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 باز فرآوری باطله های فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز مرکزی با استفاده از مدار هیدروسیکلون

 
 ◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 

 چکیده :

های نوین در امر فرآوری و کردترین منبع انرژی در سطح جهان مطرح است. یکی از رویاساسی یکی از عنوانزغالسنگ به

های دور ها برای بازیافت زغالسنگهای قدیمی و اقدام به فرآوری مجدد این باطلههای کارخانهتوجه به باطله ،شستوشوی زغالسنگ

ست که با شو اکک های فعال در تولید زغالسنگها است. کارخانه زغالشویی انجیر تنگه یکی از زغالشوییریز شده از این کارخانه

کند. باطله مدار فلوتاسیون در این کارخانه دارای استفاده از سه روش سنگجوری، ثقلی و فلوتاسیون اقدام به تولید زغال کک شو می

 52با ابعاد زیر موادی درصد از وزن این باطله ها را  52ها نشان داد که است. آنالیز ابعادی این باطله 63درصد خاکستر متوسط 

درصد تشکیل داده است. تحقیقات صورت گرفته نشان داد که با طراحی و اجرای مدار  25ا درصد خاکستر باالی میکرون، ب

ها، درصد خاکستر خروجی از مدار میکرون از نمونه 52هیدروسیکلونی مرکب) شامل دو سری هیدروسیکلون ( و جدایش سایز زیر 

های فلوتاسیون کنترلی نیز بصورت موازی با این مدار طراحی و د. آزمایشیابدرصد ( خود کاهش می 63به حد اقتصادی) کمتر از 

تر و فاقد ها نشان داد که مدار هیدروسیکلونی ارائه شده با هزینه نسبی پاییناجرا شده و مقایسه نتایج ارائه شده از این آزمایش

درصد گزینه مناسبی  36درصد با بازیابی  63 ارائه محصولی با خاکستر کمتر ازهیچگونه آثار مخرب زیست محیطی و همچنین 

های زغالشویی کشور، ها است. با اجرایی شدن این روش بر روی باطله های فلوتاسیون کارخانهجهت فرآوری این تیپ از باطله 

 هزارتن زغالسنگ وارد چرخه سوخت کشور می شود. 63بیش از 

 

محیط زیست.فوتاسیون، هیدروسیکلون، ریز دانه،  ز مرکزی،: بازفرآوری، زغالسنگ، زغالشویی، البركليد واژه ها
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Flotation tailings reprocessing with using Hydrocyclone circuit 

 case study Anjirtange Coal factory 

 

 

Abstract: 
 

Coal as one of the fundamental energy source in the world. One of the new approaches in the coal processing, 

according to an old factory waste to reprocessing the waste for recycling of waste coal from the factories. 
Anjirtange coal washary in Iran that use three hand sorting, gravity and flotation methods to produce coking 

coal. Flotation circuit Tailings at the factory have an average of 36 percent ash. Dimensional analysis of the 

waste indicated that 25 percent of weight of the waste materials with sizes below 45 microns, with a high ash 

percentage is 52 percent. Research has shown that the design and implementation of complex hydro cyclone 

circuit (including two series Hydrocyclones) and below 45 microns in size separation of the samples, The output 

of the circuit reduced to limit the economic ash (less than 16%). flotation testing was conducted in parallel with 

the circuit And comparing the results of these tests showed that the provided Hydrocyclone circuit with 

relatively lower cost and without any adverse effects on the environment as well as providing less than 16% ash 

product, gives 60% recovery with an option for treating this type of waste . With the implementation of this 

method on flotation tailings coal plants of the country, more than 36000 tons of coal entered to the country fuel 

cycle. 

 

Keywords: Reprocessing, coal factory, coal, Central Alborz, Flotation, Hydrocyclone, fine, environment. 

 
 

 مقدمه :

گیر معادن به عنوان خواستگاه مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه پایدار هر کشور، اهمیت فراوانی دارند. در قرن بیستم با پیشرفت چشم

ای در فراهم کردن انرژی مورد نیاز برای حفظ و تسریع این پیشرفت از سوی همه کشور های صنایع در سطح جهانی، تالش فزاینده

درصد از زغال مصرفی، صرف تولید  36کند که درصد از انرژی اولیه مورد نیاز جهان را تامین می 6/56زغال  ست.جهان شده ا

. با توجه به سهم اندک این منطقه بایستی درصد است 65/6های خاورمیانه از تولید زغالشود. سهم کشورانرژی الکتریکی می

 این منطقه به حداقل مقدار ممکن کاهش باید. زغال های فرآوری و شستوشویهکارخان تدابیری اتخاذ گردد که هدر رفت زغال در

