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تأثير خردايش محصول مياني كارخانه هاي فرآوري زغالسنگ بر 

مطالعه موردي كارخانه زغالشويي زرند : افزايش كارآيي عمليات
 كرمان

 
 2 و صمد بنيسي1مسعود نوري بيلندي

 واد معدني، مركز تحقيق و توسعه شركت معادن زغالسنگ كرماندانشجوي كارشناسي ارشد فرآوري م -1
 دانشيار بخش مهندسي معدن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان -2

 

 چكيده
يكي از موارد .  باشد سازي مواد معدني جهت فرآوري مي  خردايش يكي از اولين مراحل آماده

ت مياني كارخانه هاي فرآوري مواد استفاده اين فرآيند، آزادسازي كنسانتره از گانگ درگير، در محصوال
محصول مياني كارخانه زغالشويي زرند تركيبي از ذرات مياني جداكننده هاي واسطه .  باشد معدني مي

سنگين و دايناويرپول مي باشد كه بخشي از آن به مصرف سوخت واحد خشك كن مي رسد و بقيه در 
 40-45صد خوراك اوليه كارخانه با خاكستر  در6سهم اين بخش حدود .  خارج كارخانه ذخيره مي شود

با توجه به درگيري زغال با گانگ، تنها راه .  درصد است و بازيابي زغال موجود در آن مفيد به نظر مي رسد
هاي اوليه،  پس از بررسي.  بازيابي زغال از اين بخش، خردايش اين مواد و انجام جدايش روي آنها مي باشد

طور  بندي و خصوصيت سنجي نمونه هر ماه به  ماه انجام شد و دانه2اني در طول گيري از جريان مي نمونه
سنجي محصول مياني نشان داد كه  خصوصيت  . ميليمتر انجام گرديد-1ميليمتر و + 1جداگانه در دو بخش 

% 23قابل بازيابي است و  g/cm3 42/1در دانسيته % 10 آن با خاكستر mm 1از بخش ابعادي باالي % 17
ها با  خردايش نمونه.  به روش فلوتاسيون قابل بازيابي است% 10 آن با خاكستر mm 1ز بخش ابعادي زير ا
 ميليمتري انجام شد و محصوالت هر خردايش مجدداً خصوصيت سنجي 1 و 3، 5 دهانه سنگ شكني 3

 -1ر بخش و د) به علت آزاد شدگي گانگ(ميليمتر، بازيابي زغالسنگ كاهش يافت + 1در بخش .  شدند
 درصدي زغالسنگ مياني از كل خوراك كارخانه، 6با توجه به سهم .  افزايش راندمان حاصل شد% 5ميليمتر 

 درصد 4/0از اين محصول، راندمان كل كارخانه به ميزان % 10اي با خاكستر  در صورت دستيابي كنسانتره
نگِ درگير با آن، آسيا كردن محصول به منظور رسيدن به آزادي بيشتر زغال از گا.  افزايش خواهد يافت

 .  ميليمتر ضروري به نظر مي رسد1مياني تا ابعاد زير 
 

 .خردايش، زغالسنگ مياني، كارآيي، خاكستر: واژه هاي كليدي
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 مقدمه
در زمان هاي قديم به علت نبود وجود تكنولوژي مناسب، فقط قطعات درشت زغال 

ولي بعدها، .   زغال ريز دانه به سد باطله انتقال مي يافتپس از استخراج بازيابي مي شد و ذرات
تقاضا براي محصولي با دانه بندي يكنواخت از يك سو و خردايش زغال به منظور دستيابي به 
درجه آزادي مناسب از سوي ديگر، باعث شد كه دستگاههاي خردكننده زغال به موازات 

بدين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند، بسته به دستگاههايي كه .  فرآيندهاي شستشو تكامل يابند
خردايش باطله (اينكه به عنوان سنگ شكن هاي اوليه، ثانويه، بعد از دستگاههاي شستشو دهنده 

