
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران   87-  ايراندومين كنفرانس مهندسي معدن

 

 299
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  چكيده
ف در سرريز هدف عمليات بازيابي آب در تيكنرها، افزايش غلظت ذرات جامد و بدست آوردن ته ريزي با غلظت باال و دستيابي به آب شفا

نشيني مواد هر اليه در  هاي موجود براي تعيين سطح تيكنر بر پايه تئوري كو وكلونجر است كه سرعت ته اساس همه روش. مي باشد
در اين تحقيق، تاثير غلظت جامد خوراك بر سرعت ته نشيني هر اليه . داند نشيني آزاد را تنها تابعي از غلظت مواد درآن اليه مي ناحيه ته

هايي از سنگ معدن مس، سرب و روي و زغال بترتيب  نتايج بررسي با نمونه. نشيني ناپيوسته بررسي گرديد هاي ته استفاده از آزمايشبا 
نشان داد كه بر خالف فرض كو وكلونجر، غلظت مواد جامد در خوراك بر سرعت ته نشيني  g/cm3 63/1 و75/3 ،7/2هاي با وزن مخصوص

 درصد و 10 به 2، با تغييرغلظت اوليه از %16براي نمونه زغال در اليه اي با غلظت . گذارد نشيني آزاد تاثير مي ههر اليه حتي در ناحيه ت
بررسي تاثير غلظت اوليه بر روي .  بدست آمدcm/min 96/0 تا 25/0 گرم بر تن فلوكوالنت، دامنه تغيير سرعت ته نشيني از35افزودن 

 گرم بر تن فلوكوالنت، بيشترين سطح مورد نياز به ترتيب 35 و 25، 15غال نشان داد كه با مقدارهاي سطح واحد تيكنر براي نمونه هاي ز
  .  درصدجامد است8 و 6، 10مربوط به غلظت هاي اوليه 

  
  تيكنر، سرعت ته نشيني، فلوكوالنت:كلمات كليدي

  
  
  

Effect of Initial Pulp Concentration on Particles Settling Velocity in 
Various Regions of Thickeners 
M. Hoseininasab, M. Yahyaei, S. Banisi 

 
Abstract 
The objective of water recovery in thickeners is to increase the solids concentration at the underflow and 
to obtain clear water at the overflow. All thickener surface area calculation methods have been based on 
Coe and Clevenger theory which states the settling velocity in each layer in the free settling region is only 
a function of solids concentration in that layer. In this research, the effect of feed solids on the settling 
velocity of each layer by batch settling tests was studied. The results of samples of copper, lead and zinc 
and coal with the density of 2.7, 3.75, and 1.63 g/cm3 , respectively, indicated that unlike the Coe and 
Clevenger assumption feed solids concentration has an effect on the settling velocity of layers even in the 
free settling region. For the coal sample, in a layer with a solids concentration of 16% with changing the 
initial concentration from 2 to 10 % and adding 35g/t flocculant the settling velocity varied from 0.25 to 
0.96 cm/min. The study of the effect of initial concentration on thickener unit area showed that for the 
coal sample with the 15, 25, and 35 g/t flocculant the highest unit area needed was for the initial 
concentration of 10, 6, and 8 %, respectively. 
 
Keywords: Thickening, Settling velocity, Flocculation 
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  مقدمه -1
  ظرفيت ته نشيني  -۱-۱

ظرفيت ته نشيني يك واحد رسوبگذاري مستقيماً متناسب با مساحت مخزن آن است و بوسيله سرعت ته نشيني ذرات معلق 
پالپ در حال ته نشيني از ميان نواحي مختلف با رقت هاي متفاوتي . اين سرعت به عمق مايع بستگي ندارد .مشخص مي شود

ناحيه اي كه كمترين سرعت ته نشيني را دارد، . ]1[ا بين رقت خوراك و رقت ته ريز نهايي هستندعبور مي كند كه اين رقت ه
اين ناحيه در محدوده غلظت هاي . اندازه سطح را تعيين مي كند چرا كه در نهايت همه مواد جامد بايد از اين ناحيه عبور كنند

