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ანოტაცია. ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ინ-

ტენსიურად მიმდინარეობს ენერგიის განახლებადი 

წყაროების ათვისება. მიუხედავად ამისა, ნახშირი 

კვლავ რჩება ძირითად ნედლეულად ენერგეტიკის, 

შავი და ფერადი მეტალურგიების, ქიმიური დარ-

გების მრეწველობისათვის. საქართველოში ამჟამად 

ნახშირის მოქმედი ძირითადი საბადოა ტყიბულ-

შაორის საბადო. ტყიბულის საბადოს ნახშირები, 

რთული ფიზიკურ-ქიმიური შედგენილობიდან გა-

მომდინარე, მიეკუთვნება ძნელად გასამდიდრე-

ბელი წიაღისეულის კატეგორიას. გამდიდრების 

ტექნოლოგიური პროცესის სირთულის გამო სასა-

ქონლო პროდუქტის გაუწყლოების პროცესში წარ-

მოიქმნება დიდი რაოდონობით (20–25 %) წვრილ-

მარცვლოვანი (-0,5 მმ) ფრაქცია – ე.წ. შლამები. ეს 

პროდუქტები, იმის გამო, რომ პრობლემაა მისი გაუ-

წყლოება და, შესაბამისად, ცალკე პროდუქტის სა-

ხით გამოყოფა, დღესდღეობით წარმოადგენს დანა-

კარგებს. წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის (-15+0 მკმ) 
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თიხაშემცველი პროდუქტის გაუწყლოების პროცე-

სის ინტენსიფიკაცია, გარდა დანაკარგების შემცირე-

ბისა, საშუალებას იძლევა გამდიდრების ძირითად 

პროცესში გამოყენებულ იქნეს შებრუნებული წყა-

ლი. ჩატარებული ექსპერიმენტებით დადგენილია, 

რომ ჩამდინარე წყლის მაგნიტურ ველში დამუშავე-

ბისას სითხეში არსებული მყარი ნაწილაკების დაწ-

დომის სიჩქარე მკვეთრად იზრდება, რაც განპირო-

ბებულია ნაწილაკების კოაგულაციის პროცესის გა-

უმჯობესებით. შესაბამისად 60–65%-ით მცირდება 

წვრილი ფრაქციის დანაკარგების რაოდენობა გადა-

ნადენში. 

 

 საკვანძო სიტყვები: გაუწყლოება; ინტენსიფი-

კაცია; კოაგულაცია; შესქელება; წვრილმარცვლო-

ვანი ფრაქცია. 

 

შესავალი 

ნახშირმამდიდრებელ ფაბრიკებში შლამის წარ-

მოქმნის ძირითადი წყაროებია: ფაბრიკაში მიწოდე-

ბულ რიგით ნახშირებში მტვრის არსებობა (სისხო-

თი 0–0,5 მმ); შიგასაფაბრიკო ტრანსპორტირებისას 

ნახშირის დაქუცმაცება; მამდიდრებელ აპარატებში 

გამდიდრებისას ნახშირის ცვეთა; წყალში თიხოვა-

ნი ნაწილაკების გახსნა. შლამის წარმოქმნა დამოკი-

დებულია ნახშირის ფიზიკურ თვისებებზე, გამდი-

დრების გამოყენებულ სქემებზე და შლამების და-

მუშავების მეთოდებზე. სხვადასხვა მარკის ნახში-

რების გამდიდრების პროცესში წარმოქმნილი შლა-

მის რაოდენობა განსხვავებულია და მისი საერთო 

გამოსავალი რიგითი ნახშირის საერთო რაოდე-

ნობის 20–25%-ს აღწევს [4, 5, 6]. კვლევის ობიექტია  

ტყიბულ-შაორის საბადოს, ტყიბულის მამადიდრე-

ბელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური პროცესები და ამ 

პროცესების შედეგად წარმოქმნილი შლამები. 

  

ძირითადი ნაწილი 

ტყიბულ-შაორის საბადო 378 მლნ ტ მარაგის 

გარდა შეიცავს, 1 მილიარდ ტონაზე მეტ პროგნო-

ზულ რესურსს. იგი მუშავდება 1947 წლიდან. ამჟა-

მად, ქვანახშირის ძირითადი მომხმარებელია ცე-

მენტის მრეწველობა, ტყიბულისა და გარდაბნის 

თბოელექტროსადგურები. 

