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 چكيده
نشيني است. گاهي اوقات براي افزايش سرعت خوراك، يكي از مهمترين عوامل موثر بر سرعت تهغلظت مواد جامد در  

كه در زماني  ،عمليات فلوكوالسيون با همزمانتواند . اين عمل ميسازي خوراك استنياز به رقيقجداسازي موادجامد، 
در اين پژوهش تأثير عواملي چون، . جام پذيردان غلظت بااليي از مواد جامد در خوراك به همراه فلوكوالنت استفاده شود

كارخانه باطله نشيني ذرات در تيكنر مصرف فلوكوالنت، درصدجامد خوراك و نوع فلوكوالنت مصرفي بر سرعت تهنرخ
مصرف فلوكوالنت و گهر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه افزايش نرخگلصنعتي و معدني هماتيت مجتمع 

تأثير مصرفي  كه نوع فلوكوالنت استاين در حالي  .دوشمينشيني امد خوراك منجر به افزايش سرعت تهكاهش درصدج
تا  11تن و كاهش درصدجامد از برگرم 40تا  20مصرف فلوكوالنت از نشيني نداشت. افزايش نرخسرعت ته برچشمگيري 

 ر ثانيه شد.متر بسانتي 19/2تا  53/0نشيني از% باعث افزايش نرخ سرعت ته5
 

 مصرف.، نرخنشيني، فلوكوالنتتيكنر، سرعت تههاي كليدي:  واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات سيرجاندانشجو كارشناسي -1
 عالي زرندكتري فرآوري مواد معدني، استاديار مجتمع آموزشد -2
  عالي زرنددكتري محيط زيست، استاديار مجتمع آموزش -۳
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 مقدمه -1
 

گردند. در اين اكثر روشهاي مختلف تغليظ و تخليص كارخانجات فرآوري مواد معدني، در محيطي آبي انجام مي  
آب ممكن را بازيابي  به كمك آبگيري بيشترينبايد و   كه  دوغاب بودهبصورت    شده نهاييحصول پرعيارم شرايط

يكي از روشهاي جدا نمودن جامد از مايع به كمك تيكنر . ]1[ دستي مناسب باشديا عمليات پائيننمود، كه براي حمل 
)% نيز رسانيد. كه 50-80توان در ته ريز تيكنر به ()% را مي10-30باشد. دراين روش درصد جامد تيكنر در محدود (مي
-گردد. تيكنرها معموال در آخر مسيرهاي كانهنهايت بخش گل بدست آمده بسمت سدهاي باطله حمل و انبار ميدر 

بدليل وجود مواد جامد رسي  هماتيتدركارخانه فرآوري  .]2[ شوندكار گرفته ميبه  يظرايي جهت بازيافت آب و تغلآ
جهت افزايش سرعت ته نشيني بايستي  گردد. لذاجام ميكندي ان بهنشيني مواد جامد ، شرايط تهخوراك تيكنر زياد در

 .از فلوكوالنت استفاده گردد
 

 نشيني در تيكنرته-1-1
ريز شده از تهشده و بصورت دوغاب غليظنشيناثر اختالف دانسيته جامد و مايع، ذرات جامد ته در تيكنر، در

شود تيكنرهايي كه اده مجدد به مدار بازگردانده ميشود. جريان سرريز نيز بصورت آب شفاف براي استفتيكنرخارج مي
شدند. با گذشت زمان اي بودند كه با ابعاد بسيار بزرگ ساخته ميگرفتند مخازن سادهدر ابتدا مورد استفاده قرار مي

فناوري ساخت تيكنر توسعه پيدا كرد بطوريكه تيكنرهاي جديد با ابعاد كوچكتر و  ظرفيت معادل طراحي و ساخته 
 .]3شوند [مي

Pيكي از مهمترين روش هاي بررسي قابليت آبگيري مواد، استفاده از آزمايش ته نشيني ناپيوسته

1
P1F2 در استوانه

نشين اي مدرج،  ته در اين آزمايش مقداري پالپ در حضور فلوكوالنت و يا مواد شيميايي ديگر در استوانه شيشه است.
نشيني بصورت شود  نتيجه آزمايش تهاي زماني مشخص ثبت ميهشده و فصل مشترك پالپ و آب شفاف در بازه

نشيني بيان ميگردد، كه در آن ارتفاع فصل مشترك آب شفاف وپالپ بر حسب زمان ترسيم مي شود. غلظت منحني ته
 .]4پ و آب شفاف كمترين غلظت را دارد [پالپ از باال به پايين افزايش مي يابد بطوريكه اليه فصل مشترك پال