 . ]2[ن ناحيه محاسبه مي كنندبنابراين سطح تيكنر را در اي. ته نشيني آزاد واقع مي شود
  
  رابطه سرعت ته نشيني و غلظت اوليه  -۱-۲

گاهي اوقات .  مايع است- غلظت مواد جامد در خوراك، يكي از مهمترين عوامل موثر بر انتخاب ابعاد تجهيزات جداسازي جامد
ت فلوكوالسيون در يك تيكنر اين حالت مي تواند در عمليا. براي افزايش سرعت جداسازي موادجامد، بايد خوراك رقيق شود

به همراه فلوكوالنت استفاده شود، ممكن است )  درصد وزني25(وقتي غلظت بااليي از مواد جامد در خوراك . اتفاق بيفتد
) ابعاد و شكل(ساختار فالك . ساختار متفاوتي از خوراك داشته باشيم كه به طور قابل توجهي آهسته تر ته نشين مي شود

، فالك ها بزرگتر )غليظ(چون تحت شرايط استفاده از پالپي با دانسيته باال . عت ته نشيني ذرات ايفا مي كندنقش مهمي در سر
به كمك رقيق سازي خوراك با آب مي توان . شده و ساختاري شبكه اي تشكيل مي دهند و سرعت رسوبگذاري كاهش مي يابد

  .]3[سرعت ته نشيني را در اين شرايط افزايش داد
 
    ت تحقيق اهمي -۱-۳

در كارخانه زغال شويي شركت اينتركربن كه در كنار كارخانه زغالشويي زرند قرار داد و از باطله فلوتاسيون اين كارخانه 
با توجه به تغيير در .  درصد جامد در خوراك ورودي طراحي شده بود5زغالسنگ حرارتي توليد مي كند، تيكنري بر مبناي 

به عبارت ديگر، پالپ . از جمله درصد جامد آن، عمليات تيكنر كردن با موفقيت همراه نبودخصوصيات خوراك ورودي به تيكنر 
با استفاده از . ورودي به تيكنر بدون جداسازي فاز جامد از مايع، تمام فضاي تيكنر را پر كرده بود و در نهايت سرريز مي شد

 و بررسي ها نشان داد كه تيكنر داراي كارآيي بااليي شيوه رقيق سازي مقطعي خوراك ورودي به تيكنر، مشكل برطرف گرديد
نتايج طراحي مجدد تيكنر نشان داد .  نشان داده شده است1وضعيت كاركرد تيكنر پس از اصالح طرح آن در شكل . مي باشد

 درصد 12لظت كه شار محدود كننده مقدار جامد عبوري از اين تيكنر با استفاده از روش كو وكلونجر مربوط به اليه اي با غ
با استفاده از روش فيتچ و . جامد مي باشد و سطح مورد نياز در روش كو وكلونجر، به درصد جامد خوراك ورودي وابسته نيست

 درصد جامد در خوراك ورودي به سطح كمتري نياز داشت واين در حالي بود كه در 4 درصد جامد نسبت به 9تالميچ نيز 
امروزه اكثر تيكنرها از روش رقيق سازي خوراك براي باالبردن ظرفيت تيكنرها استفاده مي . عمل، عكس اين نتيجه بدست آمد

لذا در اين تحقيق صحت يكي از اصلي ترين فرض هاي بكارگرفته .  اشاره كردEducكنند كه از جمله انها مي توان به روش 
اليه تنها به غلظت آن بود، مورد بررسي قرار شده در روابط مربوط به طراحي تيكنر كه وابسته بودن سرعت ته نشيني هر 

  .گرفت
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  Feed (25 t/h)
9%Solids
 
 

26.5 % Solids 

0.1% Solids   

Clear water
reservoir for
feed dilution 

4% Solids 

F locculant 
30 g/t 

a b 

c 

Flocculant addition points  
a : 40%  
b : 40%  
c : 20%  

Bypass 

 
  درصد جامد4تيكنر طراحي شده براي كارخانه زغال شويي اينتركربن با رقيق سازي خوراك تا  -1شكل

