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، به روش )البرز مركزي(بازيابي زغال از باطلة جيگ كارخانة زغالشويي انجير تنگه
 فلوتاسيون

  ۵ي قرباني، عل ۴سيد ضياء الدين شفاهي، ۳پرست محمد نوع، ۲امين جودكي، ۱نثار ملكوتي سجاد جان

  sajjad_beajar@yahoo.comمي،دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسال. ۱

 دانشکده معدن، دانشگاه تهران  دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني،. ۲

 .دانشيار فرآوري مواد معدني، دانشکده معدن، دانشگاه تهران. ۳

 .دانشيار دانشکده مهندسي معدن و ژئوفيزيک دانشگاه صنعتي شاهرود. ۴

 نشکده معدن، دانشگاه تهرانکارشناس فرآوري مواد معدني، دا. ۵

 چكيده

جيگ (هاي شستشوي زغال در ايران است، كه با استفاده از سه روش سنگجوري، ثقلي كارخانة زغالشويي انجير تنگه يكي از كارخانه
.  باشديم درصد خاكستر ۵۸طور متوسط داراي  باطلة جيگ اين كارخانه به. پردازد شو مي و فلوتاسيون به توليد زغالسنگ كك) ماشين

هاي  با استفاده از آزمايش. ها مورد بررسي قرار گرفت صد از اين باطله در۱۱در اين مطالعه امكان تهية زغالسنگ با خاكستر كمتر از 
 و ۱۰۰۰ از زترير  بندي  جيگ، با دانه حاصل ازهاي خرد شدة ، بر روي باطلهDX7طراحي شده به روش فاكتوريل و با استفاده از نرم افزار 

در فلوتاسيون اين ماده ) رهي غساز، درصد جامد و از قبيل نوع و مقدار كلكتور، نوع و مقدار كف( ميكرون، تأثير پارامترهاي مؤثر۶۰۰
نتايج .  با استفاده از مواد شيميايي و تحت مقادير  مختلف مورد مصرف قرار گرفت وهاي مختلفي در اين ارتباط آزمايش. بررسي شد

دست ه  را ب%۱۱كمتر از  مطلوب با درصد خاكستر يبه روش فلوتاسيون محصولتوان   كه ميها داللت بر آن داشت يشاين آزماحاصل از 
، )در آزمايش تحت شرايط بهينه( از مرحلة رافرحاصلهمچنين مشخص شد كه با اعمال يك مرحله شستشو بر روي كنسانتره . آورد

 .آيد دست ميه  ميكرون ب۶۰۰ و ۱۰۰۰ از زتري ربندي  به ترتيب براي دو دانه، درصد۵۳ و ۶۹ درصد و بازيابي ۱۱زغالي با خاكستر كمتر از 

  .DX7 ماشين، فلوتاسيون، نرم افزار جيگانة زغالشويي انجير تنگه، باطلة كارخ: كلمات كليدي

Coal Recovery From Jig٫S Tails Of Anjir-Tangeh Coal Washing Plant, By 
Flotation Method 

S. Jannesar, A.Joudaki, M.Noaparast,S.Z.Shfaei, A.Ghorbani 

Abstract 

Anjir-Tangeh is one of the coal washing plant located in north of Iran. It uses three separation methods, 
hand sorting, gravity (jig), and flotation for coke coal production. The tails from jig contains about 58% 
of ashes.  In this research work the possibility of supplying coal with ash contents less 11% from jig tails 
was investigated. Therefore, various experiments were carried out which were designed according to the 
factorial method, using DX7 software. The required samples were prepared in two different size fractions 
of -1000 and -600 microns. The samples were used in flotation tests to investigate on the effects of different 
parameters such as type and consumption of collector, type and consumption of frother, solid weight 
percent in pulp, etc. The obtained results indicated that flotation would be a convenient approach to 
reduce the ash contents to less than 11%, by two rougher and cleaner stages. The final concentrate was 
achieved with less than 11% ash, and recovery of 69% and 53% for -1000 and -600 microns samples, 
respectively. 

