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Gleba stanowi układ w ieloskładnikowy złożony zarówno ze składników 
m ineralnych, jak  i organicznych, przy  czym składniki te w ystępują w  du
żym stopniu dyspersji.

Rodzaj składników gleby określa się za pomocą m etod spéktrom e- 
trycznych, głównie m etodą rentgenom etrii, spektrom etrii fluoroescencyj- 
nej, m ikroskopii w świetle spolaryzowanym  itp.

Do w yodrębnienia poszczególnych składników m ieszanin niejednorod
nych stosuje się różne m etody oparte głównie na sedym entacji, aglom era
cji, elektroforezie a najczęściej, gdy stopień dyspersji jest niewielki, na 
metodzie flotacji [1]. Metodę flotacji stosowano także do oddzielania ko
rzeni roślin lub nasion od gleby [2, 3, 4]. Metoda ta polega na wykorzy
staniu  różnic w zwilżalności powierzchni ziaren i różnicy w ich przyw ie
ran iu  do pęcherzyków powietrza. Rozdział składników zależy od selektyw 
nej adsorpcji dodawanych kolektorów (substancji zwiększających p rzy
w ieranie ziaren do pęcherzyków powietrza), pH środowiska, stopnia gęs
tości zawiesiny itp.

W przeprowadzonych badaniach zastosowano aminę alifatyczną — 
chlorowodorek dodecyloaminy (HCDA), który okazał się dobrym  kolekto
rem  m aterii organicznej i niektórych związków m ineralnych gleby.

Zawiesiny gleby z dodatkiem  chorowodorku dodecyloaminy poddawa
no procesowi flotacji w  różnych w arunkach. Do flotacji użyto maszynki 
flotacyjnej, k tóra sama się napowietrza, pojemności 300 ml. Badano flo- 
talność gleby lessowej (z w arstw y 0— 20 cm), zaw ierającej 2,1% m aterii 
organicznej o pH 7,7. Z 50 g gleby oraz 300 ml wody w ytw arzano zawie
sinę i dodawano do niej sukcesywnie od 0 do 6 ml chlorowodorku dodecy
loam iny o stężeniu 1 g/250 m l wody przy  różnym  pH: 4,5, 7,7, 8,5. pH 
zmieniono przeiz dodatek do zawiesiny HC1 i NaOH. Flotację prowadzono 
każdorazowo przez 5 m inut.
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Oznaczano ilość wyflotowanego m ateriału , zawartość m aterii organicz
nej w wyflotow anym  m ateriale i pozostałości, skład m ineralny, a następ
nie zwartość pierw iastków  i m inerałów w m ateriale w yflotow anym  i nie 
wyflotowanym . Zawartość m aterii organicznej oznaczono wagowo przez 
spalanie wodą utlenioną. Skład m ineralny oznaczono za pomocą fluoros
cencyjnej analizy rentgenow skiej.

Na ryc. la  przedstaw iono ilość w yflotow anych m aterii w funkcji stę
żenia kolektora w pH 4,5, 7,7, 8,5. Najwięcej wyflotowanego m ateriału  
uzyskuje się przy pH 7,7 >  8,5 >  4,5. M aksimum flotowanego m ateriału  
zależy od pH i m aleje wraz z jego wzrostem.

W w yflotow anych frakcjach przy różnych pH badano z kolei zaw ar
tość m aterii organicznej. Zależność procentowej zawartości m aterii orga
nicznej od dodatku kolektora przedstawiono na ryc. Ib. Zawartość w m a
teriale wyflotow anym  jest ośmiokrotnie wyższa niż w m ateriale wyjścio
wym. Zawartość m aterii organicznej jest najw iększa dla koncentratu

Ryc. la. Zależność wyflotowanego materiału w funkcji stężenia kolektora 

Fig. la. Dependence of flotated material on the collector’s concentration

Ryc. lb. Zależność procentowej zawartości materii organicznej od stężenia kolektora

Fig. lb. Dependence of the prooental share of organic matter on the collector’s con
centration
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Rys. lc . Ciężar materid organicznej w poszczególnych frakcjach koncentratu w  za
leżności od stężenia kolektora

Fig. lc. Weight of organie matter in particular fractions of the concentrate depen
ding on the collector’s concentration

otrzym anego przy pH 4,5 >  8,5 >  7,7, czyli najw iększą selektywność 
uzyskuje się przy pH 4,5.

Ciężar m aterii organicznej w poszczególnych frakcjach koncentratu  
przedstaw ia ryc. lc. Zawartość m aterii organicznej w ykazuje m aksim um  
przy wyższych pH 8,5 >  7,7, >  4,5, natom iast przy niższych jest obni
żona.

Zawartość oznaczonych pierw iastków  Fe, Ti, Al, Mn, Ca, Si metodą 
fluorescencyjnej analizy rentgenow skiej w poszczególnych frakcjach, 
w zależności od ilości dodawanego chlorowodorku dodecyloaminy, przed
staw ia ryc. 2. Stwierdzono, że zawartość Si jest najm niejsza przy pH 4,5 
najw iększa przy pH 8,5 i 7,7. Zawartość żelaza również w zrasta ze wzros
tem  pH. Największą ilość Fe zaw ierały frakcje przy pH 8,5. Podobnie 
przebiega zmiana zawartości Al. Natom iast zawartość wapnia jest njw yż- 
sza przy pH 4,5 i m aleje ze wzrostem  dodatku kolektora. Poziom zaw ar
tości Ti w poszczególnych frakcjach jest niewiele zróżnicowany. Poziom 
Mn zależy znacznie od ilości kolektora i pH.

Nie stwierdzono jednak proporcjonalności pomiędzy zawartością ozna
czanych pierwiastków w stosunku do zawartości m aterii organicznej. 
Trzeba jednak stwierdzić, że m etodą flotacji m ateria organiczna gleby nie 
zostaje całkowicie oddzielona od kw arcu i innych minerałów. Przebieg 
flotacji m aterii organicznej zależy w yraźnie od pH i stężenia kolektora.

C harakterystyczny w przeprowadzonych badaniach jest fakt, że w 
koncentracie znalazły się w przew ażającej ilości m ikroskładniki gleby.

Reasum ując można stwierdzić, że w określonych w arunkach procesu 
występuje zagęszczenie m aterii organicznej gleby. Równocześnie w zrasta 
w koncentracie stężenie m ikroskładników g le b y .



Rye. 2

Rye. 2 i 2a. Zawartość oznaczonych pierwiastków Fe, Ti, Al, Mn, Ca, Si metodą flu 
orescencyjnej analizy rentgenowskiej w  poszczególnych frakcjach w zależności od 

stężenia chlorowodorku dodecyloaminy

Fig. 2 and 2a. Content of determined elements: Fe, Ti, Al, Mn, Ca and Si by the 
fluorescence method of the X-ray analysis in particular fractions depending on the

collector’s concentration
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Резю ме

В труде предпринимзется попытка использования метода флотации для сепарации 
элементов почвы при применении гидрохилорида додецилсамина в качестве коллектора.

Установлено, что в определенных условиях происходит сгущение органического веще
ства почвы. Оно обусловлено значением pH и концентрацией используемого коллектора.
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N u m m a r y

An attempt of application of the flotation method for separation of soil ele
ments using dedecylamine hydrochloride as a collectior has been taken up in the 
work.

It has been found that for definite flotation conditions a condensation of or
ganic matter of soil occurs. It depends on the pH value and concentration of the 
collectior applied.
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