از  ،( 80d) بر حسب یلیمترم 2/6کتر از ابعادکوچ با شو،کک یزر هایزغال یفرآور یبرا ییزغالشو هایدر کارخانه کلی، طوربه 

 یشنهادروش، پ یندر ا ینهپر هز یمیاییش هایمعرف و استفاده از یطیمح یست. اما با توجه به خطرات زشودیاستفاده م یونفلوتاس

 یز،ر هایزغال یونفلوتاس یبرا یگزینجا هایقابل تامل است. روش یز،ر هایزغال یفرآور ایبر یگزینجا هایاستفاده از از روش

از خود  یملکرد خوبع یون،موجود در روش فلوتاس یطیمح یستو رفع خطرات ز یشجدا ییکارا ی،اقتصاد هایاز نقطه نظر یستیبا

زه وو امر شودیاستفاده م جدایش واسطه عنواناز آب به نکه در آ یدورسیکلونیعبارتست از ه Water-only cycloneنشان دهند. 

 .]6[باال مورد توجه است. یتبا ظرف اقتصادی موثر روش عنوانبه
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بار موجود در  یتهندسه و موقع ییراتتغ یرحت تاثت یادیتا حد ز WOC روش عملکرد که اند(گزارش داده 6991) یماو کل یمک

مخروط  یهطول و قطر ورتکس و زاو هاینمونه، پارامتر 6 یبر رو یشات(با انجام آزما 5666دستگاه است. ماجومدر و بارنوال) 

 یشترین( ب Vortex) قطر ورتکس یان،م این از که اندروش اعالم کرده ینا یشجدا ییرا عوامل موثر در کارا یدروسیکلونه

 .دارد WOC یشجدا ییرا در ارتباط با کارا یتحساس

های کارخانه زغالشویی انجیر تنگه مازندران و مطالعه ویژگی درهای تولید شده در این نوشتار با بررسی خصوصیات دو تیپ از باطله

های کیفیتی را شد. آنالیزهای تعیین پارامترها اجهای ناحیه البرز مرکزی، مدار هیدروسیکلونی طراحی و بر روی این نمونهزغالسنگ

 اجرا شد و نتایج این آنالیز ها تحلیل و بررسی در انتهای نوشتار آورده شده است. زغال بر روی اجزای مختلف سیستم

 

 ها بررسی خصوصیات نمونه

تفاده از سه روش سنگجوری، ثقلی و های زغالشویی فعال در ایران است که با اسی زغالشویی انجیرتنگه یکی از کارخانهکارخانه

های فرآیند فلوتاسیون در این کارخانه متناسب با روش فلوتاسیون انجام شده باطله کند.شو میفلوتاسیون اقدام به تولید زغال کک

ها و تعیین طلهبرداری از این بااند. نمونهانباشت شده 65-5و  65-6شامل دو تیپ دانه ریز و دانه درشت هستند که در دو حوضچه 

ها قابلیت بازفرآوری داشته و با توجه به حجم باالی زغال ذخیره شده در این ها نشان داد که این زغالهای کیفیتی آنپارامتر

های ارزشمند در چرخه سوخت کشور کرد. خصوصیات توزیع صورت اقتصادی اقدام به استفاده از این باطلهتوان بهها، میحوضچه

 ارائه شده است.  6های مورد بررسی در جدول و درصد خاکستر هر یک از نمونه 6کل در ش ابعادی

 
 هيدروسيکلون مدار خوراک عنوان مورد استفاده به یالبرز مركز ییكارخانه زغالشو يونباطله فلوتاس یسرند يزآنال یجنتا.  1جدول 
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 طراحی مدار هیدروسیکلون

-های ریز انجام شده است. با این وجود شستوشوی زغالسنگد فرآیند فرآوری زغالسنگبرای بهبودی های اخیر تالش زیادر سال

های ریز به نسبت عملیات مشابه برای فرآوری های ریز به دلیل ماهیت آنها دشوار بوده و لذا  راندمان عملیات شستوشوی زغال

، با این وجود  دشوکار گرفته میتوشوی زغالسنگ بههای بسیاری در زمینه فرآوری و شسهای درشت، پایین تر است. دستگاهزغال

داشته باشند. ها های اندکی قابلیت استفاده برای این تیپ از زغالشده است که دستگاه ثهای ریز باعمحدودیت ابعادی زغال

ریج سیر تکاملی به آغاز شد و به دلیل اهمیت این موضوع به تد 6956های ریز در مقیاس صنعتی از اوایل دهه فرآوری زغالسنگ

های مطابق شکل برای زغال .]5[نشان داده شده است 5های ریز در شکل های متداول برای فرآوری زغالبرخی روش خود گرفت.

