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 طراحي تيكنر براي بازيابي سيانيد سديم مصرف شده در  فرايند سيانوراسيون طالي موته
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چكيده :
دفع سالم پسماند كارخانه هاي فراوري مواد معدني به ويژه كارخانه هايي كه در آنها استحصال مواد معدني با استفاده از مواد شيميايي 

و گاها سمي مانند سيانيد سديم انجام مي شود، با توجه به افزايش روز افزون شكايات زيست محيطي كه در رابطه با فعاليت هاي 
معدني صورت مي گيرد حائز اهميت مي باشد. در مجتمع طالي موته عنصر طال به روش سيانوراسيون و استفاده از كربن فعال شده 

استحصال مي گردد. براي فراوري طال به ازاي هر تن ماده معدني در حدود دو تن آب مصرف مي شود. با بكارگيري فرآيندهاي ساده 
مي توان مقدار زيادي از اين آب و به همراه آن سيانيد سديم مصرف شده  را  بازيابي نمود. تيكنرها وسايلي هستند كه در انها فاز 

جامد پالپ بعلت اختالف چگالي كه با فاز مايع دارد ته نشين مي گردد. مهمترين عامل در افزايش اين اختالف چگالي و به تبع آن 
افزايش سرعت ته نشيني ذرات، استفاده از مواد مصنوعي پليمري به نام فلوكوالنت است. در اين تحقيق نشان داده شده است كه با 

 متر 10 متر به حدود 6/56 برابر كاهش يافته و در نتيجه قطر تيكنر از 33 فلوكوالنت سطح مقطع تيكنر حدود g/ton3 مصرف تنها 
 درصد كاهش مي يابد. كاهش قطر تيكنر مي تواند در هزينه ساخت آن و فضاي مورد نياز براي استقرار 5براي خوراكي با جامد 

دستگاه تاثير قابل مالحظه اي داشته باشد. كاهش در هزينه هاي تامين آب تازه و مواد شيميايي مصرفي و بطور ويژه كاهش آلودگي 
 محيط زيست توسط سيانيد سديم مي تواند از ديگر فاكتورهاي مهم در اين مسئله باشد.

  ، تيكنر، فلوكوالنت، سيانيد سديم، محيط زيست: كليد واژه ها

 
Design thickener for sodium cyanide recovery used in the moute gold cyanidation process  
 
 
Abstract: 
 
The safe disposal of residue of mineral material processing plante especially those factories in which the 
extraction of minerals is carried out with chemicals and  sometimes poisonous ones such as sodium cyanide, is 
extremely important with respect to the increasing environmental complaints about mining activities.In moute 
gold compiex, the gold element is extracted via cyanidation method and by using activated carbon. For 
processing of gold, two tons of water is consumed per one ton of ore in this factory. Large amount of water, 
alang with the used sodium cyanide can be recovered by applying simple processes.Thickeners are devices in 
which solid particales are sepereted from the liquid by sedimeutation of solid practices due to the density 
difference between solid and liquid particles. The most important factor in increasing this density difference and 
subsequent speed up of particles sedimentation is applying synthetie polymeric materials called flocculant.This 
survey manitests that using only 3g/ton fiocculant, decreases the thickener cross  section 33 times, and 
subsequent the diameter of thickener decreases from 56.6 meters to about  10 meters for a food with 5% solid 
materials.Reduction in the thickener diameter can cause an out standing effect in the expense of making the 
equipment and the space needed for deploying it. Among the other important outcomes of that, we can refer to 
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the reductions in the expenses of fresh water supplying and consumed chemichals, and particularly lowering the 
environmental pollution caused by sodium cyanide.  
 