و يا نرم كننده زغال به كار روند، شامل سنگ شكن هاي استوانه ) هاي جيگ و يا واسطه سنگين
، خرد كننده هاي چرخشي، سنگ شكن هاي چكشي، )با يك، دو و يا سه استوانه(اي دندانه دار 

سنگ شكن هاي حلقه اي، سنگ شكن هاي ضربه اي و سنگ شكن هاي قفسي، آسياهاي غلتكي و 
  آنچه در خردايش زغالسنگ حائز اهميت است توليد نرمه مي باشد كه بايد به ]5[.گلوله اي هستند

ي جدايش زغالسنگ در مرحله شستشو طور مطلوبي كنترل شود چرا كه در غير اينصورت، كاراي
 .پايين آمده و خاكستر موجود در كنسانتره نيز افزايش مي يابد

 
 اصول خردايش زغالسنگ

محدوده مشخصي از دانه بندي زغالسنگ كه به منظور خردايش انتخـاب مـي               براي هر   :اصل اول 
كـردن ابعـاد ريـزِ      شود، نوع مشخصي از دستگاه كاربرد و كارآيي مطلوب تـري دارد و در خـرد                 

بـا اسـتفاده از     در واقع خردايش زغالسنگ طي مراحـل مختلـف،            .حاصله كارآيي نخواهد داشت   
دستگاه مناسب آن مرحله، بيشترين كارآيي را دارد و از يك دستگاه خردكننـده نمـي تـوان بـراي                    

 ]3.[خردايش مجدد ابعاد بسيار درشت به ابعاد بسيار ريز استفاده كرد
ابعادي خاصي از زغال را سريع و به طور مطلوب خرد كنـيم             انچه بخواهيم محدوده    چن:  اصل دوم 

به عبارت ديگر بـه محـض       .  كسر وزني آن طبقه از ذرات زغال بايد در ماكزيمم مقدار خود باشد            
اينكه قطعات تا ابعاد مورد نظر نرم شدند بايد از محيط عمل خـارج شـوند و چنـين فرآينـدي بـا                   

  ]3.[ير در مدار بسته با آسيا امكان پذير استطراحي يك كالسيفا
 
 خصوصيت سنجي زغالسنگ    

هاي غرق و  غالسنگ در مقياس آزمايشگاهي، شامل آزمايشعمليات خصوصيت سنجي ز
مي )  ميليمتر-1براي ذرات (و فلوتاسيون ) ميليمتر+ 1براي ذرات در محدوده ابعادي (شناورسازي 

مي ) چه قبل از خردايش و چه بعد از خردايش(صوصيت سنجي در واقع در هر بار خ  ]2.[باشد
 ميليمتر، ذرات ريز و درشت را از يكديگر جدا كرد و هر 1بايست توسط سرندي با روزنه هاي 

 . طور جداگانه تحت آزمايش شستشوپذيري قرار داديك را به
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 تجزيه سرندي
 مرحله تعيين دانه بندي جهت خصوصيت سنجي زغالسنگ وانجام كارهاي بعدي،اولين گام 

زغالسنگ است كه يكي از مهمترين و اساسي ترين مراحل بررسي هاي آزمايشگاهي زغال را 
در مورد خصوصيت سنجي و خردايش محصول مياني كارخانه زغالشويي زرند، .  تشكيل مي دهد

 :است انجام اين مرحله از چند جهت حائز اهميت
 زغال توليد شده به عنوان محصول مياني) d95 يا d80( تعيين كيفيت دانه بندي -1
  تعيين دهانه هاي سنگ شكني جهت خردايش اين محصول-2
  تعيين ميزان مواد الزم جهت بررسي هاي غرق و شناورسازي يا فلوتاسيون-3
  و باطله موجود در محصول ميانيزغال تعيين كيفيت دانه بندي -4
 راحي خط مناسب براي فرآوري آن  تعيين دانه بندي محصوالت سنگ شكني و ط-5
 

 خاكسترسنجي
منحني هاي شستشوپذيري زغالسنگ عالوه بر درصد وزني ذرات در هر به منظور ترسيم 