 
 فرآيندهاي ناپايدارسازي -1-2

شود . تبديل حالت پايدار ذرات بر روي سطحشان بار مثبت و يا منفي دارند كه باعث پايداري ذرات معلق مي
شود . فرآيندهاي ناپايدارسازي ، فلوكوالسيون و كواگوالسيون ذرات معلق به حالت ناپايدار ، ناپايدارسازي ناميده مي

سازي بار به وسيله اضافه كردن مواد شيميايي معدني انجام شود ، يدارسازي از طريق خنثيشود . اگر ناپاناميده مي
مخصوص هاي بزرگ از ذرات جامد توسط مواد پليمري با وزنشود . فرآيند تشكيل لختهفرآيند كواگوالسيون ناميده مي

هاي تشكيل شده به . لختهشودايجاد نميشود. هيچ تغيير بار در عمليات فلوكوالسيون باال، فلوكوالسيون ناميده مي
شده توسط فلوكوالسيون اندازه هاي تشكيلوسيله كواگوالسيون فشرده بوده و پيوند ضعيفي دارند، در حاليكه لخته

ها موادي هستند كه در مرحله جداسازي فازهاي ها و كواگوالنتتر و تخلخل بيشتر دارند. فلوكوالنتبزرگتر، پيوند قوي
شوند. اين مواد به دو گروه بزرگ ، معدني و پليمري ، تقسيم مايع (آبگيري) در فرآوري مواد معدني استفاده مي جامد از

هاي مصنوعي به سه دسته غير يوني ، آنيوني و ها به دو دسته طبيعي و مصنوعي و فلوكوالنتشوند. فلوكوالنتمي
هاست. زماني كه ها خيلي بيشتر از كواگوالنتفلوكوالنت شوند. در صنعت فرآوري محدوده كاربردكاتيوني تقسيم مي

شده بر پليمرهاي با زنجير بلند با مقدار كمي به يك سوسپانسيون ذرات كلوئيدي اضافه شوند، يك زنجير پليمر جذب
ح كافي سازي بايد سطسازي بين ذرات انجام شود. براي مكانيزم پلتواند به دو يا چند ذره بچسبد و پلروي ذرات مي

                                                 
1-  (Batch settling test) 
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نشده توسط پليمر بر روي يك ذره وجود داشته باشد تا قسمت آزاد پليمر متصل به ذرات ديگر، بتواند به اين اشغال
هاي پليمري بايد آنقدر وسعت داشته باشند تا ذراتي را كه نيروي دافعه بين آنها وجود دارد، به هم پل ذرات بچسبد. پل

كوالنت، پليمر كافي براي تشكيل شبكه اتصالي قوي بين ذرات وجود ندارد. در مقادير بزنند. بنابراين در مقادير پائين فلو
ها و ذرات ناپايدار وجود ندارد نشده توسط پليمر بر روي يك ذره براي اتصال لختهپليمر باال، مقدار سطح كافي اشغال

]5[. 
 

 شرايط موجود  -1-3
هاي متفاوت خط حاوي باطله 3ت. كه هريك از اين كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر شامل سه خط مجزي اس

) ميشود. هدف از تيكنر كردن بدست آوردن آبي شفاف در سرريز و و 401خط وارد تيكنر باطله ( 3باشد. باطله هرمي
% ميباشد. آب سرريز مجددا وارد پروسه كارخانه ميگردد و بدين صورت استفاده از آب تازه براي 50ته ريزي با غلظت 

خانه به حداقل ميرسد. شفاف بودن آب سرريز يا با چشم تاييد ميشود و يا براي اطمينان ميبايست داراي حداكثر كار
به  هاي كارخانهب برگشتي به پروسه استفاده نمود. گاهي هر يك از جريان% جامد باشد تا بتوان از ان به عنوان آ1

-هاي خوراكاين جريانو اين بودن يا نبودن در مدار هريك از در مدار هستند ها تنهايي و يا با يكي ديگر از جريان
ه بر روي كارآيي تيكنر باطله موثر خواهد بود، زيرا ابعاد ذرات در هريك از خطوط با يكديگر متفاوت است. با توج دهنده

اندازه ذرات راك دهي به تيكنر باطله مشخص شده و گانه كارخانه در خو 3 هايبه اين بايستي سهم هريك از جريان
مصرف فلوكوالنت مصرفي در هريك از حاالت خوراك دهي به تيكنر نرخ ،. با توجه به روند كارخانهمشخص گردد