Keywords :, thickener , flocculant, sodium cyanide, environmental  

◊◊◊◊◊◊◊ 
مقدمه 

در دهه اخير، افزايش نياز به آب آشاميدني به دليل افزايش جمعيت از يك سو و بحران جهاني آب به وجود آمده در اثر خشكسالي 
ها از سوي ديگر موجب شده تا در همه صنايع از جمله فراوري مواد معدني توجه ويژه اي نسبت به بازيابي آب صورت گيرد (جباري 

 باطله ناميده مي شوند) كه حاوي فلزات سنگين و "). پسماند توليد شده كارخانه هاي فراوري مواد معدني( عموما1391و گرمسيري، 
سمي هستند، با ايجاد مكانيسم هايي با مواد مختلف به منابع آبي و خاكي منتقل شده و اثرات زيانبار زيست محيطي را سبب مي شوند 

) تيكنرها مخازني استوانه اي شكل با مقاطع مخروطي يا تخت هستند كه در كارخانه هاي فراوري مواد معدني از آنها 1387(عبداللهي، 
). در تيكنرها آب شفاف از قسمت فوقاني(سرريز) و پالپ غليظ شده از قسمت Gupta, 2007براي بازيابي آب استفاده مي شود( 

 بر يك ذره در حال "). عملكرد تيكنرها براساس اصول ته نشيني ثقلي است. اصوال1381زيرين(ته ريز) خارج مي گردد(نعمت اللهي، 
ته نشيني سه نيرو وارد مي شود: نيروي وزن ذره ( رو به پايين)، نيروي شناوري ناشي از حجم آب جابجا شده يا نيروي ارشميدس(رو 

به باال) و نيروي جريان آب سرريز( رو به باال). نيروي ثقل و ارشميدس تابع دانسيته و حجم ذره مي باشند و به خصوصيت تيكنر 
). هرچقدر قطر تيكنر بزرگتر باشد سرعت 1393ارتباطي ندارد اما نيروي جريان رو به باالي آب كامال وابسته به قطر است (انتظاري، 

رو به باالي آب كمتر بوده و ذرات راحت تر ته نشين مي شوند. اما افزايش قطر تيكنر باعث افزايش هزينه سرمايه گذاري اوليه باالتر 
 مي شود به همين دليل قطر مناسب براي يك تيكنر اهميت زيادي دارد.

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
 فلوكوالنت ها

 منفي) همديگر را دفع كرده و به صورت دائم در پالپ موجود در حال "ذرات با ابعاد ريزدانه به سبب داشتن بار الكتريكي (معموال
بايست بار الكتريكي موجود را به وسيله مواد نشين ساختن آنها، ميشوند. بنابراين براي تهمانند و ته نشين نميحركت باقي مي

اي كه با مكانيزم مشخص باعث ). به مواد شيميايي طبيعي يا سنتز شده1394كننده (فلوكوالنت) خنثي كرد (آسيم،شيميايي منعقد
) به دليل وزن flocشود. اين مجموعه از ذرات(شوند فلوكوالنت گفته مياي از ذرات ميچسبيدن ذرات به يكديگر و ايجاد مجموعه

ها باعث كاهش ابعاد تجهيزات و بهبود زالليت بيشتر نسبت به ذرات منفرد ته نشيني سريعتري خواهند داشت. استفاده از فلوكوالنت
گذاري اوليه و توليد سرريز با ذرات جامد كمتر هاي سرمايهشود. همچنين سبب كاهش هزينهآب سرريز مي

 گرم در ليتر بوده اما در شرايط صنعتي از 05/0-1/0 غلظت محلول فلوكوالنت مصرفي "). معموالGladman,2005شود(مي
). در اين تحقيق فلوكوالنت مصرف شده براي انجام 1388شود( يونسي،  گرم در ليتر استفاده مي25/0فلوكوالنت با غلظت 
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 گرم در ليتر و در دماي محيط و با آب 25/0 ساخت شركت كوپليمر اصفهان بوده كه با غلظت A27ها،  فلوكوالنت آنيوني آزمايش
  ساعت آماده سازي شده است. 7شرب به مدت 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 هانمونه مورد آزمايش و روش انجام آزمايش

 كيلومتري روستاي موته از جمله كارخانه هاي فراوري مواد معدني در 7مجتمع طالي موته واقع در منتهي اليه شمال اصفهان و در 
ايران مي باشد كه در آن طال در تانك هاي ليچينگ و با استفاده از كربن فعال شده استحصال مي گردد. در مدار فراوري كارخانه 