براي تعيين درصد خاكستر، طبق استاندارد .  بخش دانسيته، به ميزان خاكستر آن نيز نياز مي باشد
D3174-73 ASTM  1 گرم زغالسنگ در درجه حرارت 2 تا ºC 750-700 حرارت داده مي شود 

 : و سپس طبق فرمول زير، درصد خاكستر نمونه تعيين مي گردد
                                                                                            

 :كه در آن
 درصد خاكستر موجود در نمونه : ∂
A :  وزن كپسول و مانده خاكستر)g( 
B :  كپسول خالي وزن)g( 
C  : وزن نمونه مورد استفاده)g( 

.  در اين تحقيق براي كنترل نتايج از هر نمونه دو كپسول تهيه شده و خاكسترسـنجي گرديـد                   
 درصد بود متوسط آنها بعنوان خاكستر نمونه        6/0چنانچه اختالف خاكستر دو كپسول كمتر از        

 .جي تكرار گرديدمورد بررسي قرار گرفت و در غير اينصورت خاكسترسن
 

 شستشوپذيري
 آزمايش غرق و شناورسازياز ) ميليمتر+ 1(اي درشت ه گشاخص گذاري زغالسنبراي 
 شش محيط سنگين با وزن ، از كلريد رويدر اين روش ابتدا با استفاده.  استفاده مي شود

با دقت   .دمي شو  آماده گرم بر سانتيمتر مكعب8/1 و 7/1، 6/1، 5/1، 4/1، 3/1هاي  مخصوص
 كيلوگرم است، داخل سبد شستشو ريخته 10قسمتي از زغال مورد آزمايش كه وزن آن كمتر از 

100×
−

=∂
C

BA
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افزايش دانسيته  8/1غرق 

 خوراك

7/1شناور 4/1شناور  3/1شناور5/1شناور6/1شناور8/1شناور 

 گرم بر سانتيمتر قرار داده 3/1سپس سبد در داخل وان حاوي محلول با وزن مخصوص . شود مي
بعد از تكان دادن عمودي سبد، براي آزادسازي تمام ذرات به اين مواد فرصت كافي  . شوند مي
 دقيقه 5 تا 1بسته به دامنه اندازه نمونه، اين زمان جدايش از . شود كه شناور يا غرق گردند ده ميدا

 .هر چه زغال ريزتر باشد، مدت زمان بيشتري بايد در وان بماند. باشد متفاوت مي
شود تا اين مواد  شوند، سپس اجازه داده مي مواد شناور شده با دقت به وسيله پارو جدا مي

شود تا مقداري از  بعد به داخل آبكش مخصوص مواد شناور وان اول قرار داده مي. ندآبچك شو
نشين  سبد شستشو را كه بقيه زغالسنگ در آن ته  .محلول كه همراه زغالسنگ مانده است، جداشود

 قرار داده 4/1در داخل وان بعدي يعني محيط با وزن مخصوص و شده، از وان اول بيرون آورده 
 . بدست آيد4/1 تا 3/1شود تا زغالسنگ با وزن مخصوص  رتيب فوق عمل ميشده و به ت

هاي بعدي گذاشته، بخش شناور شده در هر وزن مخصوص  به همين ترتيب سبد را در وان
، مواد غرق شده در 8/1در وان آخري عالوه بر مواد شناور شده در وزن مخصوص . شوند جدا مي

ماند نيز بايد در آبكش مخصوص خود ريخته شود  ياين وزن مخصوص كه در ته سبد باقي م
 ).1شكل (

هاي با وزن مخصوص معلوم شسته  ها در محلول شود تا تمام نمونه مراحل فوق تكرار مي
 توزين و براي آناليزهاي  خشك، هاي غرق و شناور شده در هر وزن مخصوص بخش  ]4.[شود

 .شوند خاكسترسنجي آماده مي
 

 

 

 
 