ტყიბულ-შაორის საბადოსათვის დამახასიათე-

ბელია შემდეგი ტიპის ნახშირი [1, 2, 3, 4]: 

ა) კლარენული — ნახევრად მოელვარე ნახშირი. 

აქვს ინტენსიური შავი ფერი, მონატეხი — არასწო-

რი. ზედმეტად მყიფეა. სიმაგრის კოეფიციენტია 0,8 

— 1,2, შრის სისქე 1—1,5 მ-ს შეადგენს საბადოს 

ფენისა — 15—20 %-ს. 

ბ) დიურენ-კლარენული — ნახევრად მოელვარე, 

შავი, მონატეხი არასწორი, კუთხოვანია, სიმაგრის 

კოეფიციენტია 1—1,5, შრის სისქე — 1—2,5 მ, 

დასავლეთის და აღმოსავლეთის უბნებზე შეადგენს  

საწარმოო ფენების 35–40 %-ს. 

გ) ქსილოვიტრენ-ვიტრენული – ნახევრად 

მქრქალი, ხლეჩადი. მონატეხზე შეიმჩნევა თიხო-

ვანი მასალის თხევადი ზოლი. შავი ფერის, მკვრი-

ვი, მაგარი აღნაგობის. დაკავშირებულია ფისოვანი 

ლიპტობიოლიტების ფენებთან და ქმნის 0.1—1.0 მ 

სიმძლავრის დამოუკიდებელ ფენას. იგი შეადგენს 

ნახშიროვანი ფენების 8—10%-ს. 
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დ) კლარენ-დიურენული — ნახევრად მქრქალი 

მურა, აქვს აბრეშუმისებრი ელვარება, მონატეხი 

კუთხოვანი. სიმაგრის კოეფიციენტი 10,5—1,7 ქმნის 

ცალკეულ ფენებს სიმძლავრით 1—1,5მ. დასავლეთ 

და აღმოსავლეთ უბნებზე იგი შეადგენს ნახშირო-

ვანი ფენების 18—20 %-ს. 

ე) დიურენული მქრქალი, მურა ფერის, სიმაგრის 

კოეფიციენტი 1,5—2, დიურენული ნახშირი ქმნის 

0,2—1 მ სიმძლავრის ფენებს. 

ვ) ფისოვანი-ლიპტობიოლიტები — მქრქალი, 

მურა-მოყავისფრო, სიმაგრის კოეფიციენტი 4—5, 

შავი ლიპტობიოლიტები შედარებით მსხვრევადია. 

ლიპტობიოლიტური ნახშირის ფისოვანი ნივ-

თიერება ორგანული მასის 70—75%-ს შეიცავს. ქმნი-

ან 0,1-0,5 მ სიმძლავრის ფენებს. საერთო რაოდენობა 

ნახშიროვანი ფენების 10—12%-ია. 

ზ) ჰუმუსური ნახშირიანი ფიქალი — წააგავს 

კლარენს ოღონდ შედარებით უფრო მუქია. 

თ) ლიპტობიოლიტური ნახშირიანი ფიქალი — 

მურა-მოყავისფრო, სიმაგრის კოეფიციენტი 4—5, 

დაკავშირებულია ფისოვან ლიპტობიოლიტებთან. 

ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირის შემადგენელი 

ინგრედიენტების ხვედრითი წონა და ნაცრიანობა 

მოცემულია 1-ელ ცხრილში.  