Keywords: Anjir-Tangeh coal washing plant, jig tails, DX7 software. 
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  مقدمه ‐۱

هاي ک اين کارخانه از مخلوط زغالخورا. شهر واقع استغربي شهر قائم کيلومتري جنوب۴۰کارخانه زغالشويي انجير تنگه در
گ و يبرداري از سد باطله ج بعد از انجام نمونه.شودوارد کارخانه مي% ۳۰چند معدن در حوالي آن با متوسط خاکستر کمتر از

 مناسب يها  از روشيکيون يفلوتاس .باشدمي% ۴۸و % ۵۸ب يطور متوسط به ترتفلوتاسيون مشخص شد که خاکستر آنها به
 يساز، برا ک کفيبا استفاده از . ها دارد روش ري نسبت به سايي بااليت انتخابي است، که قابليش مواد معدنيرا آيبرا
. ج استيار راي بسي نفتيها  استفاده از سوخت، و ذرات زغال بهتري کمک کردن به شناوري براو هوا يها دارکردن حبابيپا

اند،   خود را از دست دادهيت آبراني از ذرات زغال که خاصييها  قسمت پوشاندنيکلکتور، برا‐، تحت عنوان کمکيمواد نفت
معموالً هرچه مقدار ن معنا که ي به ا.  زغالسنگ با درصد خاکستر آن رابطه عکس دارديخواص آبران. ]۱[شود ياستفاده م
ها و  کاتيلي سيريپذ ت آبي خاص ازيتوان ناش ين مورد را ميشود که ا ي آن کمتر م زغاليت آبرانياد باشد، خاصي ز آنخاکستر

 ي مورد استفاده برايها ن کف سازيتر از متداول) 1MIBC( ر کوتاهيها با طول زنج الکل .]۱[زا در زغال دانست گر مواد خاکستريد
 که در ييگر از کف سازهاي ديکي. ]۱[ استي گرم در هر تن ماده معدن۲۲۵ تا ۴۵ن مواد حدود ي مصرف ا وباشد يزغال م
ز ي ني خواص کلکتوري دارايساز ت کفيباشد که عالوه بر خاص ي مA65 افته است،ي زغال ي برايشترياده بر استفي اخياه سال

ون زغال ي موثر در فلوتاسي از پارامترهايکيز يدرصد جامد پالپ ن. کند يتر م يون زغال را انتخابيات فلوتاسياست و عمل
ساز  زان مصرف کفيش درصد جامد ميشود، که با افزا ي انجام م۱۰‐۱۲نيامد بون زغال با درصد جي معموالً فلوتاس.باشد يم
ش ي پالپ افزايتر باشند، درصد وزن  دارد و هرچه ذرات درشتيز بستگي زغال نيها غلظت پالپ به ابعاد دانه. ابدي يش ميز افزاين
% ۱۸نه آن ي و بهي حد فوقانيد، وليانم يجاد ميون زغال مشکل ايمعموالً در فلوتاس% ۲۰ يدرصد جامد باال. ابدي يم
، pH .رندگي يقه در نظر مي دور بر دق۱۱۰۰‐۱۴۰۰الغ زيون را برايمعموالً سرعت دوران روتور سلول فلوتاس. ]۲[باشد يم

 يبند دو دانه .ون زغال موثر باشنديتوانند در فلوتاس ي هستند، که ميي از جمله پارامترهايبند ها، دانه کننده استفاده از متفرق
 اول از سنگ يبند جاد دانهي ايبرا. کروني م۶۰۰و ۱۰۰۰ تر از  ريز:ن ماده در نظر گرفته شد، که عبارتند ازيون اي فلوتاسيبرا

ب برابر ي به ترتيبند ن دو محدوده دانهي ايها d80.  خشک استفاده شديا لهي مياي دوم از آسيبند  دانهي و برايا شکن استوانه
. گرفتمورد بررسي قرار%  ۱۱استفاده از روش فلوتاسيون براي توليد زغال با خاکستر کمتر از  .باشد يکرون مي م۴۰۰ و ۷۶۰

 DX7ها به شيوه دو سطحي توسط نرم افزار هاي جيگ از روش آماري و انجام آزمايش سازي فرآيند فلوتاسيون باطلهبراي بهينه

 .استفاده شد

 )کروني م‐۱۰۰۰ يبند دانه(ون ي فلوتاسيها شيآزما ‐۲

 تي خاص زغالسنگ با توجه بهيگر کمتر کاربرد دارد، اما براي دي مواد معدنيکرون، اگرچه براي م‐۱۰۰۰يبند استفاده از دانه
شود، عالوه بر بهبود  يزان نرمه ميتر که سبب کاهش م  درشتيها جاد دانهيا. ديتواند به کار آ ي آن ميدرفوب و درجه آزاديه