 ق و شناورسازي با محلول واسطه سنگين آزمايش غر-1شكل 

 
 بايد از روشي استفاده نمود كه بر خواص mm 1هاي زير گذاري زغالسنگ براي شاخص

 AFWروشهايي مانند آناليز رهايي، آناليز درختي، .  سطحي زغالسنگ تأكيد داشته باشد
)Advanced Flotation Washability( توان   آزمايشهايي هستند كه توسط آنها مي… و

  در اين تحقيق از روش آناليز درختي براي ]2.[هاي ريز را بدست آورد قابليت شناوري زغالسنگ
 .اين منظور استفاده شد

گيري متعدد كنسانتره و باطله،  آناليز درختي روشي است كه به دليل پرعياركني ثانويه و رمق
تيابي به بخش با خاكستر پايين كند و به همين دليل در اين روش دس بخشهاي زيادي را توليد مي
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باشد لذا در موارد معمولي، استفاده از آناليز درختي نسبت به آناليز رهايي، شاخص قابل  ممكن مي
  .دهد تري را نتيجه مي قبول

داشته  ها جدا نگه  ها و باطله  تمام كنسانتره كهاين روش شامل تكرار مراحل فلوتاسيون است
در مرحله .  شوند گيري مي ت جداگانه پرعياركني ثانويه و رمقشوند، و هر كدام به صور مي

شود و كنسانتره و باطله  شيميايي استفاده مي فلوتاسيون پر عيار كني اوليه مقدار نسبتاً كمي مواد
كارآيي و دقت .  شوند ، شناور سازي مجدد مي حاصل با اضافه كردن مواد شيميايي در هر مرحله

 ]2 [.گيري باالتر رود اضافه كردن تعداد مراحل پر عيار كني ثانويه و رمقتواند با  جدايش كلي مي
 

 آزمون هاي سنگ شكني
عمليات سنگ شكني در آزمايشگاه به وسيله يك سنگ شكن فكي آزمايشگاهي قابل خـرد كـردن                 

 براي اطمينان از ميزان خردايش مواد در اندازه هاي مختلف گلوگاه سنگ        .   ميليمتر انجام شد   -1تا  
شكن، ابتدا به وسيله آزمايشهايي رابطه بين اندازه گلوگاه سنگ شكن و دانه بندي محصول توليـد                 

سپس با تنظيم دقيق دهانه سنگ شكن در هر بار خردايش نمونه هاي هر مـاه،                .  شده به دست آمد   
اد كم يا زي  (از آنجا كه نحوه باردهي به سنگ شكن         .  محصول با دانه بندي مورد نظر به دست آمد        

تأثير زيادي بر دانه بندي محصول و ميزان نرمه توليدي دارد لذا تمـام آزمايشـهاي         ) بودن دبي مواد  
 . كيلوگرم بر دقيقه انجام شدند22سنگ شكني با نرخ باردهي يكسان و برابر با 

 ميليمتر و پس از هر مرحله سنگ        1 و   3 ،   5دهانه هاي سنگ شكني مورد استفاده عبارت بودند از          
ــكني، ــكن   ش ــنگ ش ــول س ــل محص ــنجي كام ــيت س ــوپذيري و  ( خصوص ــدي، شستش ــه بن دان

 .براي مقايسه با قبل از خردايش انجام شد و نمودارهاي هر يك رسم و تفسير شد) خاكسترسنجي
 

 ارائه يافته ها و بحث
 شيفت كاري 20 دقيقه در 20هايي كه در هر ماه بطور سيستماتيك به فاصله زماني  از نمونه
بندي با  انتخاب و آناليز دانه)  كيلوگرم200به وزن (ته شد يك نمونه به طور تصادفي كارخانه گرف

 ميليمتر بر روي اين نمونه انجام 1 و 36/2، 6، 12، 25، 5/31، 50استفاده از سرندهايي با چشمه 
  گرم به روش تر و با سرندهايي به200 ميليمتر پس از تقسيم نمونه، مقدار 1از كل بخش زير .  شد

مواد موجود در هر طبقه وزن .   ميكرون تجزيه سرندي شد75 و 150، 300، 500، 710چشمه هاي 
بندي  نتايج حاصل از آناليز دانه.  شدند و از هر كدام يك نمونه براي خاكسترسنجي گرفته شد