ცხრილი 1 

ტყიბულის ნახშირის ხვედრითი წონა და 
ნაცრიანობა 

ნახშირის ტიპი ხვედრითი 

წონა 

ნაცრიანობა, % 

კლარენი 1.19 9.46 

დიურენი 1.22 16.0 

ვიტრენი 1.19 1.7 

ფისოვანი 

ლიპტობიოლითი 

1.22 16.8 

ტყიბულის ნახშირის ხარისხი ფენებისა და უბ-

ნების მიხედვით სხვადასხვაა, ნაცრიანობის ზედა 

ზღვარია 40%, ტყიბულის საბადოს ნახშირის ნაც-

რიანობა ძალიან მკვეთრად, არაკანონზომიერად 

იცვლება, რის გამოც შეუძლებელია ნახშირის ხა-

რისხების რუკის შედგენა. მიუხედავად ამისა, მაინც 

შეიმჩნევა, რომ ნაკლები ნაცრიანობით ხასიათდება 

აღმოსავლეთის უბნის ნახშირი, ხოლო ჭარბი ნაც-

რიანობით — სამხრეთ-აღმოსავლეთის უბნის. ამას-

თანავე, ნახშირის ტენიანობა 12%-ია, ტყიბულის სა-

ბადოს ნახშირში გოგირდის შემცველობა მცირეა და 

აღწევს 1—1,6 %-ს. თბოუნარიანობა მერყეობს 3000-

7000 კკალ/კგ-ის ფარგლებში და ძირითადად 

დამოკიდებულია ნაცრიანობაზე, საშუალოდ შეიძ-

ლება ჩაითვალოს 5000 კკალ/კგ. 

ელემენტური ანალიზის საფუძველზე დადგენი-

ლია ნახშირის ორგანული მასის ქიმიური შედგენი-

ლობა: 

ნახშირბადი C1=71÷82% საშ. 77%; 

წყალბადი H1=5.01÷7.85% საშ. 5.7%; 

აზოტი N1=1.11÷2.30% საშ. 1.5%; 

 (O+N)R=14÷18% საშ. 16%. 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის უბნების ნახ-

შირთან შედარებით სამხრეთ-აღმოსავლეთის ნახ-

შირი შეიცავს ნაკლებ ნახშირბადს და მეტ წყალ-

ბადს. 

აქროლადი ნივთიერებების გამოსავალი მაღა-

ლია და მერყეობს დიდ ფარგლებში (35—50%). ლიპ-

ტობიოლიტურ ნახშირში კი აქროლადი ნივთიერე-

ბების გამოსავალი 65—70%-ია.  

ტყიბულის საბადოს ნახშირი ქიმიური თვისებე-

ბისა და პლასტიკური გამოკვლევების საფუძველზე 
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ნახშირების კლასიფიკაციის მიხედვით მიეკუთვ-

ნება გაზიანი და გრძელალიანი მარკის ნახშირს.  

ტყიბულის შახტიდან მოპოვებული ნახშირი მი-

ეწოდება მამდიდრებელ ფაბრიკას ნატეხების მაქ-

სიმალური ზომით 200 მმ. 80 მმ-მდე დამსხვრევის 

შემდეგ მასალა განიცდის კლასიფიკაციას და კლასი 

+25 მმ მიეწოდება გრავიტაციულ ველში მომუშავე 

სეპარატორს. +1—25 მმ მდიდრდება ცენტრიდანულ 

ველში მომუშავე ჰიდროციკლონებში, წვრილი 

შლამები (0.5—0 მმ) მდიდრდება ხრახნულ სეპარა-

ტორებზე, პროცესში წარმოქმნილი წვრილმარცვ-

ლოვანი მასალა განიცდის შესქელებას. შესქელებუ-

ლი მასალა იფილტრება პრესფილტრებზე და შუა-

ლედი პროდუქტის სახით მიეწოდება მომხმარე-

ბელს. შემსქელებლის გადანადენი მიეწოდება მე-

ქანიკურ ფილტრებს შემდგომი შესქელებისათვის. 

გაუწყლოების პროცესში წარმოქმნილი ნახშირის 

შლამები წარმოადგენს სისტემას, რომლის 30–40% 

თიხოვანი ნივთერებებია და ძირითადად წარმოდ-

გენილია კაოლინიტებისა და ჰიდროქარსიანი თი-

ხებისაგან. ესენი ბუნებრივად ფენოვანი ალუმინ-

სილიკატებია, რომლებიც წყალში წარმოქმნიან 

მდგრად კოლოიდურ ხსნარებს, რაც ხელს უშლის 

ნახშირების გამოლექვის პროცესს და განაპირობებს 

გადანადენში წმინდა ფრაქციის (-20 მკმ) დიდი 

რაოდენობის გადასვლას და კარგვას. ჩვენ კვლევები 

ჩავატარეთ წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის გამო-

ლექვის (დაწდომის) სიჩქარის გაზრდის მიზნით, 

რაც ხელს შეუწყობს გადანადენში წვრილმარცვლო-

ვანი ფრაქციის დანაკარგების შემცირებას. კვლე-

ვები წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის დაწდომის ინ-

ტენსიფიკაციის მიზნით ჩატარებულ იქნა უკანასკ-

ნელ წლებში სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პროცესში 

გამოყენებული წყლის სისტემის მაგნიტური ვე-

ლით დამუშავების მეთოდის პრაქტიკის გათვა-

ლისწინებით, რომელიც პირველად გამოიცადა 

ტყიბულის მამდიდრებელი ფაბრიკის პირობებში. 