 ي براينکه از مصرف انرژيضمن ا. د استيز  مفيون نيلتراسي و فيريون در مراحل آبگيات فلوتاسيام عملرفتار ذرات در هنگ
 از نوع دنور انجام تري ل۲ با حجم يشگاهيون آزماين فلوتاسيها با استفاده از ماش شيآزما. شود ي ميريز جلوگي نيش اضافيخردا
 .ارائه شده است ۱ در جدولDX7نرم افزار  انجام شده بر اساس  شي آزما۱۶ حاصل از جينتا. شد
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 . ميکرون۱۰۰۰بندي ريزتر از  هاي فلوتاسيون بر روي دانه شرايط و نتايج آزمايش ‐۱جدول

خاکستر 
(%) 

 وزن
(%) 

 شرايط انجام آزمايش

 کنسانتره کنسانتره

بازدهي 
جدايش 

(%) 

 بخش يابيباز
 ي سوختن
(%) 

 باطله لهباط
F E D C B A ش

ماي
 آز
اره
شم

 

۰۵/۲۵ ۷۷/۴۲ 
۱۰/۵۸ ۰۶/۷۷ 

۴۲/۷۹ ۲۳/۵۷ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ A65 ۲۵۰۰ ۱ گازوييل 

۸۲/۳۱ ۲۳/۴۲ 
۳۲/۵۲ ۰۵/۶۸ 

۷۱/۷۶ ۷۷/۵۷ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۷۰ A65 ۲۵۰۰ ۲ نفت 

۷۸/۲۳ ۵۴/۳۱ 
۱۳/۵۳ ۴۱/۵۶ 

۲۴/۷۵ ۴۶/۶۸ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ A65 ۱۵۰۰ ۳ نفت 

۲۳/۲۵ ۰۲/۳۹ 
۰۸/۵۸ ۲۷/۶۷ 

۷۰/۷۸ ۹۸/۶۰ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۴ گازوييل 

۲۴/۲۰ ۹۳/۳۳ 
۷۹/۵۳ ۴۱/۶۶ 

۵۳/۷۶ ۰۷/۶۶ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۷۰ MIBC ۲۵۰۰ ۵ نفت 

۷۸/۲۴ ۶۶/۳۹ 
۷۷/۵۶ ۴۱/۷۲ 

۶۱/۷۸ ۳۳/۶۰ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۷۰ MIBC ۱۵۰۰ ۶ نفت 

۷۷/۲۰ ۵۸/۳۳ 
۷۴/۵۴ ۰۱/۶۲ 

۶۴/۷۵ ۴۱/۶۶ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۷ نفت 

۵۰/۱۹ ۱۱/۲۶ 
۰۱/۴۱ ۷۰/۴۹ 

۳۸/۶۹ ۸۹/۷۳ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۷۰ MIBC ۱۵۰۰ ۸ گازوييل 

۶۶/۳۲ ۳۷/۴۷ 
۰۹/۵۶ ۱۹/۷۶ 

۲۸/۸۱ ۶۳/۵۲ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰ A65 ۲۵۰۰ ۹ نفت 

۱۶/۲۸ ۹۸/۴۱ 
۰۴/۵۶ ۶۳/۷۰ 

۳۷/۷۸ ۰۲/۵۸ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۷۰ A65 ۲۵۰۰ ۱۰ گازوييل 

۱۸/۳۵ ۷۶/۵۲ 
۶۵/۵۴ ۶۰/۸۱ 

۱۶/۸۲ ۲۴/۵۷ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۷۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۱ گازوييل 

۴۳/۳۰ ۳۹/۴۵ 
۸۷/۵۶ ۰۶/۷۵ 

۴۸/۸۰ ۶۱/۵۴ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۰۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۲ گازوييل 

۲۵/۲۴ ۲۸/۳۵ 
۵۰/۵۴ ۲۹/۶۳ 

۴۲/۷۶ ۷۲/۶۴ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ MIBC ۱۵۰۰ ۱۳ گازوييل 

۲۸/۳۳ ۶۷/۴۶ 
۷۲/۵۵ ۴۶/۷۵ 

۲۷/۸۱ ۳۳/۵۳ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۷۰ MIBC ۲۵۰۰ ۱۴ گازوييل 