يكسان است در نتيجه بهينه كارنكردن تيكنر باطله دور از انتظار نخواهد بود. براي بهينه كردن كارآيي تيكنر بايستي 
هاي متفاوت مصرفاسب فلوكوالنت نيز تعيين گردد. براي مقايسه نرخمصرف منبراي حاالت مختلف خوراك دهي، نرخ

هر يك از آزمايش  نشينيبايستي از آزمايش ته نشيني استفاده كرد. آنگاه پس از مقايسه سرعت هاي تهفلوكوالنت مي
فلوكوالنت بهينه مصرف نشيني آن بيشتر باشد، همان به عنوان نرخكه سرعت ته مصرففلوكوالنت در آزمايشي ، نرخها

 جريان 3كه كارخانه در حال كار با هر مصرف بهينه فلوكوالنت را براي حالتي انتخاب مي گردد. در اين مقاله ما نرخ
 .ايمباشد را مورد بررسي قرار دادهمي

 
 روش تحقيق -2
برداري شد. روز نمونه 10) كارخانه به مدت 300و  200، 100گانه ( 3هاي براي انجام آزمايشات ابتدا از هريك از خط 

: 100(خط محاسبه شد براي هر خط  معادل dR80R شد و سرندي انجاميك آناليز  ها بر روي هربعد ازخشك كردن نمونه
اي خوراك ها به نسبتي كه در كارخانه، برميكرون). تمامي نمونه 75: 300ميكرون و خط  80: 200ميكرون، خط  125

شدند در آزمايشگاه بايكديگر مخلوط شده و از آنها نمونه معرف با ريفل جدا شد. آزمايشات بر تيكنر با هم مخلوط مي
تاگوچي انتخاب  L25شده، طرح هاي درنظرگرفتهاساس طرح تاگوچي طراحي شد و با توجه به عوامل موثر و سطح

، اهباشد. براي انجام آزمايشمي هاسطوح تأثيرگذار بر آزمايشو عوامل ، شده دهنده طراحي انجامنشان 1-2گرديد. جدول 
گرم بر ليتر  1سازي فلوكوالنت مختلف درنظر گرفته شد. غلظت آماده مصرفجامد و نرخهاي مختلف با درصدفلوكوالنت

% و 10ك تيكنر در حدود تن و درصدجامد خورابرگرم 25مصرف كارخانه ساعت بود. چون نرخ 2سازي آن و زمان آماده
 35، 30، 25، 20ها، مصرفختر شيمي يزد بود در نتيجه نرخگاه اآزمايشساخت   A26م تجاري با نا فلوكوالنت مصرفي

 ,A25Esfahan, A26Yazd, A26 Esfahanهايو فلوكوالنت 5و %7، 9، 10، 11، درصدجامدخوراك، 40و 

A27Esfahan, A28Esfahan شدند. انتخاب 
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 تاگوچي L25: طرح 1-2جدول 

 Run شمارآزمايش
مصرف نرخ

 )gr/ton(فلوكوالنت
 نوع فلوكوالنت

 خوراكجامد
(%) 

 )cm/s(پاسخ خطا

1 24 20 A 25 5 1 02/1 
2 25 20 A 26 E 7 2 74/0 
3 14 20 A26 Y 9 3 53/0 
4 3 20 A27 10 4 87/0 
5 17 20 A28 11 5 6/0 
6 13 25 A26 E 10 5 7/0 
7 4 25 A26 Y 11 1 59/0 
8 8 25 A27 5 2 75/1 
9 5 25 A28 7 3 86/0 
10 12 25 A25 9 4 66/0 
11 18 30 A 26 Y 7 4 21/1 
12 7 30 A 27 9 5 09/1 
13 15 30 A 28 10 1 93/0 
14 6 30 A 25 11 2 97/0 
15 16 30 A 26 E 5 3 51/1 
16 11 35 A 27 11 3 75/0 
17 2 35 A 28 5 4 3/1 
18 22 35 A 25 7 5 19/2 
19 19 35 A 26 E 9 1 08/1 
20 20 35 A 26 Y 10 2 89/0 
21 1 40 A 28 9 2 41/1 
22 21 40 A 25 10 3 25/1 
23 9 40 A 26 E 11 4 04/1 
24 10 40 A 26 Y 5 5 87/1 
25 23 40 A 27 7 1 6/1 

 
 نتايجبحث و  -3

نشيني با يكديگر، هاي تهنشيني در هر آزمايش و مقايسه سرعتتهآوردن سرعت نشيني و بدستبا انجام آزمايشات ته 
) و 1-3را به خود اختصاص داد(شكل  متر بر ثانيه)سانتي 19/2نشيني (باالترين نرخ سرعت ته 22آزمايش شماره 

