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RESUMO

O seguinte estudo investigou o efeito das alterações nos parâmetros de uma célula de flotação, a otimização da quantidade de reagentes dosados nos experimentos, e a

quantidade ideal de tempo de flotação do material para uma possível melhoria no rendimento e em sua recuperação de carvão uma vez separado o material combustível do

rejeito que seria as cinzas que compõem o material.

Amostras de carvão bruto contêm cerca de 25% de minerais formadores de cinzas que foram através dos processos de cominuição: Britados, moídos e peneirados para que a

partícula que fosse vir a ser flotada possuísse um tamanho compreendido entre 75 micrômetros e 38 micrômetros.

Foi utilizada uma célula de flotação Denver que possui uma capacidade de 5 litros e os parâmetros investigados incluem: dosagem de dispersante, polímero (Al-PAM), Coletor

(Querosene), Espumante (MIBC), parâmetros de funcionamento da célula de flotação que são a velocidade do rotor e o fluxo de ar, tempo de condicionamento, e o pH da polpa. 

Os resultados mostram uma melhora significativa tanto na recuperação de combustível quanto na rejeição das cinzas através das dosagens de: 1 ml de dispersante, 1.2 ml de

polímero, 0.2 ml de coletor e 0.3 ml de espumante. E no tempo de condicionamento de 6 minutos com a velocidade do rotor de 1800 rpm. A análise do material é feito com uma

amostra de 1 g da mesma, tanto em sua forma bruta, quanto em sua forma flotada, para que após serem calcinadas na mufla a 800 graus Celsius, poder assim pesar as cinzas

restantes para fins de comparação, e tais resultados obtiveram uma redução de 25% de cinzas da amostra do carvão bruto, para 8.18% do carvão flotado.
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