۵۹/۲۶ ۱۶/۳۷ 
۳۹/۵۶ ۴۹/۶۴ 

۲۶/۷۸ ۸۴/۶۲ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰ MIBC ۱۵۰۰ ۱۵ نفت 

۸۹/۲۷ ۲۱/۴۱ 
۲۷/۴۰ ۶۷/۶۹ 

۵۲/۶۸ ۷۸/۵۸ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۷۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۶ نفت 

 E: ،F:rpm، درصد جامد:Dساز مقدار کف ،:Cسازع کف، نو:B، مقدار کلکتور:Aنوع کلکتور

 . آورده شده است۱ شدند که در شکلييافزار شناسا  موثر توسط نرمي، پارامترها۱ج جدوليبا توجه به نتا
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 .ميکرون ‐۱۰۰۰بندي  بر فلوتاسيون با دانه، بازدهي جدايش)ب(، درصد خاکستر کنسانتره) الف(پارامترهاي موثر در پاسخ ‐۱شکل

ها، جهت  متناسب با پاسخ، مدل)2ANOVA(هاي موثر و کنترل آن با استفاده از جدول آناليز واريانس با شناسايي پارامتر
افزار   توسط نرميط انتخابيشرا.  شده استارائه ۲افزار در جدول  ارائه شده توسط نرميها مدل.  آمدسازي به دستانجام بهينه

 .آورده شده است ۳نه در جدوليش بهي انجام آزمايبرا

 . ميکرون‐۱۰۰۰بندي  هاي مورد نظر فلوتاسيون در دانه هاي ارائه شده براي پاسخ مدل ‐۲جدول

 پاسخ يشنهاديمدل پ

Conc.Ash =26.85-2.52×C-1.29×E+3.15×F درصد خاکستر کنسانتره 

S.E.=53.66+1.95×B-2.33D-2.21×F+2.26×AC شي جدايبازده 
 . ميکرون‐۱۰۰۰بندي  افزار براي انجام آزمايش بهينه فلوتاسيون در دانه  پيشنهادي توسط نرمشرايط ‐۳جدول

مطلوبيت 
 مدل

 يبازده
 جدايش

خاکستر 
 کنسانتره

F E D C B A شماره 

۹۸۴/۰ ۰۳/۵۸ ۸۹۴/۱۹ ۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۱ نفت 
۹۸۳/۰ ۰۹/۵۸ ۹۱۹/۱۹ ۱۱۰۰ ۱۹ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۲ نفت 
۹۸۲/۰ ۹۲/۵۷ ۸۹۶/۱۹ ۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۱ MIBC ۲۵۰۰ ۳ نفت 

ن دو ي ايها کنسانتره و باطله. ، انجام شدنرم افزارانتخابی ط يتحت شراش ي شده، دو آزماينيبشيد صحت مدل پي تائبه منظور
مورد شستشو قرار ک مرحله ي ين مرحله کنسانتره حاصل طي بعد از انجام ا و شديگر مخلوط و خاکسترسنجيکديش با يآزما
 استفاده نشد و ييايميچگونه مواد شي مرحله شستشو هي برا کهالزم به ذکر است. آورده شد ۴ج آن در جدوليکه نتافت گر

  .افتير ييتغ% ۱۰ درصد جامد پالپ به مقدارصرفاً

 .ميکرون‐۱۰۰۰نتايج آزمايش تائيدي فلوتاسيون بر محدوده دانه بندي  ‐۴جدول

   مرحلهممر نام محصول  نام (%) وزن  اتر)(%خاکستر  د در(%)بازيابي بخش سوختني
 کنسانتره ۳۸/۳۷ ۳۶/۲۲ ۱۴/۶۶
 باطله ۶۲/۶۲ ۵۶/۷۶ ۵۹/۳۳

 رافر

 کنسانتره ۶۸/۱۳ ۲۴/۱۰ ۳۱/۴۲
 باطله ۷۰/۲۳ ۳۶/۲۹ ۶۹/۵۷

 شستشو

 )ب()الف(
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که  ي به طور.بودج به دست آمده متفاوت ي با نتايمقدار زي نرم افزار نيط انتخابي شراتحتش انجام شده يج آزماينتاالبته 
 يش داراين آزماي ايکنسانتره مرحله شستشو. داشت ي درصد۳  شده اختالفينيش بي مقدار په نسبت بحاصلکنسانتره 