 ميليمتراست و 5/8 نمونه d80همانطور كه مشاهده مي شود .   آورده شده است2نمونه در شكل 
 ميليمتر 10 درصد از ذرات، درشت تر از 17همچنين .   درصد است15 ميليمتر آن 1زير سهم 
 . است
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  منحني دانه بندي محصول مياني-2شكل 

 
 درصد است و 5/42خاكستر كل نمونه .  آمده است 3 در شكل نمونهنتايج خاكسترسنجي 
به گونه اي است كه با كاهش ابعاد، درصد خاكستر افزايش ميليمتر، + 1توزيع خاكستر در بخش 

براي   . ميليمتر است1-36/2 و 36/2-6مي يابد و بيشترين محتواي خاكستر مربوط به بازه هاي 
ميليمتر تحت آزمايش غرق و شناورسازي قرار + 1شستشوپذيري زغالسنگ مياني بخش ابعادي 

.  له آزمايش فلوتاسيون مورد بررسي قرار گرفت ميليمتر آن بوسي-1گرفت و شستشوپذيري بخش 
 ميليمتر سرند شده و 1 كيلوگرمي آن ماه، با سرند 200بدين منظور يكي از نمونه هاي حدوداً 
در اين آزمايش از .  مورد استفاده قرار گرفت شناور سازي بخش روي سرند براي آزمايش غرق و
گرم بر سانتيمتر مكعب  8/1 و 7/1، 6/1، 5/1، 4/1، 3/1هاي  شش محيط سنگين با وزن مخصوص

 ميليمتر 1 درصد از كل بخش باالي 17شود،   ديده مي4همانطور كه در شكل  . استفاده شد
   . گرم بر سانتيمتر مكعب قابل بازيابي است37/1 درصد در دانسيته 10زغالسنگ مياني با خاكستر 

 

 %)5/42: خاكستر كل(حصول مياني م توزيع خاكستر -3كل ش
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خاکستر تجمعی

وزن مخصوص

 ميليمتر هر ماه از روش آناليز درختي استفاده -1براي خصوصيت سنجي بخش هاي 
 1( گرم از بخش زير سرندي 300براي اين منظور پس از چندين مرحله تقسيم نمونه، مقدار .  شد

مورد % 10جامد نمونه غرق و شناورسازي، در سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي با درصد ) ميليمتر
آزمايش قرار گرفت و عمليات كف گيري تا دو بار انجام و كنسانتره ها و باطله هاي هر نمونه پس 

 .از خشك شدن ، توزين و خاكسترسنجي شدند
در خاكستر % 23 ميليمتر -1 ديده مي شود راندمان براي نمونه 5همانطور كه در شكل 

 ميليمتر، به منظور برون يابي منحني -1پذيري بخش در نمودار شستشو) 0و0(نقطه .    مي باشد10
 .، به نقاط منحني اضافه شده است%10و به دست آوردن راندمان در خاكستر 

 

 ميليمتر+ 1 منحني شستشوپذيري بخش ابعادي -4شكل 

 
  نمونه هاي گرفته شده ، تصميم گرفته شد كه خردايش نمونه با دهانه هاي سنگ d80با توجه به 

براي هر بار خردايش، يكي از شش نمونه تقسيم شده در هر .    ميليمتر انجام شود1 و 3، 5شكني
 كيلوگرم بر دقيقه خرد شد و 22ماه، با سنگ شكن فكي آزمايشگاهي و با نرخ خوراك دهي 

 ميليمترتقسيم -1و + 1 ميليمتر سرند شده و به دو بخش ابعادي 1محصول سنگ شكن با سرند 
   .شد
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  ميليمتر-1ني شستشوپذيري بخش ابعادي  منح-5شكل 
 

 ميليمتر نمونه اي 1 ميليمتر، غرق و شناورسازي شدند و از ذرات ريزتر از 1ذرات درشت تر از 
آنچه در خردايش با دهانه   .انجام شد) آناليز درختي(تهيه شده و بر روي آن آزمايش فلوتاسيون 

