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Badanie podatnoœci wêgli kamiennych
na proces rozdzia³u metod¹ suchej separacji

STRESZCZENIE. Sucha separacja, prowadzona na powietrznych sto³ach koncentracyjnych, oddziela ska³ê
p³onn¹ od ziarn wêgla przy gêstoœci rozdzia³u powy¿ej 2,0 g/cm3. Proces odbywa siê w strefie
ziarn kamiennych. Ró¿ni siê wiêc od klasycznego wzbogacania wêgla. Podatnoœæ urobku na
wzbogacanie okreœla siê terminem trudnoœci wzbogacania. Opracowano szereg wskaŸników
oceniaj¹cych tê trudnoœæ/³atwoœæ wzbogacania. W artykule przypomniano kilka z nich. Stwier-
dzono, ¿e nie s¹ one przydatne do oceny podatnoœci na rozdzia³ prowadzony przy wysokich
gêstoœciach rozdzia³u. Zaproponowano pewn¹ modyfikacjê wskaŸnika Birda. Na podstawie tej
modyfikacji przeprowadzono badania podatnoœci dla trzech klas ziarnowych wêgla kamiennego.
Analizowane przypadki pokaza³y, ¿e urobek wêglowy kierowany do suchej separacji jest ³atwo
wzbogacalny.

S£OWA KLUCZOWE: wzbogacanie wêgla, sucha separacja, ocena trudnoœci wzbogacania

Wprowadzenie

Od kilku lat mokre technologie wzbogacania wêgla kamiennego zostaj¹ zastêpowane pro-
cesami suchej separacji ska³y p³onnej z urobku wêglowego. Proces ten umo¿liwi³a nowa
konstrukcja powietrznego sto³u koncentracyjnego. Podstawy rozdzia³u s¹ znane od oko³o stu
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lat. Niemniej jednak wzbogacanie t¹ metod¹ zosta³o zast¹pione mokrymi sposobami oddzielania
ziarn wêglowych od ska³y p³onnej (ziarn kamienia, ³upków, pirytów itp.). Mokre metody s¹
du¿o dok³adniejsze od metod suchych i pozwalaj¹ce uzyskiwaæ czyste koncentraty wêglowe
przy du¿ych uzyskach. Metody te s¹ jednak kosztowne i wymagaj¹ wprowadzenia mniej lub
bardziej z³o¿onych uk³adów gospodarki wodno-mu³owej. Wysokie koszty wzbogacania wêgla
metodami mokrymi (ciecze ciê¿kie, osadzarki, flotacja, wzbogacalniki strumieniowe itp.)
skutkuj¹ koniecznoœci¹ ich uwzglêdniania w cenach wêgla. W wielu przypadkach koszty
pozyskania produktów finalnych przekraczaj¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia w warunkach rynkowych
ceny wêgla. Z tego te¿ powodu poszukuje siê tañszych rozwi¹zañ. Jednym z nich jest wprowa-
dzenie suchej separacji wêgla, która pozwala na odkamienienie urobku wêglowego. W zale¿-
noœci od w³aœciwoœci technologicznych urobku, opisanych krzywymi wzbogacalnoœci, mo¿na
uzyskiwaæ czyste koncentraty kamienia wykorzystywane jako kruszywo. W wielu przypadkach
udaje siê otrzymywaæ produkty wêglowe, które spe³niaj¹ wymogi u¿ytkowników (Czasopismo
Techniczne 2013–2014).

Projektowanie uk³adów technologicznych przeróbki wêgla odbywa siê na podstawie labo-
ratoryjnych badañ sk³adu ziarnowego i sk³adu gêstoœciowego. Okreœla siê tzw. trudnoœæ wzbo-
gacania (podatnoœæ na rozdzia³) przy za³o¿onych gêstoœciach rozdzia³u.

Podczas suchej separacji wêgla dobranie re¿imu technologicznego odbywa siê metod¹ prób
i b³êdów. Producenci sto³ów powietrznych oferuj¹ swe us³ugi w zakresie uregulowania pracy
urz¹dzenia. Taka regulacja, wed³ug informacji producentów, trwa od dwóch do czterech ty-
godni. Œwiadczy to, ¿e optymalizacja procesu separacji jest bardzo trudna. Nie bada siê podat-
noœci oddzielania kamienia, gdy¿ proces ten odbywa siê przy du¿ych gêstoœciach, a w praktyce
nie stosuje siê w badaniach laboratoryjnych gêstoœci cieczy ciê¿kiej powy¿ej 2,0 g/cm3.