 .به دست آمد درصد ۱۴ کنسانتره آن نسبت به کل خوراک حدود ي و درصد وزنبود درصد ۱۱خاکستر کمتر از 

 )کروني م‐۶۰۰ يبند دانه(ون ي فلوتاسيها شي آزما‐۳

زتر ي ريبند ش با استفاده از ذرات با دانهي آزما۱۶گ، تعداد يون نمونه باطله جيزتر، در فلوتاسي ريبند ر دانهي تاثيبه منظور بررس
 يدرصورت. ص داده شدير تشخيط بدون تاثي محpHه پارامتر يون اولي فلوتاسيها شيبعد از انجام آزما. کرون، انجام شدي م۶۰۰از

 درصد خاکستر کنسانتره با ثابت بودن مقدار ي بر روير منفي تاثيک متفرق کننده دارايعنوان  م بهيت سدکايليکه مصرف س
 ۶،ن مشابه حالت قبليبنابرا. افتي ش يز افزاين ماده درصد خاکستر کنسانتره نيش مصرف ايکه با افزا ي داشت، به طوريابيباز

 :]۴[اند ر آورده شدهيز قرار گرفتند که در يپارامتر در دو سطح مورد بررس

 ،)سطح باال(، نفت )نييسطح پا(ل ييگازو: نوع کمک کلکتور •
 ،)سطح باال (gr/ton ۲۵۰۰، )نييسطح پا (gr/ton ۱۵۰۰:  کمک کلکتوريمقدار مصرف •
 ،)سطح باال (MIBC، )نييسطح پا (A65: نوع کف ساز •
 ،)السطح با (gr/ton ۱۷۰، )نييسطح پا (gr/ton ۱۰۰:  کف سازيمقدار مصرف •
 ،)سطح باال% (۲۰، )نييسطح پا% (۱۰:درصد جامد پالپ •
 ،)سطح باال (rpm۱۴۰۰، )نييسطح پا (rpm ۱۱۰۰: سرعت چرخش روتور سلول •

 جي و انجام شد، که نتاي طراحDX7افزار  ش با استفاده از نرمي آزما۱۶تعداد حات فوق الذکر ين بخش با توجه به توضيدر ا
 .اده شده است نشان د۵آنها در جدولحاصل از 

 . ميکرون‐۶۰۰بندي  هاي فلوتاسيون بر روي دانه شرايط و نتايج آزمايش ‐۵جدول

خاکستر 
(%) 

 وزن
(%) 

 شرايط انجام آزمايش

 کنسانتره کنسانتره

بازدهي 
جدايش 

(%) 

 بخش يابيباز
 ي سوختن
(%) 

 باطله باطله
F E D C B A ش

ماي
 آز
اره
شم

 

۶۷/۲۳ ۸۵/۲۲ 
۰۵/۳۸ ۹۳/۴ 

۶۹/۶۸ ۱۵/۷۷ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ A65 ۲۵۰۰ ۱ گازوييل 

۵۴/۲۵ ۰۰/۳۵ 
۰۵/۵۲ ۵۹/۶۱ 

۰۰/۷۵ ۰۰/۶۵ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۷۰ A65 ۲۵۰۰ ۲ نفت 

۱۲/۲۳ ۱۵/۲۵ 
۷۸/۴۰ ۳۷/۴۵ 

۹۰/۶۸ ۸۵/۷۴ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ A65 ۱۵۰۰ ۳ نفت 

۹۳/۲۴ ۰۳/۳۷ 
۶۵/۵۳ ۰۹/۶۴ 

۲۷/۷۵ ۹۷/۶۲ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۴ گازوييل 

۴۶/۲۲ ۷۳/۲۶ 
۷۱/۴۵ ۸۶/۵۰ 

۶۷/۷۲ ۲۷/۷۳ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۷۰ MIBC ۲۵۰۰ ۵ نفت 

۳۳/۲۲ ۲۰/۲۵ 
۹۶/۴۲ ۵۱/۴۷ 

۰۹/۷۱ ۸۰/۷۴ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۷۰ MIBC ۱۵۰۰ ۶ نفت 

۱۴/۲۷ ۲۴/۳۵ 
۹۹/۵۲ ۲۸/۶۲ 

۰۱/۷۵ ۷۶/۶۴ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۰۰ MIBC ۲۵۰۰ ۷ نفت 
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۶ 
 