 و 3، 5ول بوده است كه بترتيب به  محصd80هاي سنگ شكني مختلف مد نظر قرار گرفته، 
 .   رسيده استليمتر مي880/0
با افزايش خردايش، كه د گردي شستشوپذيري محصوالت خردايش مشاهده  انجام آزمايشازپس 

ميليمتر ايجاد نشده است بلكه در مورد سنگ شكني تا + 1تغيير چنداني در راندمان بخش ابعادي 
 به منظور بررسي نحوه آزادشدگي  .گيري نيز داشته است ميليمتر، اين راندمان كاهش چشم-1

با نمونه اوليه  هر بار خردايش ذرات پس از خردايش، سهم وزني بخشهاي مختلف دانسيته در
و ) 8/1 و 7/1، 6/1، 5/1شناور (، مياني )8/1غرق (مقايسه شد واز آن، تغييرات سهم باطله 

 ).6 شكل(ش به دست آمد در هر بار خرداي) 4/1 و 3/1شناور (كنسانتره 
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  مقايسه تغييرات كنسانتره، مياني و باطله در خردايش هاي مختلف-6شكل  
 

 ميليمتر،آزادسـازي   1 بزرگتر از همانطور كه از اين شكل مشاهده مي شود تأثير خردايش در بخش             
در اثـر هـر     .  ميليمتر ايجاد نكرده اسـت    + 1گانگ از مياني بوده است و تغييري در ميزان كنسانتره           

يك از مراحل خردايش، بخشي از ذرات گانگ كه با ذرات مياني درگير بوده اند، آزاد شـده و بـه                     
به عبارت ديگر سنگ شكني موجب خرد شدن گانگ         .   منتقل شده اند   8/1بخش غرق در دانسيته     

شـده  ) جـدايش آن بـه روش فلوتاسـيون   (و نرم شدن كنسـانتره    ) جدايش مؤثر آن به روش ثقلي     (
 ميليمتر منتقل شده انـد  -1زيرا بخشي از ذرات مياني و كنسانتره كه نرم شده و به محدوده     .  تاس

از آنجا كه ممكن است رانـدمان شستشـوي     .دنراندمان تجمعي اين بخش ابعادي را افزايش داده ا 
زغالسنگ مياني، در برخي از دامنه هاي ابعادي بيشتر باشد الزم است شستشـوپذيري دامنـه هـاي                  

براي اين منظور نمونـه اوليـه   .  تعيين و با يكديگر مقايسه شود) ميليمتر+ 1بخش  (مختلف ابعادي   
و محصوالت هر بار خردايش، پس از انجام آزمايش غرق و شناورسازي به وسـيله سـرندهايي بـا          

ــه1 و4/1، 36/2، 76/4، 6، 12، 25، 5/31، 50هــاي  چشــمه ــر دان بنــدي و در انتهــا وزن و   ميليمت
منحني شستشوپذيري براي هر محدوده ابعادي رسم شد و با توجه به ايـن              .  سترسنجي شدند خاك

 درصـد بـراي هـر    10ها، ميزان راندمان و دانسيته مورد نياز براي اين رانـدمان در خاكسـتر                 منحني
 . آورده شده است1نتايج اين بررسي در جدول .  محدوده ابعادي به دست آمد
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 (%) در خردايشهاي مختلف 10دامنه هاي ابعادي در خاكستر  راندمان -1جدول 

 5خردايش تا  بدون خردايش 
 ميليمتر

 3خردايش تا 
 ميليمتر

 1خردايش تا 
 ميليمتر

mm 50-12 29 23   

mm 12-6 16 18 13  

mm 6-36/2 16 17 5/15 10 

mm 36/2-1 15 18 16 7 

 8 16 17 17 كل نمونه

 
 ميليمتر اسـت كـه      12اهده مي شود تنها محدوده ذرات درشت تر از          مش 1جدول  در  همانطور كه   