طالي موته، سرريز هيدروسيكلون به عنوان محصول مرحله خردايش بعد از افزودن شيرآهك به آن وارد تانك ليچينگ مي شود. در 
تانك ليچ به دوغاب، سيانيد سديم و اكسيژن افزوده شده كه باعث انحالل طال جامد و ورود آن به فاز آبي دوغاب مي شود. اين 

پالپ وارد تانك هايي مي شود كه حاوي كربن فعال شده مي باشد. در اين مرحله طال جذب كربن شده و دوغاب خروجي بعد از 
عبور از سرند و جدايش ذرات كربن فعال شده وارد تيكنر مي گردد.  هر اندازه ته ريز اين تيكنرها درصد جامد بيشتري داشته باشد 

امكان بازيابي مقدار بيشتري از آب مصرفي و استفاده مجدد از سيانيد سديم مصرف شده فراهم مي گردد(بروشور مجتمع طالي 
 )1394موته، 

 1000مي باشد. براي انجام آزمايش ها از استوانه مدرج g/cm3 71/2  ميكرون و چگالي واقعي d80=150نمونه مورد آزمايش داراي 
 ميلي متر استفاده شده است. براي انجام هر آزمايش پالپي با 53 ميلي متري با قطر 500 ميلي متر و استوانه مدرج 64ميلي ليتري با قطر 

درصد جامد مشخص در داخل استوانه مدرج آماده مي شود. بايد توجه داشت كه قبل از افزودن فلوكوالنت به پالپ بايد محتويات 
 همگن شود. همگن سازي پالپ با واژگون كردن استوانه مدرج انجام "استوانه به نحوي مخلوط گردد كه پالپ درون آن كامال

بار با زاويه كم نسبت به افق و بصورت 10مي شود. محلول فلوكوالنت به ميزان معيين به پالپ افزوده مي شود و دوباره استوانه مدرج
رفت و برگشتي تكان داده مي شود تا مخلوط شدگي پالپ و محلول فلوكوالنت افزوده شده بطور كامل صورت گيرد. سپس استوانه 

 مدرج به آرامي بر روي سطح افقي قرار داده مي شود تا فرايند ته نشيني انجام شود. 
استفاده بيش از حد از فلوكوالنت باعث ايجاد لخته هاي بزرگ و ژالتيني شدن خمير ته ريز مي شود كه مشكالت پمپاژ و يا بسته شدن 

ته ريز را به همراه دارد. استفاده كم از فلوكوالنت نيز باعث ايجاد لخته هاي كوچك، كاهش ظرفيت، كيفيت سرريز و درصد جامد 
كه ذرات  اختالط ناكافي باعث ميشود اهميت دارد، زيرا ). ميزان اختالط فلوكوالنت نيز(Doucet, 2010 ته ريز در تيكنر مي شود

باعث شكستن زنجيرههاي طويل  نيز نداشته باشند. اختالط بيش از حد يكديگر كافي با برخورد جامد و مولكولهاي پليمر
 ).2014 و پارساپور 2008لختهسازي ميشوند(بنيسي  باعث كاهش كارآيي فرايند دو مورد فلوكوالنت ميگرددكه هر

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 منحني ته نشيني
در اين هاي كوچك مقياس تعيين شود. تواند به راحتي در آزمايشگاه با استفاده از آزمايش مي،ته نشيني براي هر پالپ سرعت

 هم چنان كه . عمليات ثابت استزكه در آغااست به پايين مرز بين مايع شفاف و سوسپانسيون  رو  تعيين حركت ها هدفآزمايش
 رفتن گل به ته كند. با گذشت زمان ورسد اين سرعت كاهش پيدا ميسطح مشترك به ناحيه گلي مي و شوندذرات ته نشين مي

 با رسم نمودار ارتفاع خط گل بر حسب زمان و بدست .)Gladman,2005 (شودتر ميماند و گل ضخيم آب صاف شناور ميظرف،
 توان سرعت ته نشيني ذرات را در شرايط سقوط آزاد بدست آورد.آوردن معادله مربوط به بخش خطي اين نمودار مي

  انجام شد. نكته 50 تا 5هاي ميلي ليتر براي درصد جامد 1000هاي بدون استفاده از فلوكوالنت در استوانه مدرج در ابتدا آزمايش
ها در باشد. نتايج اين آزمايشها افزودن فلوكوالنت طي يك مرحله به پالپ درون استوانه مدرج ميقابل ذكر در انجام اين آزمايش

 جدول و نمودار شماره يك آورده شده است.
 