  
  روش تحقيق -٢
  جزئيات آزمايشگاهي  -۲-۱

  :مواد
 g/cm3 6/1 وزن مخصوص متوسطباطله زغال سنگ با. در اين تحقيق از سه نمونه براي انجام آزمايش ته نشيني استفاده شد
سنگ .  ميكرون بود35ذرات در اين نمونه ريزتر از  %80مربوط به ورودي تيكنر كارخانه زغال شويي شركت اينتركربن، كه

 ميكرون بود و سنگ معدن 80 ذرات جامد در اين نمونه ريزتر از 80%، كه g/cm3 7/2معدن مس با وزن مخصوص متوسط
 .ميكرون بود 55ذرات جامد در اين نمونه ريزتر از  80%، كه g/cm3 7/3 متوسطسرب و روي با وزن مخصوص

 
  روش آزمايش ته نشيني

براي انجام آزمايش، استوانه با .  انجام شد10mm با قطرmlit 1000آزمايش هاي ته نشيني در استوانه هاي شيشه اي مدرج 
سپس محتويات استوانه با استفاده . با مقدار مشخص اضافه مي شدنمونه مورد بررسي پر شده و در صورت نياز به آن فلوكوالنت 

  . از يك همزن به خوبي مخلوط و پس ازآن ارتفاع خط گل بر حسب زمان ثبت مي شد
با انحالل فلوكوالنت جامد در آب آماده شد و در آزمايش هاي مورد نياز به پالپ اضافه  % 05/0  محلول فلوكوالنت با غلظت

 بود كه به طور معمول در A65نت مورد استفاده در اين آزمايشها، نوعي پلي اكريل آميد با عنوان تجاري فلوكوال. گرديد
  .كارخانه زغال شويي شركت اينتركربن استفاده مي شود

  
  اثر مخلوط سازي

  النت انجامبا معكوس كردن استوانه آزمايش پس از افزودن محلول فلوكو مخلوط سازي در آزمايش هاي ته نشيني عموماً 
 .]4[بنا بر اعتقاد اكثر محققين، پنج بار برگرداندن استونه بهترين نتايج را در بر خواهد داشت. مي شود

 به علت از دست رفتن بخش زيادي از پالپ ضمن برگرداندن استوانه و در نتيجه خطاي حاصل از آن، در انجام اين آزمايشها از 
 ). 2شكل(نجام عمل مخلوط سازي استفاده گرديد يك همزن سوراخدار براي حركت مايع و ا

 
  طرح آزمايش -۲-۲

آزمايش هاي ته نشيني بر روي باطله زغال سنگ، سنگ معدن مس و سنگ معدن سرب و روي به منظور بررسي تاثير غلظت 
 . اوليه بر روي سطح واحد تيكنر و ارتباط غلظت اوليه با سرعت ته نشيني ذرات در نواحي مختلف تيكنر انجام شد

 درصد 2 درصد با فاصله 12 تا 2آزمايش هاي ته نشيني براي نمونه زغالسنگ با نمونه هاي تهيه شده از خوراك با درصد جامد 
مقدار فلوكوالنت مورد استفاده در چهار حالت بدون فلوكوالنت و .  درصد انجام شد5 درصد با فاصله 30 تا 15و از درصد جامد 
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در آزمايشهاي ته نشيني براي درصد جامدهاي پايين در خوراك، بدليل اينكه سرعت هاي . ن بود گرم بر ت35 و 25، 15مقادير 
ته نشيني باال و پيشروي خط گل بسيار سريع است، تكرار كردن آزمايش هاي ته نشيني به منظور دستيابي به يك سرعت 

ي انجام آزمايش ته نشيني، آزمايش هاي انجام به منظور تعيين خطا. مطمئن در ناحيه ته نشيني آزاد ضروري به نظر مي رسد
 بار تكرار گرديد و از نتايج بدست آمده انحراف معيار نسبي سرعت 3 تا 2 درصد بين 8 و 4، 2شده با درصد جامدهاي خوراك 

 . بود13/0انحراف معيارنسبي متوسط براي اين آزمايش ها برابر . ته نشيني بعنوان شاخص خطاي آزمايش محاسبه گرديد
  