یابی به ها و دستشود. با مطالعه ساختار نمونههای نظیر فلوتاسیون، هیدروسیکلون و اسپیرال استفاده میمیکرون از دستگاه 266زیر 

ها کارگیری روشی که فاقد اثرات مخرب زیست محیطی باشد، برای فرآوری و شستوشوی این نمونهرین مقدار بازیابی و بهباالت

 استفاده از مدار هیدروسیکلون پیشنهاد و اجرا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]2[.روش های متداول فرآوری زغال ریز و سال آنها2شکل 
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میالدی ( برای  6916آلبرخت)  ارائه شده است. 6های ریزدانه زغالسنگ در شکل مدار هیدروسیکلون طراحی شده در فرآوری باطله

های مورد استفاده در مدار آلبرخت ارئه شده است، پیشنهاد کرد. ساختار زغال 6های ریز، مداری مشابه آنچه در شکل فرآوری زغال

ها و آنالیز ابعادی آنها نشان . بررسی های متعدد نمونه]2[نهایی از سرریز هیدروسیکلون دوم بدست آید کرد تا کنسانترهایجاب می

سبب افزایش درصد خاکستر  52با درصد وزنی  25درصد خاکستر  با موادی وجود میکرون، 52داد که در فراکسیون ابعادی زیر 

ها سبب افزایش کیفیت زغال های بدست تر موجود در سایر فراکسیونهای سبک ها شده است. جداسازی این مواد و باطلهنمونه

عنوان باطله و ته ریز هیدروسیکلون شود بهها خارج میشود. لذا در مدار طراحی شده، آنچه که از سر ریز هیدروسیکلونآمده می

 عنوان کنسانتره نهایی سیستم مورد پذیرش است.دوم به

 یالبرز مركز ییكارخانه زغالشو يونباطله  فلوتاس یدر فرآور دیيشنهاپ يدروسيکلونمدار ه. 3شکل

 های موثر بر مدارو بهینه سازی پارامتر آماده سازی نمونه

ها در صنایع متالوژی و فرآوری مواد معدنی در طی نیم قرن اخیر ها، استفاده از این دستگاهبا توجه به کارایی باالی هیدروسیکلون

ترین پارامتر موثر در کارایی هیدروسیکلون، قطر آن است که در این مطالعه قطر ه است. اساسیگیری داشتافزایش چشم

های ( نیز از پارامتر Apex ( و ته ریز) Vortex قطر دهانه خروجی سرریز) عنوان گارامتر ثابت در نظر گرفته شد.ها بههیدروسیکلون

متر انتخاب میلی 5و  3ترتیب برابر اختار خوراک مورد استفاده در مدار، بهموثر در کارایی هیدروسیکلون هستند که با توجه به س

بار طراحی شدند. درصد جامد پالپ ورودی به  6و  5ها در اجرای هر مدار شدند. فشار پالپ ورودی به هیدروسیکلون

کیلوگرم بر  6696این درصد جامد برابر درصد انتخاب شدند. دانسیته پالپ متناسب با  52ها نیز در هر آزمایش معادل هیدروسیکلون

 متر مکعب بدست آمد.

عنوان ترتیب بهکه به 2Mو  1Mهای فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز مرکزی از دو نمونه برای بررسی قابلیت بازفرآوری باطله

تشکیل شد و پالپ  52پالپی با درصد جامد ها شوند، استفاده شد. در فرآیند آماده سازی این نمونههای درشت و ریز شناخته میباطله

Number Descriptin Number Descriptin

1 Single deck screen 7 Hydrocyclone 2

2 H.c 1 Sump 8 De-watering screen

3 H.c 1 Pump 9 Filter

4 Hydrocyclone 1 10 Final Concentrate

5 H.c 2 Sump 11 Final Tailing

6 H.c 2 Pump 12 Regressive Water

Processing Main Equipment
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های تعبیه شده، به مدار هیدروسیکلونی طراحی بدست آمده با عبور از سرند ثابت دو میلی متر و پس از همگن شدن در حوضچه

ای پالپ ورودی به بار بر 6و  5ها ، برای هر نمونه مقادیر فشار شده وارد شدند. برای بهینه سازی تاثیر فشار بر کارکرد هیدروسیکلون

 انتخاب و تنظیم شد.ها هیدروسیکلون

 های کیفیتی کنسانتره زغال نهاییبررسی نتایج و تعیین پارامتر

ها های کیفیتی آن است و لذا  با بررسی این پارامترها و پارامترهدف نهایی انجام فرآیند شستوشو و فرآوری زغال بهبود شاخص

