
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  



  

    

رابطه بين درشتي و ارزش تجاري زغال سنگ به نـوع و چگـونگي مـصرف    . شود ها ثابت نيست و اغلب چند نوع آن با هم ديده مي     البته اين اندازه  
  )245 و 244م (. هاي ريز هستند   تر از دانه  ميليمتر گران20از   تر هاي درشت   دانههاي الغر و آنتراسيت،  در زغال سنگ. آن بستگي دارد

  
  Cannel Coal  )كانكوال(زغال سنگ كانل 

  . گيري، اهميت دارد زغال سنگ كانل يا كانكوال نوعي زغال سنگ داراي بعضي از مشخصات نفت است كه به طور عمده به دليل كيفيت زودآتش
اين زغال هنگام تقطيـر بـه نـسبت         . سوزد و اسم آن از اسم انگليسي قديمي شمع اقتباس شده است             هاي بلند، روشن و پر دود مي        علهزغال كانل با ش   

  . گذارد تر شبيه خاكستر است، از خود باقي مي اي كه بيش دهد و پسمانده مي)  متر مكعب در تن450(زيادي گاز روشنايي 
در . صـد برسـد  ر د70نسبت مواد فرار زغال مزبور ممكن است به مقـدار زيـادي مـثالً          . دهد  ي روغن قطران مي   زغال كانل در گرماي كم، درصد زياد      

  )246م  (.شود زغال شمع خوانده مي زغال سنگ كانل اسكاتلند قبالً. شود اوهايو و اينديانا يافت مي بريتانيا و در كنتاكي،
  

  Bituminous Coal  يزغال سنگ قير

 نوعي زغال با درصد كم كربن است، كه به علت خاصيت از دست دادن رطوبت و خرد شدن به قطعات ريز به آسـاني از آنتراسـيت                         زغال قيري يا نرم   
  . شود تشخيص داده مي

گي  براي مـصارف خـان    آن شود، ولي به دليل دوده و بوي نامطبوع         اين زغال به علت ارزاني به ميزان وسيعي به عنوان سوخت صنعتي به كار برده مي               
  . گيرد مورد استفاده قرار نمي

هـاي مـايع و مـواد             قطـران، سـوخت     قسمت عمده زغال سنگ نرم در توليـد كـك،         . رود  خاكه زغال سنگ نرم به ميزان زياد براي سوخت به كار مي           
، بـر حـسب دوره   چـرب تا درجات سـخت، نزديـك بـه آنتراسـيت معـروف بـه زغـال سـنگ نيمـه          ليگنيت كيفيت آن از حدود . ايي كاربرد دارد يشيم
بهتـرين نـوع آن بـسيار متـراكم و در قطعـات      .  اسـت 80/1 الي   75/1وزن مخصوص زغال سنگ نرم تميز       . كند  شناسي مربوط به آن، تغيير مي       زمين

الري ارزش  كيلوك7400 الي 6900هر كيلوگرم زغال سنگ مرغوب براي كاربرد صنعتي بايد  . شود  اي، استخراج مي    بزرگ، معروف به زغال سنگ تكه     
  .  درصد ماده فرار داشته باشد45 الي 30 درصد كربن ثابت و 60 الي 55حرارتي، 

  )246 و 245م (. آيد هاي محكم بزرگ درمي  با اين كيفيت كه كك آن به صورت كلوخه،تر است تر و گوگرد كم زغال سنگ كك شو، داراي كربن بيش
  

  Anthracite  آنتراسيت

ارزش حرارتـي آنتراسـيت حـدود    . اي اسـت   درصد كربن دارد و داراي درخـشندگي شيـشه  90 سخت است كه بيش از آنتراسيت نوعي زغال خشك و 
  )20م (. يو در پوند است تي  بي15850-15300

  
  Brown Coal (Lignite)  )نيتگلي(اي  زغال قهوه

هـاي    هاي مورد اعتماد در شناسـايي زغـال          تا رسيدن به فراسنج    .اي و آتشگير است     هاي كربني، جامد، سياه مايل به قهوه        نشستي از سنگواره    ذخيره ته 
هاي ديگري بدون در نظـر گـرفتن          اساس ويژگي  اي در نظر گرفت و بر       هاي هر كشور را به عنوان زغال قهوه         اي و تأييد آن، بايد زغال       سخت و قهوه  