 : سرعت ته نشيني براي آزمايش هاي بدون فلوكوالنت1جدول 
 50 45 40 35 30 25 20 15 10 7.5 5 درصد جامد

 سرعت ته نشيني
)m/h( 

1.139 1.081 0.923 0.884 0.811 0.703 0.579 0.459 0.234 0.275 0.249 

 

 
 

 هاي ته نشيني بدون استفاده از فلوكوالنت: انجام آزمايش1نمودار
 

همانطور كه جدول و نمودار شماره يك نشان مي دهد با افزايش درصد جامد سرعت ته نشيني ذرات كاهش مي يابد. افزايش سرعت 
ته نشيني در درصد جامد هاي پايين به علت سقوط آزاد ذرات در اين شرايط مي باشد. به عبارت ديگر مانعي سد راه ذرات براي ته 

 درصد برخورد ذرات 15نشين شدن وجود ندارد و سرعت سقوط از رابطه استوكس پيروي مي كند. اما در درصد جامدهاي باالتر از 
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به يكديگر در حين ته نشين شدن سبب كاهش سرعت سقوط مي شود. هر اندازه درصد جامد باالتر باشد اين كاهش سرعت ته 
نشيني بيشتر مشهود است. در اين حالت سقوط ذرات از قانون نيوتن پيروي مي كند و سقوط با مانع گفته مي شود (نعمت اللهي، 

 ميلي ليتري استفاده 500 و1000 ,2000 براي انجام آزمايش هاي طراحي تيكنر از استوانه مدرج با حجم هاي مختلف "). معموال1381
مي شود. انتخاب استوانه مدرج با حجم مناسب از اين جهت حائز اهميت مي باشد كه نبايد بين نمونه موجود در استوانه و ديواره آن 

 تنش برشي به وجود آيد چون اين تنش خود مي تواند عاملي موثر در كاهش سرعت ته نشيني ذرات و شكسته شدن لخته ها باشد. 

ميلي متر انجام شد و نتايج آن براي مقايسه با نتايج بدست آمده از استوانه مدرج  500بدين منظور آزمايش هايي با استوانه مدرج 
 رگرسيون منحني هاي رسم شده است. R2 در جدول شماره دو آورده شده است.  ميلي ليتر1000

 
 : مقايسه سرعت ته نشيني ذرات در استوانه مدرج هاي با حجم هاي متفاوت2جدول 

  1000 ml 500 حجم ml حجم  

سرعت ته نشيني   
)m/h( 

R2 
سرعت ته نشيني 

)m/h( 
R2  درصد جامد 

25 0.811 0.999 0.818 0.999 
30 0.703 0.999 0.686 0.999 
35 0.579 0.999 0.583 0.999 
40 0.459 0.999 0.445 0.999 

 
 نشان مي دهد كه سرعت ته نشيني بدست آمده در دو استوانه مدرج تفاوت چنداني با هم ندارند بنابراين از هر كدام 2جدول شماره 

 ميلي ليتري انجام شده 1000از اين دو استوانه مي توان براي انجام آزمايش ها استفاده نمود. مابقي تست ها با استفاده از استوانه مدرج 
 است.

◊◊◊◊◊◊◊ 
 افزودن فلوكوالنت به پالپ

نتايج . در اين مرحله از انجام آزمايش ها براي افزايش سرعت ته نشيني ذرات از فلوكوالنت با دوزهاي مختلف استفاده شده است
  آورده شده است.3 و جدول شماره 2بدست آمده از انجام آزمايش هاي متفاوت در نمودار 

 
 : سرعت ته نشيني به ازاي درصد جامد هاي مختلف و مقادير متفاوت فلوكوالنت2 نمودار 
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 : سرعت ته نشيني براي پالپ هاي با درصد جامدهاي مختلف و مقادير متفاوت فلوكوالنت3جدول 

 