W niniejszym artykule podjêto próbê zbadania podatnoœci urobku wêglowego na separacjê
w du¿ych gêstoœciach rozdzia³u. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e proces rozdzia³u odbywa siê w warstwie
sfluidyzowanej, gdzie rzeczywista gêstoœæ jest wypadkow¹ wielu parametrów technicznych
i technologicznych.

1. Sposoby oceny trudnoœci wzbogacania grawitacyjnego

Wzbogacanie grawitacyjne polega na rozdziale sk³adników nadawy przy wykorzystaniu
ró¿nic gêstoœci poszczególnych ziarn wchodz¹cych w jej sk³ad. Rozdzia³ ten mo¿e przebiegaæ
w ³atwiejszy lub trudniejszy sposób. Jak wykazuj¹, prowadzone od dziesi¹tków lat badania,
trudnoœæ rozdzia³u ziarn wed³ug gêstoœci zale¿y przede wszystkim od iloœci ziarn skupionych
wokó³ przyjêtej gêstoœci rozdzia³u, wed³ug której wydziela siê poszczególne produkty
(koncentrat, produkt poœredni, odpady). Procesy rozdzia³u grawitacyjnego nie s¹ idealnie
dok³adne. Na skutek tej niedok³adnoœci do poszczególnych produktów dostaj¹ siê ziarna, które
powinny trafiæ do innych wydzielanych frakcji gêstoœciowych. Zjawisko to jest powszechnie
znane. Opracowano szereg metod badania dok³adnoœci rozdzia³u (np. wskaŸnik rozproszenia
prawdopodobnego, imperfekcja, trójk¹t b³êdów).
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Przy projektowaniu uk³adów technologicznych wzbogacania wêgla przeprowadza siê ana-
lizy maj¹ce na celu pokazanie przy jakiej gêstoœci rozdzia³u urobek wêglowy naj³atwiej (przy
jak najmniejszych zanieczyszczeniach niew³aœciwymi ziarnami) rozdzieliæ na ¿¹dane produkty.
Analizy takie prowadzi siê przy wykorzystaniu krzywych wzbogacalnoœci wyznaczanych w wa-
runkach laboratoryjnych poprzez rozdzia³ urobku wêglowego na poszczególne frakcje gê-
stoœciowe (w przedzia³ach 1,3–2,0 g/cm3 – najczêœciej ró¿nicuj¹c frakcje co 0,1 g/cm3). Kszta³t
podstawowej krzywej wzbogacalnoœci (nazywanej l) obrazuje nam iloœci (procentowe) po-
szczególnych wydzielanych frakcji w nadawie. Im krzywa jest bardziej wklês³a, tym bardziej
ró¿ni¹ siê gêstoœci¹ ziarna wêgla tworz¹ce tak¹ charakterystykê; tym ³atwiej tak¿e bêdzie siê
rozdziela³ urobek na poszczególne produkty (oczywiœcie w zakresie gêstoœci odpowiadaj¹cej
wklês³ej czêœci krzywej l). Badanie trudnoœci wzbogacania na podstawie krzywych wzbo-
gacalnoœci jest bardzo szczegó³owo opisane w krajowej literaturze i nie ma potrzeby po-
wtarzania tych informacji (Blaschke S. 1955; Stêpiñski 1964).

Trudnoœæ/³atwoœæ wzbogacania ocenia siê tak¿e za pomoc¹ ró¿nych metod. Przypomnieæ
mo¿na metody: Toporkowa, Fomina, Fomienki, Ulickiego, Panczenki, Czernienki i innych
(Paw³owicz i in. 1966; Blaschke W. 2009). Wymienione metody zak³adaj¹ zalecane zawartoœci
popio³u w koncentracie (przewa¿nie dla wêgla koksowego) i oceniaj¹ trudnoœæ wzbogacania dla
tak przyjêtych, z góry za³o¿onych parametrów koncentratu.