უკანასკნელ წლებში, როგორც აღვნიშნეთ, ბუ-

ნებრივი ან ტექნიკური წყლების, დამაგნიტება ანუ 

წყლის სისტემის მაგნიტური ველით დამუშავება 

ფართოდ გამოიყენება მრავალი ტექნოლოგიური და 

ბიოლოგიური პროცესის სრულყოფისათვის. ემპი-

რიულად დადგენილია წყლის სისტემის მნიშვნე-

ლოვანი აქტივაციის შესაძლებლობა სხვადასხვა ფი-

ზიკური ზემოქმედებით: მაგნიტური, აკუსტიკური, 

ელექტრონული, თერმული, დეგაზური და სხვა.  

წყლის სისტემები და წყალი კვლევების რთული 

ობიექტებია. ისინი მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ 

ღია სისტემებს, გარე არესთან ცვლიან არა მარტო 

ენერგიას, არამედ ნივთიერებებსაც. აღსანიშნავია, 

რომ წყალში, განსაკუთრებით ბუნებრივსა და ტექ-

ნოლოგიურში, ყოველთვის გვხვდება ულტრაწმინ-

და მყარი ნაწილაკები და აირის ბუშტულაკები. ეს 

სისტემა მოკროჰეტეროგენურია (კოლოიდური). მი-

სი ეს მიკროჰეტეროგენურობა მის ზოგიერთ თვი-

სებაზე გავლენას ვერ ახდენს, მაგრამ ფაზათაშორის 

ზედაპირების გაყოფაზე, განვითარებაზე მოქმედებს. 

ცნობილია, რომ წყალბადური კავშირი განპირო-

ბებულია იონური ძალებით და წარმოქმნილია ელე-

ქტროუარყოფითი ატომებით. გრძელ წყალბადურ 

კავშირს წყალში ძირითადად აქვს ელექტროსტატი-

კური ბუნება, კოვალენტური კავშირი გვხვდება იშ-

ვიათად. ამის გამო, გრძელი წყალბადური კავშირი 

შედარებით სუსტია და მისი ენერგია შეადგენს 14,2 

კჯოული/მოლ. წყალბადური კავშირი ხასიათდება 

გაჯერების თვისებით თითოეულ კავშირში. 



ენერგია – Energy 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№2 (524), 2022 92 www.shromebi.gtu.ge 

წყლის სტრუქტურა შეგვიძლია წარმოვიდგი-

ნოთ როგორც ელემენტარული დიპოლი უარყო-

ფითი და დადებითი პოლუსებით. ურთიერთმიზი-

დულობის და განზიდულობის ძალების გავლენით 

დიპოლები ქმნიან კლასტერებს. მიზიდულობის 

ძალების მცირე სიდიდის გამო დიპოლები ადვი-

ლად წყდება ერთი კლასტერიდან და ეკვრის სხვა 

კლასტერს და ა.შ. ზუსტად ასევე კლასტერები შეიძ-

ლება წარმოიქმნას წყალში არსებულ მინარევებთან. 

მიუხედავად იმისა, რომ წყლის მოლეკულებს აქვს 

უნარი თავისთავად დატოვონ ერთი კლასტერი და 

გადავიდნენ მეორეში, სტრუქტურა სტაბილურია. 

ამრიგად, წყალში გახსნილი მარილები ყოველთვის 

გარშემორტყმულია წყლის მოლეკულებით. 

წყალი კოოპერაციული სისტემაა, მასში არსე-

ბობს წყალბადური კავშირის ჯაჭვური წარმონაქმ-

ნები. შედეგად წყალზე ნებისმიერი ზემოქმედება 

ვრცელდება რამდენიმე ათასეულ ატომთაშორის 

სივრცეზე.  