جداكردن اين بخش ابعادي،    %) 14حدود  (راندمان بااليي دارد كه با توجه به سهم كم آن در نمونه             
+ 1توجيه اقتصادي نداشته و بهتر است كه از بررسي خصوصيت سنجي اين نمونـه هـا در بخـش     

 . بيشتر نمونه ها تا ابعاد ميكروني پرداخته شودميليمتر صرفنظر كرده و به خردايش
 1 و   3،  5 ميليمتر نمونه هاي خرد شده تا        -1منحني هاي شستشوپذيري بخشهاي ابعادي      همچنين  
مقايسه شستشـوپذيري ايـن محصـوالت بـا شستشـوپذيري نمونـه اوليـه               ترسيم و پس از     ميليمتر  

 1بوده كه در نمونه خردشـده تـا         % 5ادي  مشاهده شد كه حداكثر افزايش راندمان در اين بخش ابع         
 .  ميليمتر قابل دسترسي است

 در 10 ميليمتـر در خاكسـتر   -1و + 1مقايسه راندمانها پس از هر مرحلـه خـردايش در دو بخـش             
 . آورده شده است2جدول 

رانـدمان  % 7 ميليمتـر    1مشاهده مي شود با خرد كردن مـواد ميـاني تـا              2 جدول   در  همانگونه كه   
 درصدي محصول مياني نسبت به خـوراك ورودي         5/5با توجه به سهم     .  افزوده شد آذر ماه   نمونه  

 4/0 ميليمتر، راندمان كلي كارخانه      1كارخانه، در صورت بازيابي تمام زغال آزاد شده در خردايش           
درصد افزايش مي يابد كه با توجه به اينكه رسيدن به راندمان ايده آل در روش فلوتاسيون مشـكل       

 و همچنين با توجه به هزينه هاي خـردايش بهتـر اسـت خـردايش بيشـتر زغالسـنگ ميـاني              است
 ميليمتر بررسي شود تـا در صـورت افـزايش چشـمگير رانـدمان،               -1در بخش ابعادي    ) آسياكني(

 .بررسي فني و اقتصادي خردايش اين محصول كارخانه انجام شود
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 )10در خاكستر (ردايشهاي مختلف  مقايسه خصوصيت سنجي محصول مياني در خ-2جدول 

 d80 
(mm) 

 -mm1سهم 
(%) 

راندمان 
mm1(%) + 

راندمان 
mm1-(%)  

راندمان 
 (%)كلي 

بدون 
 18 23 17 6/14 5/8 خردايش

خردايش تا 
 19 27 17 5/22 5  ميليمتر5

خردايش تا 
 22 27 16 4/51 3  ميليمتر3

خردايش تا 
 25 28 8 6/86 880/0  ميليمتر1

 
 
 

 ه گيرينتيج
 محصـول ميـاني   d80  مقـدار  با انجام آناليزهاي دانه بندي و خاكستر سنجي مشـخص شـد كـه      -1

و خاكسـتر  % 36ميليمتـر  + 1خاكسـتر در بخـش    .   ميليمتر است  9كارخانه زغالشويي زرند حدود     
 .مي باشد% 52 ميليمتر آن -1بخش 

 بـا   gr/cm3 42/1نسـيته  ميليمتـر محصـول ميـاني در دا        1 درصد از بخـش بـاالي        17 حداكثر   -2
 .قابل بازيابي است% 10خاكستر 

 . درصد مي باشد23  بابرابر% 10 ميليمتر در خاكستر -1 راندمان قابل بازيابي در بخش -3

 4،  1 ميليمتر انجام شد و به ترتيب        1 و   3،  5 خردايش محصول مياني با سه دهانه سنگ شكني          -4
 .بدست آمد% 10ر  خاكستدر زغال افزايش در راندمان درصد 7و 

 زغالسنگ مياني نسبت بـه خـوراك كارخانـه، خـردايش محصـول       درصدي6 با توجه به سهم    -5
 .خانه مي افزايدر درصد به راندمان كلي كا4/0 ميليمتر و فرآوري آن، 1مياني تا 
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