Opracowano kilka metod opartych na wychodach frakcji gêstoœciowych badanego wêgla.
Wymieniæ tu nale¿y metodê Birda, WUCHIN, RWPG, CERCHAR (Blaschke W. 2009).
W metodzie Birda analizuje siê iloœci frakcji o gêstoœci ±0,1 od przyjêtej gêstoœci rozdzia³u.
W metodzie WUCHIN zak³ada siê z góry, ¿e koncentrat to frakcje poni¿ej 1,4 g/cm3, a frakcje
powy¿ej 1,8 g/cm3 s¹ odpadami. Podobne za³o¿enie przyjmuje metoda Komisji Wêglowej
RWPG. Natomiast w metodzie CHERCHAR wyznacza siê tangens k¹ta nachylenia krzywej
gêstoœci d w punkcie, w którym przyjêta bêdzie gêstoœæ rozdzia³u wêgla na poszczególne
produkty. Dla metod tych opracowano tablice skali trudnoœci wzbogacania.

Analizuj¹c przydatnoœæ wymienionych metod ³atwo zauwa¿yæ, ¿e (poza metod¹ Birda
i CHERCHAR) s¹ one nieprzydatne do oceny podatnoœci wzbogacania (odkamieniania) urobku
wêglowego metod¹ suchej separacji. Jak ju¿ wspomniano, odkamienianie urobku odbywa siê
przy gêstoœciach powy¿ej 2,0 g/cm3. Dla takich wartoœci nie prowadzono dotychczas analiz
trudnoœci/³atwoœci wzbogacania.

Dla oceny podatnoœci na wzbogacanie metod¹ suchej separacji mo¿na przystosowaæ metodê
Birda. Bêdzie to przedmiotem nastêpnego rozdzia³u. Teoretycznie mo¿na by próbowaæ wyko-
rzystaæ metodê CHERCHAR. Jednak wyznaczenie tangensa k¹ta nachylenia krzywej gêstoœci
w punktach gdy gêstoœæ przekracza 2,0 g/cm3, a równoczeœnie brak jest wyników rozdzia³u
urobku na frakcje powy¿ej tej gêstoœci, jest dyskusyjne. Mo¿na by aproksymowaæ krzyw¹
gêstoœci poza zakres gêstoœci 2,0 g/cm3, ale ju¿ wyznaczanie tangensa k¹ta nachylenia tej czêœci
krzywej mo¿e byæ ma³o przydatne. Aproksymacja krzywej gêstoœci zostanie jednak wyko-
rzystana przy pewnej modyfikacji metody Birda.
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2. Wykorzystanie metody Birda do oceny podatnoœci urobku

do procesu rozdzia³u metod¹ suchej separacji

£atwoœæ lub trudnoœæ wzbogacania zale¿y od iloœci ziarn znajduj¹cych siê w pobli¿u
planowanej gêstoœci rozdzia³u urobku na poszczególne produkty. Wspomniano o tym w po-
przednim rozdziale. Bird przyj¹³, ¿e dotyczyæ to bêdzie ziarn o gêstoœci ±0,1 g/cm3 od przyjêtej
gêstoœci rozdzia³u. Na podstawie laboratoryjnego rozdzia³u w cieczach ciê¿kich (analiza densy-
metryczna) wyznacza siê wychody produktów w kolejno wydzielanych frakcjach. Przyjmuje siê
w praktyce gêstoœci od 1,3 g/cm3 do 2,0 g/cm3. Wy¿szych gêstoœci, ze wzglêdu na lepkoœæ,
praktycznie siê nie przygotowuje. Jak ³atwo zauwa¿yæ, bêdzie to komplikowaæ wyznaczenie
wskaŸnika Birda dla gêstoœci rozdzia³u powy¿ej 2,0 g/cm3.

Bird opracowa³ sw¹ metodê do oceny trudnoœci wzbogacania podczas wydzielania kon-
centratów wêglowych. Za³o¿y³, ¿e ziarna o gêstoœci wiêkszej ni¿ 2,0 g/cm3 s¹ ziarnami czystego
kamienia, który ³atwo mo¿na usun¹æ w procesach wzbogacania grawitacyjnego. Poniewa¿
Bird opracowa³ skalê trudnoœci wzbogacania, wed³ug której mo¿na porównywaæ ró¿ne wêgle,
koniecznoœci¹ sta³o siê wyeliminowanie z rachunków udzia³ów ziarn czystego kamienia.
Wzrost iloœci czystego kamienia zmniejsza³ bowiem (procentowe) wychody pozosta³ych
analizowanych frakcji (liczone do wiêkszej masy nadawy). St¹d Bird zaproponowa³ swój wzór
w postaci:

S±01 = 100 (gd+01 – gd–0,1)/gd=2,0

Podczas oceny podatnoœci na wzbogacanie metod¹ suchej separacji wzór Birda w tej postaci
nie jest przydatny. Rozdzia³, jak ju¿ o tym wspomniano, na produkty odbywa siê w³aœnie
w strefie odpadów (wewn¹trz frakcji g d = 2,0 ¸ g d = max g/cm3). Nie ma jednak ¿adnej
przeszkody, aby uproœciæ wzór Birda do postaci:

S±01 = (gd+01 – gd–0,1)

Interesuje nas wszak iloœæ ziarn znajduj¹cych siê w strefie odpadów. Mo¿na te¿ umownie
przyj¹æ skalê trudnoœci wzbogacania Birda. Gdy wartoœæ S±01 jest mniejsza ni¿ 7, stopieñ
wzbogacalnoœci jest ³atwy i nadaj¹ siê wszystkie metody wzbogacania. Gdy wskaŸnik jest
w przedziale 7–10, stopieñ wzbogacalnoœci jest œredni i musz¹ byæ stosowane wzbogacalniki
o wysokiej sprawnoœci technologicznej.

Na przyk³adzie trzech klas ziarnowych urobku wêglowego w nastêpnym rozdziale oceniona
bêdzie przydatnoœæ tych klas na rozdzia³ metod¹ suchej separacji.
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3. Badanie podatnoœci urobku na proces suchej separacji

Badania podatnoœci przeprowadzono na trzech klasach ziarnowych wêgla koksowego.
Dane zaczerpniêto z pracy (Blaschke, Okarmus, Ziomber 2014). Analizowano klasy ziarnowe
50–25 mm, 25–6 mm i 25–1 mm. By³y to klasy ziarnowe przygotowane do separacji na
powietrznym stole koncentracyjnym.

Próby wêgla rozdzielono na frakcje: <1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; >2,0 g/cm3, a nastêpnie
obliczono wychody poszczególnych frakcji. Wyniki rozdzia³u wêgla surowego zestawiono
w tabeli 1.

Wykorzystuj¹c dane: gêstoœæ rozdzia³u i wychód (sumaryczny) produktu o tej gêstoœci,
wykreœlono krzywe gêstoœci rozdzia³u:
G rysunek 1 – dla klasy ziarnowej 50–25 mm,
G rysunek 2 – dla klasy ziarnowej 25–6 mm,
G rysunek 3 – dla klasy ziarnowej 25–1 mm.

Poniewa¿ dane z laboratoryjnego rozdzia³u w cieczach ciê¿kich zakoñczy³y siê na gêstoœci
2,0 g/cm3 dalszy teoretyczny przebieg krzywej gêstoœci aproksymowano funkcjami. Funkcje te
podano na kolejnych rysunkach. Z wykresów odczytano brakuj¹ce wychody frakcji, które nie
by³y wydzielone laboratoryjnie. Dane rzeczywiste oraz dane odczytane zestawiono w tabelach:
G tabela 2 dla klasy ziarnowej 50–25 mm,
G tabela 3 dla klasy ziarnowej 25–6 mm,
G tabela 4 dla klasy ziarnowej 25–1 mm.
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TABELA 1. Rozdzia³ wêgla surowego (nadawy) na frakcje gêstoœciowe

TABLE 1. Flow and sink test results of raw coal

Lp.
Gêstoœæ

rozdzia³u
[g/cm3]

Frakcja
gêstoœciowa

[g/cm3]

Klasa ziarnowa

50–25 mm 25–6 mm 25–1 mm

wychód
frakcji

[%]

wychód
sumaryczny

[%]

wychód
frakcji

[%]

wychód
sumaryczny

[%]

wychód
frakcji

[%]

wychód
sumaryczny

[%]

1. 1,30 <1,3 46,12 46,12 37,35 37,35 51,14 51,14

2. 1,40 1,30–1,40 7,11 53,23 6,41 43,76 7,30 58,44

3. 1,50 1,40–1,50 7,87 61,10 5,94 49,70 8,56 67,00

4. 1,60 1,50–1,60 6,28 67,38 6,70 56,40 5,36 72,36

5. 1,70 1,60–1,70 6,09 73,47 6,11 62,51 5,57 77,93

6. 1,80 1,70–1,80 3,18 76,65 4,88 67,39 3,69 81,62

7. 2,00 1,80–2,00 5,52 82,17 6,55 73,94 3,33 84,95

8. >2,00 17,83 100,00 26,06 100,00 15,05 100,00

Nadawa 100,00 100,00 100,00
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Rys. 2. Krzywe gêstoœci rozdzia³u klasy ziarnowej 25–6 mm w laboratoryjnych cieczach ciê¿kich
(powy¿ej gêstoœci 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej)