წყალში ყოველთვის გვხვდება მასში გახსნილი 

და მიკროჰეტეროგენური მინარევები. წყალში არსე-

ბული მინარევები ძლიერად და სხვადასხვანაირად 

ახდენს გავლენას მის სტრუქტურაზე და, შესაბამი-

სად, ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებზე. წყალში არსე-

ბული მინარევები იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად: 

ელექტროლიტები, რომლებიც წყალში გვხვდება 

იონების სახით; არაელექტროლიტები, რომლებიც 

გვხვდება მოლეკულური სახით და წმინდა დისპერ-

სიული მყარი ნაწილაკებით და ჰაერის ბუშტულა-

კებით. 

იონების გავლენა წყლის სტრუქტურაზე განპი-

რობებულია მათი ჰიდრატაციით. იონების ჰიდრა-

ტაციის ხარისხი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, 

რომელიც განაპირობებს მის ქიმიურ აქტივობასა და 

დენადობას, ამის გამო აუცილებელია განვსაზღვ-

როთ ახდენს თუ არა გავლენას წყლის სისტემის 

მაგნიტური დამუშავება იონების ჰიდრატაციაზე. 

ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია, რომ 

წყლის ელექტრომაგნიტური დამუშავება მნიშვნე-

ლოვან გავლენას ახდენს იონების ჰიდრატაციაზე. 

ამავე დროს დიამაგნიტური იონების ჰიდრატაცია 

მცირდება, რაც შეეხება პარამაგნიტურ იონებს, მათი 

ჰიდრატაცია იზრდება. ჰიდრატაციის ცვალებადო-

ბა განსაკუთრებით შეიმჩნევა განზავებულ ხსნა-

რებში, რომლებშიც გვხვდება სტაბილური სტრუქ-

ტურის იონები: Li +; Mg2+; Ca2+ და იონები, რომ-

ლებიც წყალთან წარმოქმნიან კომპლექსურ ნაერ-

თებს (Fe3+ ; Ni2+ ; Cu2+). 

ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ წყლის სის-

ტემის მაგნიტური დამუშავება გავლენას ახდენს: 

წყალში არსებული იონების ჰიდრატაციაზე, მაგ-

ნიტურ ამთვისებლობაზე, წყლის სიბლანტეზე, ქი-

მიური რეაქციების კინეტიკაზე, ზედაპირულ და-

ჭიმულობასა და ადსორბციაზე, პოლიმერიზაციაზე, 

კოაგულაციაზე, აორთქლებასა და გაყინვაზე, ელე-

ქტროქიმიურ ეფექტზე, ბიოლოგიურ თვისებებზე. 

წყლის დამაგნიტების აუცილებელი პირობაა: 

მაგნიტური ნაკადისა და წყლის სისტემის ურთი-

ერთგადაადგილება. ამავე დროს, დამაგნიტების 

ეფექტზე გავლენას ახდენს მაგნიტური ველის ისე-

თი მახასიათებლები, როგორიცაა: დაძაბულობის 

გრადიენტი და სიხშირე. წყალზე მაგნიტური ველის 

მოქმედება გამოვლინდება შემდეგნაირად: როდე-

საც წყლის დიპოლები მოძრაობს მაგნიტურ ველში, 

მასზე მოქმედებს ე.წ. ლორენცის ძალა. ლორენცის 

ძალის ზემოქმედება გამოისახება შემდეგი სახით 
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𝐹 = 𝑞(𝑉 + 𝐵), (1) 

სადაც F არის ძალა (ნიუტონი); 

 q – ნაწილაკის მუხტი (კულონი);  

 V – ნაკადის სიჩქარე (მ/წმ); 

 B – მაგნიტური ინდუქცია (ტესლა). 

როდესაც წყალი მოძრაობს მოწყობილობაში, 

ლორენცის ძალის გავლენით წყლის მოლეკულები 

იწყებენ რხევით მოძრაობას. შესაბამისად, წარმოქმ-

ნილი რეზონანსი იწვევს მიკროჩანართებიდან 

წყლის მოლეკულის მოწყვეტას. 

ბოლო წლებში დამაგნიტებული წყალი გამოიყე-

ნება თბოელექტროსადგურებში, რათა თავიდან 

ავიცილოთ მინადუღი მილსადენში. ასევე ცნობი-

ლია, რომ დამაგნიტებული წყლის გაცხელება 20-

25% -ით ამცირებს ენერგიის ხარჯს. 