 
  همزن مورد استفاده براي انجام آزمايش هاي ته نشيني -2شكل

 درصد با 40 تا 5آزمايش ته نشيني براي نمونه هاي مس و سرب و روي بدون استفاده از فلوكوالنت با درصد جامدهاي اوليه 
   .انجام شد درصد صورت گرفت و با هر درصد جامد اوليه بدليل سهولت در مشاهده خط گل فقط يك بار 5فاصله 

  
   نتايجارايه -٣
 بررسي اثر غلظت اوليه بر روي سرعت ته نشيني ذرات در نواحي مختلف تيكنر -۳-۱

باشد كه سرعت   مي)Coe and Clevenger(هاي موجود براي تعيين سطح بر پايه تئوري كو وكلونجر اساس همه روش
هايي از  اما نتايج بررسي براي نمونه. داند ت مواد درآن اليه مينشيني آزاد را تنها تابعي از غلظ نشيني مواد هر اليه در ناحيه ته ته

نشان داد كه بر خالف فرض  g/cm3 6/1 و7/3، 7/2هاي سنگ معدن مس، سرب و روي و زغال سنگ بترتيب با وزن مخصوص
اگر چه  .گذارد مينشيني آزاد تاثير  حتي در ناحيه ته كو وكلونجر، غلظت مواد جامد در خوراك بر سرعت ته نشيني هر اليه

 تبعيت مي كند اما اين ارتباط 3 يا 2رابطه سرعت با غلظت اوليه در اليه هاي بااليي استوانه با رقت هاي زياد از تابعي با درجه 
 .  خواهد رسيد6در اليه هاي پاييني با رقت هاي پايين حتي به درجه 

 
  نمونه زغال سنگ

 درصد براي سه مقدار فلوكوالنت افزوده 16 درصد در اليه اي با غلظت 10 به 2 روند تغييرات سرعت با تغيير غلظت اوليه از
  .  شده استارايه 3شده، در شكل
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 فلوكوالنت مورد  مقدارسه  درصد براي نمونه زغال سنگ با16روند تغييرات سرعت با تغيير غلظت اوليه در اليه اي با غلظت  -3شكل

  استفاده
  

. محاسبه شد) روش فيتچ و تالميج( ، از روش رسم مماس بر منحني ته نشيني در هر نقطه سرعت ته نشيني براي هر غلظت
موازي محور (بنا بر فرض كو وكلونجر بايد نمودار سرعت ته نشيني در مقابل درصد جامد در خوراك به صورت يك خط راست 

xاما نتايج بدست آمده از نمونه زغال . ه نباشدبه عبارت ديگر، سرعت ته نشيني به درصد جامد اوليه پالپ وابست. باشد)  ها
آزمايش بر روي نمونه هاي مس و سرب و روي بدون استفاده از فلوكوالنت به منظور بررسي . سنگ اين موضوع را تاييد نكرد

  .اثر دانسيته جامد انجام شد
  نمونه مس

 براي نمونه مس جامد بدون فلوكوالنت% 35غلظت  اليه اي با در درصد 35 به 5 اوليه از غلظت تغيير با تغييرات سرعت روند
 نيز مشاهده مي شود، برخالف فرض كو وكلونجر، سرعت ته نشيني در 4همانطور كه در شكل .  آورده شده است4در شكل 

  .جامد، به غلظت اوليه در آزمايش ته نشيني وابسته مي باشد% 35اليه اي با غلظت 
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  براي نمونه مسجامد بدون فلوكوالنت% 35 اليه اي با غلظت در اوليه غلظتر  تغييبا تغييرات سرعت روند -4شكل

 
 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران   87-  ايراندومين كنفرانس مهندسي معدن

 

 304

  نمونه سرب و روي
 اليه با  همان دربراي بررسي اثر وزن مخصوص مواد جامد بر روي سرعت ته نشيني در درصد جامدهاي متفاوتي از خوراك

 تغييرات روند 5شكل . مونه سرب و روي هم انجام شدآزمايش هاي ته نشيني عالوه بر نمونه مس بر روي ن ، جامد% 35غلظت 
با . والنت را براي اين نمونه نشان مي دهدبدون فلوك% 35 اليه اي با غلظتدر درصد، 35 به 5 اوليه از غلظت تغيير باسرعت 