 درصد جامد

  والنتكمقدار فلو
)g/ton( 

5 7.5 10 15 20 25 30 

3 37.05 30.48 19.19 12.98 6.083 5.369 2.05 
5 39.41 32.86 21.76 14.51 7.96 5.57 2.712 
7 48.09 41.51 26.77 15.25 8.128 5.98 2.879 
9 58.66 51.55 29.85 20.81 9.87 6.132 3.139 

11 _ 55.78 _ 24.12 11.35 10.22 3.712 
  

نتايج بدست آمده از انجام آزمايش ها نشان مي دهد كه افزودن فلوكوالنت درصد جامدهاي كمتر تاثير بيشتري بر روي سرعت ته 
 درصد در صورتي كه از محلول 5 نشان مي دهد كه براي پالپي با جامد 2 و شماره 1نشيني دارد. مقايسه نتايج جدول شماره 

 گرم فلوكوالنت براي 3 برابر كمتر از زماني است كه به ازاي هر تن جامد 35فلوكوالنت استفاده نشود سرعت ته نشيني در حدود 
 توليد لخته و افزايش وزن ذرات در اثر چسبيدن به يكديگر و نهايتا افزايش سرعت ته نشيني آنها مصرف شده است. 

در اغلب تيكنرها محل هاي مختلفي براي افزودن فلوكوالنت در ديواره تيكنر در نظر گرفته شده است. بعبارت ديگر مقدار 
فلوكوالنتي كه براي افزودن به پالپ در نظر گرفته شده نه به صورت يك باره بلكه در طي مراحل مختلف افزوده مي شود. براي شبيه 
سازي اين كار در تست هاي آزمايشگاهي افزودن فلوكوالنت به صورت مرحله اي انجام شد كه در آن طي دو مرحله فلوكوالنت به 

 درصد جامد انجام شده و در آن در مرحله اول، نصف فلوكوالنت افزوده شده و استوانه 25پالپ افزوده شد. اين آزمايش ها با پالپ 
 بار استوانه تكان داده شد. نتايج بدست آمده 5 " بار تكان داده شد و در مرحله دوم نصف ديگر فلوكوالنت افزوده شده و مجددا5

  آورده شده است.4براي سرعت ته نشيني در جدول شماره 
 

 : مقايسه سرعت ته نشيني در افزودن يك باره فلوكوالنت به پالپ با افزدون آن طي دو مرحله4جدول
 3 5 7 9 (g/ton) مقدار فلوكوالنت

 m/h( 5.369 5.57 5.98 6.132زدون يكباره فلوكوالنت (افسرعت ته نشيني با 
 m/h( 5.576 8.508 9.228 10.43سرعت ته نشيني در افزودن فلوكوالنت طي دو مرحله (

 
نتايج نشان مي دهد كه با دو مرحله اي شدن افزودن فلوكوالنت به پالپ، سرعت ته نشيني به ميزان قابل توجه اي افزايش مي يابد. اين 
پديده ناشي از اين مسئله مي باشد كه با افزدون نيمي از فلوكوالنت به پالپ در مرحله اول، پليمرها سبب اتصال ذرات جامد نمونه به 

 هم مي شوند و در مرحله دوم پليمر سبب اتصال لخته هاي تشكيل شده طي مرحله اول افزودن و افزايش ابعاد لخته ها مي گردد.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 محاسبه قطر تيكنر
آنها رابطه رياضي زير را براي محاسبه مساحت ). 1388 اولين رابطه ته نشيني توسط كو و كلونجر ارائه گرديد ( يونسي،1916در سال 

توان بيشترين سطح حساب . در اين روش با محاسبه سطح تيكنر در غلظتهاي مختلف، مي(Gupta, 2007 )سطح تيكنر ارائه دادند.
 شده را به عنوان سطح تيكنر انتخاب كرد.