წყლიდან დისპერსიული მყარი ნაწილაკების 

გამოყოფა, მათი კოაგულაცია და ფილტრაცია 

ფართოდ გამოიყენება არაერთ ტექნოლოგიურ 

პროცესში — ქიმიურ და მეტალურგიულ წარმოება-

ში, წიაღისეულის გამდიდრების პროცესში, ჩამდი-

ნარე და შებრუნებული წყლების დასუფთავებაში, 

ამ მხრივ საინტერესოა მისი გამოყენება გამდიდრე-

ბის პროდუქტების შესქელებისა და ფილტრაციის 

პროცესში. დამაგნიტებული წყლის საშუალებით 

შესქელებისა და ფილტრაციის პროცესის ინტენსი-

ფიკაცია დამყარებულია კოაგულაციის ხარისხის 

გაუმჯობესებასა და ინკრუსტაციის წარმოქმნის 

შემცირებაზე. აღსანიშნავია, რომ დამაგნიტებული 

წყლის შესქელების პროცესში გამოყენება არ ეწი-

ნააღმდეგება ამ მიზნებისათვის კოაგულანტებისა 

და ფლოკულანტების გამოყენებას. 

კვლევები ჩატარდა მაგნიტური ველის სხვადა-

სხვა (20—50 კა/მ) დაძაბულობის დროს. თოთოეულ 

შემთხვევაში განისაზღვრა წვრილმარცვლოვანი მა-

სალის დაწდომის ხარისხი. ლაბორატორიულ 

კვლევებში შესქელების პროცესის იმიტაციის მიზ-

ნით ერთი და იმავე დროის (320 წმ) განმავლობაში 

განსაზღვრული მოცულობის ჭურჭელს (7 ლ) მიე-

წოდებოდა პულპა 30 ლ რაოდენობით, მყარის შემც-

ველობით 66.7 გ/ლიტრზე. ცდები ჩატარდა პულპის 

მაგნიტური ველით დამუშავების გარეშე და სხვა-

დასხვა დაძაბულობის მაგნიტური ველით დამუშა-

ვებით. თითოეულ შემთხვევაში განისაზღვრა გადა-

ნადენში გადასული მყარი მასალის რაოდენობა. 

ცდების ოპტიმალური შედეგები მოცემულია მე-2 

ცხრილში. 

ცხრილი 2 

შლამის დამუშავების შედეგები 
 

მაჩვენებლები 

მაგნიტური 

დამუშავების 

გარეშე 

მაგნიტური 

დამუშავების 

შემდეგ 

მყარის 

შემცველობა 

გ/ლიტრზე 

  

ა) კვება 66,67 66,67 

ბ) გადანადენი 16 4,2 

დალექვის 

ეფექტურობა, % 
66,1 94 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, დალექვის ეფექტუ-

რობა გაზრდილია. შესაბამისად, ფაბრიკაში მიღე-

ბული შლამების გაუწყლოებაზე მიწოდებულ ყო-

ველ 1 ტონა პროდუქციაზე დანაკარგები შემცირ-

დება 27–28%-ით. ცდების შედეგები მაგნიტური ვე-

ლის სიდიდის ოპტიმალური მნიშვნელობის და-

სადგენად მოცემულია სურათზე. 
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Abstract. Recently, the world is intensively exploiting renewable energy sources, yet coal still remains the main 

raw material for the energy, ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical industries. The main coalfield currently 
operating in Georgia is the Tkibuli-Shaori minefield. Coals of Tkibuli minefield belongs to the category of difficult-
to-enrich minerals due to its complex physico-chemical composition. Due to the complexity of the technological 
process of enrichment, in the process of dehydration of the commodity product, a large amount (20-25%) of fine-
grained (-0.5 mm) fraction is formed - the so-called silts. These products, which due to the problem of its dehydration 
and consequently its separation as a separate product, now represent losses. Intensification of the dehydration process 
of the fine-grained fraction (1515 + 0 μm) clay product, in addition to reducing losses, allows circulating water to be 
used in the main enrichment process. Experiments have shown that during the treatment of wastewater in a 
magnetic field, the sedimentation rate of solid particles in the liquid increases dramatically, which is conditioned by 
the improvement of the particle coagulation process. Accordingly, the number of fine fraction losses in the runoff is 
reduced by 60-65%. 

 Resume:  

Keywords: coagulation; condensation; dehydration; intensification; fine-grained fraction.  
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