo
dekontaminačních jednotek.
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