۹۶/۲۴ ۹۸/۳۱ 
۲۵/۴۹ ۰۲/۵۷ 

۲۸/۷۳ ۰۲/۶۸ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۷۰ MIBC ۱۵۰۰ ۸ گازوييل 

۲۸/۲۱ ۵۷/۲۸ 
۱۰/۴۸ ۷۲/۵۳ 

۸۷/۷۲ ۴۳/۷۱ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰ A65 ۲۵۰۰ ۹ نفت 

۷۹/۲۴ ۳۹/۳۰ 
۴۹/۴۶ ۵۳/۵۳ 

۴۹/۷۱ ۶۱/۶۹ 
۱۱۰۰ ۲۰ ۱۷۰ A65 ۲۵۰۰ ۱۰ گازوييل 

۸۳/۱۹ ۴۰/۲۶ 
۹۵/۴۵ ۵۰/۵۰ 

۸۱/۷۱ ۶۰/۷۳ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۷۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۱ گازوييل 

۷۴/۲۳ ۳۵/۲۶ 
۶۰/۴۲ ۷۶/۴۷ 

۸۱/۷۱ ۶۵/۷۳ 
۱۴۰۰ ۲۰ ۱۰۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۲ گازوييل 

۹۴/۲۳ ۵۸/۲۲ 
۸۷/۳۶ ۶۷/۴۰ 

۶۴/۶۷ ۴۲/۷۷ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۰۰ MIBC ۱۵۰۰ ۱۳ گازوييل 

۰۳/۲۱ ۲۹/۳۱ 
۱۸/۵۳ ۸۸/۵۹ 

۹۱/۷۵ ۷۱/۶۸ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۷۰ MIBC ۲۵۰۰ ۱۴ ازوييلگ 

۳۱/۲۰ ۰۵/۲۶ 
۵۸/۴۴ ۰۷/۴۹ 

۸۷/۷۰ ۹۵/۷۳ 
۱۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰ MIBC ۱۵۰۰ ۱۵ نفت 

۹۷/۲۲ ۵۳/۲۴ 
۹۵/۳۹ ۳۰/۴۴ 

۵۲/۶۸ ۴۷/۷۵ 
۱۱۰۰ ۱۰ ۱۷۰ A65 ۱۵۰۰ ۱۶ نفت 

 E: ،F:rpm، درصد جامد:Dساز مقدار کف ،:Cساز، نوع کف:B، مقدار کلکتور:Aنوع کلکتور 

 . آورده شده است۲ کرون در شکلي م‐۶۰۰ يبند ون دانهي عوامل موثر بر فلوتاسي بررسيها نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

ها، جهت هاي متناسب با پاسخ، مدل)ANOVA(هاي موثر و کنترل آن با استفاده از جدول آناليز واريانس با شناسايي پارامتر
ش که توسط ي جداي دو پاسخ درصد خاکستر کنسانتره و بازدهي برايشنهادي پياه مدل. آمدسازي به دست انجام بهينه

ش يدن به آزماي رسيافزار برا  توسط نرم شدهينيب شيط پي شرانيهمچن. آورده شده است ۶ن شدند، در جدولييافزار تع نرم
 .شود يمشاهده م ۷نه، در جدوليبه

 

 . ميکرون‐۶۰۰بندي   در آزمايش فلوتاسيون دانه)ب(و بازدهي جدايش)الف(مترهاي موثر بر درصد خاکستر کنسانترهپارا ‐۲شکل

 )ب( )الف(
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٧ 
 

 . ميکرون‐۶۰۰بندي   فلوتاسيون دانهافزار براي هاي پيش بيني شده توسط نرم مدل ‐۶جدول

 پاسخ يشنهاديمدل پ

Conc Ash.=23.25+ 0.6×B+1.32×E-0.88×F درصد خاکستر کنسانتره 

S.E.=45.82+2.95×B+1.58×C+1.78×E+ 2.06×F-1.84×AD  شي جدايبازده 
 

 .افزار  ميکرون توسط نرم‐۶۰۰بندي  هاي بهينه انتخابي فلوتاسيون دانه آزمايش ‐۷جدول

مطلوبيت 
 مدل

 يبازده
 جدايش

خاکستر 
 کنسانتره

F E D C B A شماره 

۸۳۴/۰ ۴۶/۵۲ ۶۵/۲۱ ۱۴۰۰ ۱۰ ۱۰۰ MIBC ۲۴۹۶ ۱ نفت 
۸۳۴/۰ ۴۶/۵۲ ۶۶۰/۲۱ ۹/۱۳۹۹ ۱۰ ۳۲/۱۰۰ MIBC ۲۴۹۹  ۲ نفت 
۸۳۴/۰ ۳۹/۵۲ ۶۴/۲۱ ۱۴۰۰ ۱۰ ۱۷۰ MIBC ۲۴۸۴ ۳ گازوئيل 