Fig. 2. Partition density curves, grain class 25–6 mm, laboratory heavy medium test
(approximation up to 2.0 g/cm3)

Rys. 1. Krzywe gêstoœci rozdzia³u klasy ziarnowej 50–25 mm w laboratoryjnych cieczach ciê¿kich
(powy¿ej gêstoœci 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej)

Fig. 1. Partition density curves, grain class 50–25 mm, laboratory heavy medium test
(approximation up to 2.0 g/cm3)
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Rys. 3. Krzywe gêstoœci rozdzia³u klasy ziarnowej 25–1 mm w laboratoryjnych cieczach ciê¿kich
(powy¿ej gêstoœci 2,0 g/cm3 aproksymacja krzywej)

Fig. 3. Partition density curves, grain class 25–1 mm, laboratory heavy medium test
(approximation up to 2.0 g/cm3)

TABELA 2. Wyznaczanie wspó³czynnika trudnoœci wzbogacania, klasa ziarnowa 50–25 mm

TABLE 2. Determination of coal washability, grain class 50–25 mm

Lp.
Gêstoœæ

rozdzia³u
[g/cm3]

Wychód
sumaryczny

[%]

Obliczenie wspó³rzêdnych krzywej trudnoœci wzbogacania

wartoœæ
gd+0,1 [%]

wartoœæ
gd–0,1 [%]

wartoœæ wspó³czynnika
S±0,1

1. 1,3 46,12 – – –

2. 1,4 53,23 61,10 46,12 14,98

3. 1,5 61,10 67,38 53,23 14,15

4. 1,6 67,38 73,47 61,10 12,37

5. 1,7 73,47 76,65 67,38 9,27

6. 1,8 76,65 80,00 73,47 6,53

7. 1,9 80,00 82,17 76,65 5,52

8. 2,0 82,17 84,75 80,00 4,75

9. 2,1 84,75 86,25 82,17 4,08

10. 2,2 86,25 87,00 84,75 2,25

11. 2,3 87,00 87,25 86,25 1,00

12. 2,4 87,25 87,50 87,00 0,50

13. 2,5 87,50 – 87,25 –
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TABELA 3. Wyznaczanie wspó³czynnika trudnoœci wzbogacania, klasa ziarnowa 25–6 mm

TABLE 3. Determination of coal washability, grain class 25–6 mm

Lp.
Gêstoœæ

rozdzia³u
[g/cm3]

Wychód
sumaryczny

[%]

Obliczenie wspó³rzêdnych krzywej trudnoœci wzbogacania

wartoœæ
gd+0,1 [%]

wartoœæ
gd–0,1 [%]

wartoœæ wspó³czynnika
S±0,1

1. 1,3 37,35 – – –

2. 1,4 43,76 49,70 37,35 12,35

3. 1,5 49,70 56,40 43,76 12,64

4. 1,6 56,40 62,51 49,70 12.84

5. 1,7 62,51 67,39 56,40 10,99

6. 1,8 67,39 71,00 62,51 8,49

7. 1,9 71,00 73,94 67,39 6,55

8. 2,0 73,94 76,80 71,00 5,80

9. 2,1 76,80 79,00 73,94 5,06

10. 2,2 79,00 80,60 76,80 3,80

11. 2,3 80,60 81,80 79,00 2,80

12. 2,4 81,80 82,40 80,60 1,80

13. 2,5 82,40 – 81,80 –

TABELA 4. Wyznaczanie wspó³czynnika trudnoœci wzbogacania, klasa ziarnowa 25–1 mm

TABLE 4. Determination of coal washability, grain class 25–1 mm

Lp.
Gêstoœæ

rozdzia³u
[g/cm3]

Wychód
sumaryczny

[%]