ه با  مشاهده مي شود كه وزن مخصوص مواد جامد هم بر روي سرعت ته نشيني ذرات در يك الي5 و 4مقايسه شكل هاي 
در غير اينصورت بايد روند تغييرات سرعت براي نمونه هاي مس و سرب و روي در اليه اي با . غلظت مشخص تاثيرگذار است

  . يكسان بدست مي آمد ولي اينگونه نبود% 35غلظت
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 و روي براي نمونه سرب بدون فلوكوالنت %35 اليه اي با غلظت در اوليه غلظت تغيير با تغييرات سرعت روند -5شكل

  
  بررسي اثر غلظت اوليه بر روي سطح واحد تيكنر -۳-۲

بررسي تاثير غلظت اوليه بر روي سطح واحد تيكنر براي نمونه هاي زغال نشان داد كه سطح مورد نياز براي هر تيكنر به ميزان 
   زغال باهمانطوركه قبالً گفته شد، آزمايش ته نشيني بر روي نمونه هاي. فلوكوالنت مورد استفاده وابسته است

گرم بر تن فلوكوالنت، بيشترين سطح مورد نياز براي غلظت 15با مقدار.  درصد انجام شد10 تا 2غلظت هاي اوليه متفاوت از 
 درصد جامد تعيين كننده 6 گرم بر تن فلوكوالنت به پالپ، غلظت اوليه 25با اضافه كردن .  درصد جامد بدست آمد10اوليه 

 درصد جامد بيشترين سطح را براي تيكنر 8 گرم بر تن فلوكوالنت، غلظت اوليه 35ود و براي سطح مورد نياز براي تيكنر ب
   سطح واحد مورد نياز براي درصد جامدهاي مختلف خوراك را با تغيير مقدار فلوكوالنت نشان6شكل. بدست داد

   .مي دهد
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  تغيير مقدار فلوكوالنترابطه غلظت اوليه پالپ با سطح واحد تيكنر براي نمونه زغال با  -6شكل

  
 درصد جامد در خوراك مي باشد و در 5همين بررسي براي نمونه مس نشان داد كه بيشترين سطح مورد نياز براي غلظت اوليه 

   . درصد جامد در خوراك بدست آمد15نمونه سرب روي بيشترين سطح مورد نياز براي غلظت اوليه 
  

  نتيجه گيري -٤
سرعت ته نشيني يك اليه با غلظت مشخص نشان داد كه بر خالف فرض كو وكلونجر، سرعت در بررسي اثر غلظت اوليه بر  -1

  .اليه مذكور به غلظت اوليه و دانسيته جامد وابسته است
 گرم بر تن فلوكوالنت، دامنه 35 درصد و افزودن 10 به 2، با تغييرغلظت اوليه از %16براي نمونه زغال در اليه اي با غلظت  -2

 . بدست آمدcm/min 96/0 تا 25/0رعت ته نشيني ازتغيير س
 34/0 تا 11/0 درصد، سرعت ته نشيني از35 به 5جامد با تغيير غلظت اوليه از % 35براي نمونه مس در اليه اي با غلظت  -3

cm/minتغيير كرد . 
  ، دامنه تغيير سرعت درصد35 به 5با تغيير غلظت اوليه از % 35براي نمونه سرب و روي در اليه اي با غلظت  -4

 . بود cm/min 44/0 تا 11/0ته نشيني از 
 درصدجامد بدست 10گرم بر تن فلوكوالنت، براي غلظت اوليه 15در نمونه زغالسنگ بيشترين سطح مورد نياز با افزودن  -5

 و 6رتيب براي غلظت اوليه  گرم بر تن فلوكوالنت به پالپ، به ت35 و 25آمد در حاليكه بيشترين سطح مورد نياز با اضافه كردن 
   . درصد جامد بيشترين سطح واحد مورد نياز را بدست داد8
  
  تقدير و تشكر -۵

بدينوسيله از آقاي مهندس بني اسدي مسئول آزمايشگاههاي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند كه هماهنگي هاي الزم را 
  . تشكر مي شودبراي انجام آزمايش هاي مرتبط با اين تحقيق به عمل آوردند، 
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