 ). 1-2(جدول 
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 شدهآزمايش انجام 25نشيني براي : سرعت ته1-3شكل 

 
مصرف % و نرخ7بادرصد جامد  A25نشيني مربوط به فلوكوالنت كه بيشترين سرعت تهاين بود  دهندهنشان 22آزمايش 

تن است. هر يك از انواع فلوكوالنت جرم ملكولي مخصوص به خود را دارند. هرچه جرم ملكولي بيشتر باشد، برگرم 35
سي شده در اين مقاله، بيشتر است. ، از ديگر انواع بررA25 زنجيره هيدروكربني بلندتري دارد. در اين ميان جرم ملكولي

را توجيه كند. هرچه درصد جامد اوليه پالپ  cm/s 19/2، سرعتA25بر همين اساس ممكن است كه جرم ملكولي باالتر 
سازي خوراك درصد از كل درصد جامد نهائي پالپ نياز خواهد بود. رقيق 90كمتر باشد، زمان كمتري براي رسيدن به 

 ،مصرف فلوكوالنت بايستي گفت كه. در مورد نرخ]6ريز بدست آيد [نسيته مطلوب در تهتر داشود تا سربعموجب مي
تواند باالترين مقدار شار نشيني نداشته است و دليل آن ميافزايش سرعت تهتأثيري بر برتن گرم 35از بيش مصرف نرخ
هاي مربوط را مشاهده كرد. با بررسي گرافميتوان اين تفاوت  3-3و  2-3مصرف باشد. در شكل نشيني در اين نرخته

نشيني نداشته و )، مشخص شد كه نوع فلوكوالنت تأثير چنداني برروي سرعت تهDX7افزاربه طراحي آزمايش(نرم
اند. براي اطمينان بيشتر، مصرف فلوكوالنت و سپس درصدجامد خوراك به خود اختصاص دادهبيشترين تأثير را نرخ
مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفتند. شكل  DX7طراحي آزمايش تاگوچي، توسط نرم افزار  نتايج بدست آمده از

دهد يكي از خروجي هاي اين كه تأثير نرخ مصرف فلوكوالنت هاي مختلف را بر روي سرعت ته نشيني نشان مي 4-3
هاي فلوكوالنت و محور عمودي فمصرمشخص  است، محور افقي نمودار نرخ 3-3نرم افزار است. همانطور كه از شكل 

هاي سياه، قرمز، سبز، آبي و خاكستري به ترتيب شده با رنگدهد. نقاط مشخصنشيني را نشان مينمودار سرعت ته
-براي نرخ p-valueدهد كه نشان مي 4-3باشد. شكلمي A28و  A27 يزد، A26اصفهان،  A25 ،A26متعلق به فلوكوالنت 

است. با توجه به اينكه درصد اطمينان آزمايشات ما  19/0و نوع فلوكوالنت: 045/0جامد:، براي درصد006/0مصرف: 
 مصرف فلوكوالنت دارد. % است، در نتيجه كمترين تأثير را نوع فلوكوالنت و بيشترين تأثير را نرخ95
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 هانشيني هر فلوكوالنت با ديگر فلوكوالنت: مقايسه باالترين سرعت ته2-3شكل

 

 
 هاي گوناگون)dosageمصرف(هاي مختلف با نرخنشيني فلوكوالنت: سرعت ته3-3شكل
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 هامصرف، درصدجامد و نوع فلوكوالنت در آزمايش: ميزان تأثير نرخ4-3شكل 

 
 نتيجه گيري -4

% 7جامد خوراك برتن و درصدگرم 35مصرف با نرخ 22نشيني، مربوط به آزمايش شماره باالترين سرعت ته  -
 بود. 

 يابد. نشيني بهبود ميجامد خوراك سرعت تهمصرف و كاهش درصدبه طور كلي با افزايش نرخ -
 اند. ا داشتههمصرف فلوكوالنت، درصدجامد و نوع فلوكوالنت به ترتيب بيشترين تأثير را در آزمايشنرخ -
پوشي قابل چشمنشيني ه% اطمينان بر سرعت ت95 شده، تأثير نوع فلوكوالنت باشهاي انجام با توجه به آزماي -

 .است
 

 تقدير و تشكر
كه ارشد فرآوري كارخانه هماتيت و مهندس رضازاده كارشناسگهر از پرسنل پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل

 . نمايمميتشكر و قدرداني را  در انجام اين پروژه كمال همكاري را داشتند
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