رم  نيط انتخابيش با شرايکرون، عالوه بر انجام دو آزماي م۱۰۰۰  اززترير يد انجام شده در محدوده دانه بنيش هايمطابق آزما
. ک مرحله مورد شستشو قرار گرفتي ي، ط%۱۰م درصد جامد در مقدار يآمده بعد از اختالط و تنط  دست  بهيها افزار، کنسانتره

 . شده استارائه ۸ز در جدوليش نين آزمايج اينتا

 . ميکرون و اعمال يک مرحله شستشو۶۰۰ از ريزترفلوتاسيون با دانه بندي نتايج آزمايش تائيدي  ‐۸جدول

 

 

 

 

 با ي ولاست، يشتر از مقدار برآوردي ب، انجام شدهيديش تائيمقدار خاکستر کنسانتره در آزما شود يهمانگونه که مالحظه م
 .ديرس% ۱۱ به مقدار مطلوب يياعمال مرحله شستشو خاکستر کنسانتره نها

  يريجه گينت ‐۴

کرون ي م۱۰۰۰  زتر ازي ريبند  نمونه با دانهيون بر رويس فلوتايها شي از انجام آزما حاصليها دادهير از بررسيج زينتا 
 :حاصل شد

. عنوان عوامل موثر بر درصد خاکستر کنسانتره مشخص شدند ساز، درصد جامد و دور دستگاه به سه پارامتر نوع کف •
، در استتر   کاهش درصد خاکستر کنسانتره مناسبي دارد، برايشتري بيت انتخابينکه قابلي با توجه به اMIBCساز  کف
ز سه يش ني جدايش بازدهيبه منظور افزا .شود ي ميابيش بازي خود باعث افزايت کلکتوري با قابلA65ساز   که کفيصورت

 مرحلهم نام محصول  نام (%) وزن  اتر(%)خاکستر  د در(%)بازيابي بخش سوختني

 کنسانتره ۷۶/۴۶ ۱۴/۲۶ ۱۲/۷۶
 باطله ۲۳/۵۳ ۸۸/۲۳۶۵/۷۹

 رافر

 کنسانتره ۷۶/۱۸ ۲۴/۱۱ ۲۰/۴۸
 باطله ۰۰/۲۸ ۸۰/۵۱۱۳/۳۶

 شستشو
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٨ 
 

ون به همراه اثر مشترک نوع کمک ين فلوتاسي کمک کلکتور و کف ساز، سرعت گردش روتور ماشيفاکتور مقدار مصرف
 . کلکتور و کف ساز موثر شناخته شدند

ن يت ايشتر شدن اهميون، مشترک است که سبب بين فلوتاسين دو پاسخ مورد نظر، عامل سرعت گردش روتور ماشيدر ب •
 يها ط هم موجب جدا شدن ذرات زغالسنگ از حبابيش از اندازه محيرا اغتشاش بيز. شود يون زغال ميپارامتر در فلوتاس

وارد شدن اثر مشترک نوع  .گردد يز مين) ش خاکستريافزا(له ز سبب باال آمدن ذرات باطي، و ن)يابيکاهش باز(شود يهوا م
ل از ينفت نسبت به گازوئ. ن دو پارامتر استير ايک عامل مشترک، نشان دهنده تاثيعنوان  ساز به کمک کلکتور و کف

 .باشد ي برخوردار ميشتري بيت انتخابيقابل
عنوان کمک کلکتور با مقدار  انتخاب نفت به. ه نموديار را توجافز  توسط نرميش انتخابيتوان آزما يبا توجه به موارد باال م •

gr/ton۲۵۰۰ل بهبود يش درصد خاکستر کنسانتره را نسبت به گازوئي جدايجه بازدهي و در نتيابي، عالوه بر باال بردن باز
 ۱۱۰۰عدد ز يون نين فلوتاسي ماشrpm يبرا. باشد ي مgr/ton۱۰۰ با مقدار مصرف MIBCيساز انتخاب کف.بخشد يم