𝑨𝑨 =
𝑭𝑭 − 𝑫𝑫
𝑽𝑽𝒔𝒔 𝝆𝝆𝑳𝑳

 𝑸𝑸𝑴𝑴(𝑭𝑭)                                                                                                                                                                    (𝟏𝟏) 

: F  رقت خوراك ،D : رقت ته ريز ،( )M FQ:  ،دبي وزني جامد خوراكLρ  :جرم مخصوص مايع ،sv  :و سرعت ته نشيني A 
 باشد. ميمساحت مقطع عرضي تانك

شود  فشردگي از انجا آغاز اي كه احساس مي التمن روشي ارائه داد كه در آن با رسم خط مستقيمي بر روي ناحيه1975در سال  
 (پور قهرمان، نعمت اللهي) شود ، زمان الزم براي تراكم گل را تعيين كرد.مي

𝐇𝐇𝐭𝐭𝐂𝐂𝐭𝐭 = 𝐇𝐇𝟎𝟎𝐂𝐂𝟎𝟎             𝐀𝐀 =
𝐭𝐭𝐮𝐮 𝑸𝑸𝑴𝑴(𝑭𝑭)

𝐂𝐂𝟎𝟎𝐇𝐇𝟎𝟎
                                                                                                                                    (𝟐𝟐) 

C0 : غلظت خوراك ورودي ، CU : غلظت ته ريز، H0 :   ارتفاع اوليه خط گل  ،Ht : ارتفاع نهايي،  tu  :زمان الزم براي تراكم گل 

𝑸𝑸𝑴𝑴(𝑭𝑭)محاسبات قطر تيكنر براي =  در ته ريز تيكنر انجام 65و رسيدن به جامد 25/1با ضريب اطمينان    تن در ساعت جامد و𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
 شده است.

 
 Denver و Coe: قطر تيكنر بدست آمده از دو روش 4جدول 

 درصد جامد 
  

5 7.5 10 15 20 25 30 

مقدار 
 فلوكوالنت 
(g/ton) 

coe oltmann coe oltmann coe oltmann coe oltmann coe oltmann coe oltmann coe oltmann 

3 10 9.92 8.8 8.6 9.4 9.3 8.9 8.7 10.6 10.5 9.6 9.6 13.2 13 

5 9.6 9.55 8.3 8.4 8.8 8.7 8.4 8.4 9.3 9.2 9.4 9.1 11.5 11.6 

7 8.6 8.7 7.4 7.5 7.9 7.8 8.2 7.4 9.2 9.2 9.1 8.9 11.1 11 

9 7.8 8 6.6 6.6 7.5 7.4 7 6.9 8.4 8.3 8.9 8.8 10.7 10.5 

11 _ _ 6.3 6.3 _ _ 6.5 6.4 7.8 7.2 6.9 6.9 9.8 9.8 

15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.2 6.2 9 9.1 

18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5.8 55 6.7 6.5 
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باشد. همچنين با افزايش مقدار  مشابه يكديگر مي"دهد كه قطر بدست آمده از روش كو و التمن تقريبانتايج بدست آمده نشان مي

بسته به  شود.يابد و اين كاهش در قطر با كاهش درصد جامد خوراك ورودي بيشتر نمايان ميفلوكوالنت قطر تيكنر كاهش مي
  قطر تيكنر و مقدار فلوكوالنت مصرفي را بدست آورد.4توان با توجه به جدول درصد جامد خوراك تيكنر مي

◊◊◊◊◊◊◊ 
 نتيجه گيري

آزمايش هاي انجام شده بر روي باطله مرحله سيانوراسيون مجتمع طالي موته براي طراحي تيكنر به منظور بازيافت آب و مواد 
 برابر 33شيميايي مصرف شده در مدار فراوري كارخانه نشان داد، استفاده از مواد لخته ساز مي تواند مساحت سطح مقطع تيكنر را تا 

 كاهش دهد. اين كاهش در ابعاد تجهيزات مي تواند تاثير زيادي بر روي هزينه سرمايه گذاري اوليه 5براي خوراك با درصد جامد 
در ساخت اين تجهيزات وساخت تجهيزات پايين دستي مانند سد باطله فراهم سازد. عالوه بر اين بازيافت بخشي از سيانيد سديم 

مصرف شده و استفاده مجدد از آن مي تواند در كاهش هزينه صرف شده براي خريد اين مواد تاثير گذارد. نكته حائز اهميت در اين 
 رابطه جلوگيري از ورود اين مواد سمي به محيط زيست مي باشد.

◊◊◊◊◊◊◊ 
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