Obliczenie wspó³rzêdnych krzywej trudnoœci wzbogacania

wartoœæ
gd+0,1 [%]

wartoœæ
gd–0,1 [%]

wartoœæ wspó³czynnika
S±0,1

1. 1,3 51,14 – – –

2. 1,4 58,44 67,00 51,14 15,86

3. 1,5 67,00 72,36 58,44 13,92

4. 1,6 72,36 77,93 67,00 10,93

5. 1,7 77,93 81,62 72,36 9,26

6. 1,8 81,62 83,90 77,93 5,97

7. 1,9 83,90 84,95 81,62 3,33

8. 2,0 84,95 86,80 83,90 2,90

9. 2,1 86,80 87,60 84,95 2,65

10. 2,2 87,60 88,20 86,80 1,4

11. 2,3 88,20 88,80 87,60 1,2

12. 2,4 88,80 89,20 88,20 1,0

13. 2,5 89,20 – 88,80 –



W tabelach zaznaczono kursyw¹ wielkoœci odczytane z aproksymowanych czêœci krzywych
gêstoœci. Nastêpnie obliczono wartoœci uproszczonego wspó³czynnika Birda S±01. Obliczenia
zosta³y wykonane dla mo¿liwych gêstoœci rozdzia³u od 1,4 do 2,4 g/cm3. Obliczenia te za-
mieszczono w ostatnich kolumnach tabel 2–4.

Z obliczeñ wynika, ¿e wspó³czynniki Birda dla kolejnych gêstoœci rozdzia³u powy¿ej
2,0 g/cm3 kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
G klasa ziarnowa 50–25 mm – S±01 = 4,75–0,50,
G klasa ziarnowa 25–6 mm – S±01 = 5,80–1,80,
G klasa ziarnowa 25–1 mm – S±01 = 2,90–1,00.

W rozdziale 3 przytoczono, za skal¹ trudnoœci wzbogacania Birda, ¿e wartoœæ wspó³-
czynnika Birda poni¿ej S < 7 cechuje wêgle ³atwo wzbogacane. Analizuj¹c wyniki obliczeñ
zestawionych w tabelach 2–4 nale¿y stwierdziæ, ¿e podatnoœæ badanych wêgli na proces
suchego odkamieniania jest bardzo wysoka. Na tej podstawie ³atwo wysun¹æ wniosek, ¿e
separacja na powietrznych sto³ach koncentracyjnych jest skuteczna dla ³atwego usuwania
kamienia z urobku wêglowego.

Podsumowanie

1. Badanie podatnoœci wêgli na proces suchego odkamieniania wymaga dokonania pewnej
modyfikacji metody Birda polegaj¹cej na usuniêciu ze wzoru mianownika, który okreœla
iloœæ (wychód) ziarn czystego kamienia. Zabieg ten jest konieczny, gdy¿ w³aœnie w obrêbie
frakcji kamiennych nastêpuje proces suchego odkamieniania.

2. Inne metody oceny trudnoœci wzbogacania s¹ nieprzydatne podczas analizy suchego odka-
mieniania, gdy¿ okreœlaj¹ gêstoœci rozdzia³u na koncentrat i odpady w przedzia³ach gêstoœci
poni¿ej 1,8 g/cm3.

3. Przedstawiony sposób oceny podatnoœci na stole koncentracyjnym odkamieniania urobku
wêglowego jest pierwsz¹ prób¹ wykonania takiej analizy. Pracê wykonano na trzech próbach
urobku wêgla koksowego. Konieczna by³a aproksymacja przebiegu krzywej gêstoœci w za-
kresie powy¿ej 2,0 g/cm3. Autorzy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e jest to uproszczenie metody
oceny.

4. Przeprowadzone badania i obliczenia wykaza³y, ¿e urobek wêglowy analizowanych prób jest
³atwo wzbogacany w zakresie rozdzia³u powy¿ej 2,0 g/cm3. Badania te nale¿y przepro-
wadziæ tak¿e na innych wêglach. Wartoœæ wskaŸnika Birda kszta³tuje siê poni¿ej wartoœci
S±01 = 6, a wiêc dla badanych wêgli proces suchego odkamieniania jest skuteczny.
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Research on determination of coal washability
in the separating effect of dry coal cleaning

Abstract

Dry coal cleaning processes for the removal of refuse from all kinds of raw coal are operated by air
tables for separation density up to 2.0 g/cm3. Compared to the classic method of coal cleaning, dry
separation concerns mainly the removal of refuse (deshaling). The primary condition for applying this
technology is the determination of coal’s washability. This study reviewed multiple washability factors. It
was found that, for high separation density, these factors are not fully suitable. The Bird value was then
modified, and based on this new method, examinations were made of the washabilities of three grain
classes. The results showed suitability for the dry coal process.
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