 . شوديريون جلوگي مورد سلول فلوتاسي بيتر است، تا از آشفتگ مناسب
نکه درصد خاکستر ي عالوه بر اين دانه بنديدر ا. باشد يکرون مناسب تر مي م۱۰۰۰  اززترير ي دانه بند درونيانجام فلوتاس •

ن يش و همچني خرداي براي کمتريتر دانه ها انرژ ، با توجه به ابعاد درشترسد يم درصد ۱۱کنسانتره به کمتر از
د ي کنسانتره به دست آمده از مرحله رافر امکان توليک مرحله شستشو بر رويبا استفاده از  .شود يمون صرف يلتراسيف

 .کرون وجود داردي م‐۱۰۰۰ ي دانه بندي درصد برا۴۲ يابي و باز۱۱زغال با خاکستر کمتر از 
 
    حاصل کروني م‐۶۰۰ يبند ون با استفاده از نمونه با دانهي فلوتاسيها شينجام آزما حاصل از ايها  دادهير از بررسيج زينتا 

  :شد
ون و مقدار ين فلوتاسيب سه پارامتر درصد جامد، سرعت گردش روتور ماشي پاسخ درصد خاکستر کنسانتره به ترتيبر رو •

ون ذرات يون، عمل فلوتاسيلول فلوتاسبا کاهش درصد جامد در س.  بودندير با معنين تاثيشتري بيکمک کلکتور دارا
د در يز، بايشتر ذرات ريمقدار مصرف کمک کلکتور، با توجه به سطح آزاد ب. رفتيپذ صورت يشتريدروفوب با سهولت بيه

ب چهار پارامتر مقدار کمک يکرون به ترتي م‐۶۰۰ون ذرات يش فلوتاسي جداي در بازده.م شوديمقدار مناسب خود تنط
ساز، درصد جامد و نوع  اثر مشترک دو پارامتر نوع کمک کلکتور و مقدار کف فلوتاسيون ني ماش روتورکلکتور، شدت دور

 يبا کاهش درصد جامد برا. ش واضح استي جداي بازدهياثر مقدار کمک کلکتور بر رو. ص داده شدنديساز موثر تشخ کف
 .ابدي يش ميات افزاي عمليو بازده شده تر فلوته يز ذرات به طور آزادانه و انتخابيزتر ني ريها يبند دانه

 آن برابر ي بخش سوختنيابيد و بازي رس۲۴/۱۱ کرون درصد خاکستر کنسانتره به عدديم ۶۰۰ اززترير يبند  دانهيبرا •
 ي که برا شودد دقتيبا. ک مرحله شستشو به دست آمديز با اعمال ي نيبند ن دانهي اييکنسانتره نها. بود درصد ۲۰/۴۸

ک يکه در  ي در نظر گرفته شده است، درصورتيک خروجيان وعن  ذکر شده  باطله مرحله شستشو بهي هايابيمحاسبه باز
 سببن عمل يعنوان باردرگردش منظور شود که ا تواند به ين محصول با توجه به درصد خاکستر آن مي ايند صنعتيفرآ
 با يتوان محصول ي مه رافر و يك مرحله شستشو يك مرحلبا اعمال .گردد يمون يات فلوتاسي عملي کليابيش بازيافزا

 کاهش درصد يون را براي فلوتاسيها شيتوان آزما ي ميبه طور کل. ست آوردد ه درصد ب۴۸ يابي و باز۲۴/۱۱ خاکستر
  .ثرتر دانستؤگ ميخاکستر باطله ج

  مراجع‐۵

 ارشد، دانشگاه يان نامه کارشناسي، پا" ي البرز شرقييون کارخانه زغالشوياستحصال زغال از باطله فلوتاس" آرام، رضا، ‐۱
  .۱۳۸۴ت مدرس، يترب

 .۱۳۸۱، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ چهارم، "ييکانه آرا" ن، ي، حسينعمت اله ‐۲
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3- Leonard,Joseph W.“Coal Preparation”,Mining Metallurgy and Exploration INC, 5th edition ,1991. 

 .، شرکت زغالسنگ البرز مرکزي"گزارش عملکرد کارخانه زغالشويي زيرآب"، ۱۳۸۵نعمتي، عليرضا،  ‐۴
                                                 

1 - Methyl Iso Boytyl Carbonyl 
2 - Analysis Of Varians 
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