  )124ج  (. بندي كرد اي رده  آن را با نام زغال قهوه،ارزش گرمايشي
  

  Dried Brown Coal  (Dried Lignite)  )نيت خشك شدهگلي(اي خشك  وهزغال قه

نيـت خـشك شـده      گاي يـا لي     زغال سنگ قهـوه   . سازي كاهش يافته است     نيت است كه رطوبت موجود در آن از راه خشك         گاي يا لي    زغال سنگ قهوه  
  )126ج (. كن و گرد و غبار حاصل از آن باشد تواند تركيبي از فرآورده يك دستگاه خشك مي



  

  

  Hard Coal  زغال سخت

 كيلوكـالري  5700نزديك به ( مگاژول بركيلوگرم 24هاي كربني، جامد، سياه و آتشگير با ارزش گرمايشي ناويژه بيش از        نشستي از سنگواره    ذخيره ته  
 درجـه و    30 در دمـاي     آن) ناخـالص (زغال سخت بدون خاكستر و رطوبت است، ارزش گرمايشي ناويژه           . است) يو بر پوند    تي   بي 10260بر كيلوگرم و    
  )124ج . ( درصد بدون به جاي ماندن خاكستر، محاسبه شده است96رطوبت نسبي 

  

  Peat  تورب
تـورب را   . شـود   تورب يا زغال نارس، نوعي سوخت جامد است كه از تجزيه ناقص گياهان مرده در شرايط رطوبت زياد و هواي محـدود، حاصـل مـي                         

  . نگ از نوع پست، با سوخت فسيلي غيرتجاري محسوب نمودتوان از انواع زغال س مي
  .  درصد است30 تا 10پاند و ميزان رطوبت موجود در آن معموالُ بين /يو تي  هزار بي8 تا 6ارزش حرارتي تورب، بين 

  )175م(. اي تيره است  تا قهوهاي روشن رنگ انواع تورب، طيفي از قهوه.  درصد خاكستر دارد2 درصد مواد فرار و 67 درصد كربن، 31تورب خشك 
  

  Coal Coke    كك زغال سنگ
رار آن در ارزش حرارتـي    فـ به خصوص مقدار خاكستر و محتويـات        .  به مخلوط زغال سنگ مورد استفاده دارد       يارزش حرارتي كك زغال سنگ بستگ     

 درصد و خاكستر آن با توجـه بـه نـوع زغـال              4دود  ميزان رطوبت كك درح   . پاند است /يو  تي   هزار بي  12ارزش حرارتي كك درحدود     . كك مؤثر است  
  .  درصد متغير است13 تا 5سنگ، بين 

  : در كارخانه ذوب آهن اصفهان، كك توليدي از زغال سنگ يكي از محصوالت جانبي كارخانه و شامل انواع زير است
  . سوز مصرف دارد هاي كك  هاي توليد قند و بخاري  گري، كارخانه ايع فلزات و ريختهـه در صنـك): Metallurgic Coke(ژي روــالـتـك مـك -1
هـاي   لوله (Cathode) هاي توليد بريكت و حفاظت كاتدي  هاي آجرپزي، آهنگري و كارخانه  كه در كوره): Breeze Coke(هاي ريز  كـانواع ك -2

  )247م (. رود زيرزميني به كار مي
  

  Formed Coke  )كك شكل گرفته(البي قكك 

  )126ج (. ژي كاربرد داردراي است كه در متالو ي يا زغال گندلهتزغال خشكك درست شده از 
  

  High Temperature Coal  )كك داغ( كك سازي با دماي زياد 

مانند فرانـسه و كـشورهاي آلمـاني        (اي از كشورها      درپاره. است درجه سلسيوس    800 از    پس ماندي جامد حاصل از تقطير زغال سنگ دردمايي بيش          
  )126ج . (است درجه سلسيوس 900اي   درجه سلسيوس و براي زغال قهوه1000تر دما براي زغال سخت   كمحد) زبان

  
  Low Temperature Coke (semi-coke)  )نيمه كك(سازي با دماي كم  كك

اي باشد دماي     چه زغال قهوه  چنان. دهد   نيمه كك را نتيجه مي     ) درجه سلسيوس  800 تا   500(ماند جامد حاصل از تقطير زغال سنگ در دماي كم             پس
  )126ج (.  درجه سلسيوس است550 تا 350  از درجه سلسيوس و در مورد زغال نارس600 تا 400 ازآن 
  

 
 




