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خالصه طرح:
بازيافت آب در کارخانههاي فرآوري غا لبا امري اجتناب ناپذير است .بخصوص در مواردي که کارخانه در منطقه اي کم آب واقع
شده باشد جلوگيري از هدر رفتن آب به منظوربازيابي وهمچنين جلوگيري ازآلودگي محيط واتالف عناصر اهميت بسزايي دارد.
براي بازيابي آب درمجتمع سنگ آهن گل گهر سيرجان ،از يک تيکنربه قطر  83متر وارتفاع  6/83متر استفاده مي شود که
دوغاب ته ريز تيکنر باطله با غلظت حدود  ،% 38حجم عظيمي از آب را به حوضچه باطله انتقال مي دهد .به منظور بازيافت
بخشي از اين آب ،مطالعه کارايي تيکنر باطله و امکان افزايش غلظت ته ريز مورد توجه قرار گرفته شد .در اين بررسي ته
نشيني ذرات باطله و عوامل مؤثر بر آن شامل درصد جامد ورودي که کاهش داده شود  ،نوع و مقدار مصرف فلوکوالنت عوض
شود و سيستم آماده سازي فلوکوالنت تغيير داده شود pHمحيط در آزمايشگاه مطالعه شده است که  ،با بهينه نمودن اين
شرايط در آزمايشگاه شرايط عملياتي نيز بهينه شد.وهمچنين ميزان باطله جامد خشک ورودي به تيکنر با استفاده از روشهاي
طراحي تعيين شد.
نتايج حاصله:
با انجام آزمايشات ته نشيني در  pHهاي مختلف مشخص گرديد که سرعت ته نشيني با افزايش  pHافزايش يافته تا اينکه در
 pH = 11/83به حداکثر رسيده و پس از آن مجددا کاهش مي يابد .آزمايشات ته نشيني با بکارگيري فلوکوالنتهاي مختلف
از دو شرکت اس ان اف و فيتکو انجام و مشخص گرديد که نمونه  503از شرکت فيتکو بهترين سرعت ته نشيني را دارمي
باشد .با دانه بندي نمونه خوراک تيکنر طي  6مرحله نمونه گيري با استفاده از سرند و سيکلو سايزر(زير  33ميکرون) مشخص
شد که ابعاد ذرات جامد اين جريان ريز تر شده و در حال حاضر از  30درصد عبوري( )k80برابر با  100ميکرون در طرح ,به 63
ميکرون رسيده است.
با توجه به ري ز تر شدن ابعاد ذرات جامد جريان خوراک تيکنر ,آزمايشات ته نشيني با مقادير گرم بر تن مختلف فلوکوالنت
 ,503صورت گرفت .نتايج اين آزمايش نشان داد که مقدار  30گرم بر تن با بيشترين سرعت ته نشيني همراه است ,درحاليکه
مقدار مصرفي فلوکوالنت در حال حاضر  00گرم بر تن مي باشد .با مقايسه فلوکوالنتهاي مصرفي در کارخانه و ساخته شده در
آزمايشگاه (هر دو از نوع  ,)A26مشخص شد که فلوکوالنت ساخته شده در آزمايشگاه داراي سرعت ته نشيني بيشتري است که
نشان مي دهد کارکرد سيستم ساخت فلوکوالنت در کارخانه از حالت بهينه فاصله دارد.