و خواص فیزیکی  ، نمره ککغال مشخص می شود. درصد مواد فرار، درصد خاکستر، پالستیسیتهمیزان کارایی فرآیند شستوشوی ز

 های کیفیتی زغال هستند.و مکانیکی زغال از جمله چگالی از مهمترین شاخص

یی مدار و های فلوتاسیون کارخانه البرز مرکزی، بر روی کنسانتره نهابرای بررسی کارآیی مدار ارائه شده برای بازفرآوری باطله

های متعدد  تعیین درصد خاکستر انجام و در انتها نمره کک مربوط به کنسانتره نهایی دست آمده از این فرآیند، آنالیزهای بهباطله

درصد خاکستر هر یک از اجزای مدار هیدروسیکلونی طراحی شده در دست آمده از آنالیز نتایج به تعیین شد. بدست آمده از مدار

ئه شده است. مطابق نتایج بدست آمده از اجرای مدار پیشنهادی، مشاهده شد که خاکستر جریان خروجی از ته ریز ارا 6جدول 

 5/61به  61از  2Mدرصد و برای نمونه  63به  63از  1Mعنوان کنسانتره نهایی جمع آوری شد برای نمونه  هیدروسیکلون دوم که به

توان با طراحی و های نهایی خروجی از سیستم نشان داد که میکستر در کنسانترهدرصد کاهش یافته است. کاهش مناسب درصد خا

های های ریز را بازفرآوری کرده و با بهینه سازی پارامتردر مقیاس صنعتی، این تیپ از باطله اجرای مدار مرکب هیدروسیکلونی

 کشور شد. های دور ریز شده به چرخه سوختکیفیتی آنها، سبب ورود این تیپ از باطله

 یالبرز مركز ییكارخانه زغالشو يونباطله  فلوتاس یفرآوربازدر  يدروسيکلونه يشنهادیمدار پ خاكستر اجزای يزآنال. نتایج 1جدول

 

 

 

 

 
 
 

درصد بازیابی

36 خوراک 1

50/5 سر ریز 2

20 ته ریز 3

20 خوراک 4

45 سر ریز 5

16 ته ریز 6

38 خوراک 7

52/6 سر ریز 8

22/3 ته ریز 9

22/3 خوراک 10

48/3 سر ریز 11

17/2 ته ریز 12

درصد خاکسترکد نمونه

55/16

55/07

M-1

M-2

هیدروسیکلون 1

هیدروسیکلون 2

هیدروسیکلون 1

هیدروسیکلون 2
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تواند با است که می یلوگرمبر ک یلوکالریک 1266و ارزش حرارتی 2کنسانتره نهایی زغال حاصل شده از مدار، دارای نمره کک 

 د برق و صنایع فوالد را تامین کند.چرخه سوخت کشور، درصدی از سوخت مورد نیاز در صنایع تولیورود به 

 

 نتیجه گیری

با پیشرفت صنایع در سرتاسر جهان و نیاز روزافزون صنایع به منابع سوختی از جمله زغالسنگ، استفاده بهینه از منابع تامین سوخت 

های ای در طراحی بهینه کارخانهاولین قدم برای دستیابی به این مهم، بایستی دقت ویژهدر  مه دستیابی به توسعه پایدار است.الز

های موجود زغالشویی در کشور نیز نقش اساسی در ی کارخانهفرآوری و شستوشوی به عمل آید. همچنین نظارت بر کارکرد بهینه

های قابل استفاده موجود در سطح کشور بایستی ظیم باطلهها دارد. از طرف دیگر، با توجه به حجم عکارکرد مناسب این کارخانه

 ها اعمال گردد.ای در بازفرآوری و استفاده مجدد از این باطلهرویکرد ویژه

توان ها، میهای فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز مرکزی نشان داد که با توجه به ساختار این تیپ از باطلهبررسی و مطالعه باطله

آوری منطبق بر ساختار این مواد طراحی و اجرا کرد. با انجام این آزمایش مشخص شد با اجرای مدار پیشنهاد شده متشکل ر بازفرمدا

ی دوم از و در نمونه 63به  63از دو سری هیدروسیکلون، شاخص کیفیتی درصد خاکستر در دو نمونه از باطله های مورد بررسی از 

ن مواد در چرخه سوخت کشور در صنایع توان از ایگر آنست که میرصد خاکستر نشاندرصد کاهش یافت. کاهش د 5/61به  61

 گوناگون استفاده کرد.
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