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چکیده
اضافه کردن فلوکوالنت به مخلوطهای پايدار باعث اتصال ذرات به يکديگر و تشکیل لخته ميشود .تخمین اندازه لختهها در
مطالعه فرايندهای جدايش جامد از مايع حائز اهمیت است ولي به دلیل شکل پیچیده و نامنظم لختهها ،تخمین اندازه آنها مشکل
است .معموالً يکي از پارامترهای قطر فرت ( ،)Feretکوچکترين و میانگین قطر فرت ،قطرهای معادل بر اساس مساحت و محیط برای
تخمین اندازه لخته استفاده ميشود .در اين تحقیق لخته های تشکیل شده در باطله کارخانه فرآوری مگنتیت گلگهر با استفاده از
روشهای فوق اندازهگیری شدند .بهترين روش توصیف اندازه معادل ،با مقايسه سرعتهای تهنشیني حاصل از آزمايشهای تهنشیني
ناپیوسته و محاسباتي (تعیین اندازه و دانسیته با تحلیل تصوير)تعیین گرديد .نتايج نشان داد که میانگین قطر فرت و اندازه معادل
بر اساس مساحت لخته با خطاهای نسبي  91و  95درصد مناسبترين پارامترها برای توصیف اندازه لخته ميباشند .بهعنوان مثال
برای لخته تشکیل شده در پالپ  7%جامد و  22g/tفلوکوالنت،میانگین قطر فرت  334میکرون با سرعت15cm/minتخمین زده شد.
در صورتي که روش پیشنهادی در اين تحقیق اندازه لخته را  328میکرون باسرعت تهنشیني  78/7cm/minپیشبیني ميکند که با
سرعت واقعي ( )75cm/minاختالف نسبي  8/3%دارد .بنابراين روش پیشنهادی رفتار لختهها را با دقت بااليي پیشبیني ميکند.

کلمات کلیدی
اندازه لخته ،سرعت تهنشیني ،آزمايشهای تهنشیني ،میانگین قطر فرت ،قطر معادل.
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عبارتند از :قطر فرت ) ،(Feret; dFmaxکوچکترین قطر فرت
) ،(dFminمیانگین قطر فرت ) ،(dFقطر معادل بر اساس تصویر
سطح لخته ) (dAو قطر معادل بر اساس تصویر محیط لخته ).(dp
از میان پارامترهای فوق ،قطر معادل بر اساس مساحت،
میانگین قطر فرت و کمترین قطر فرت به طور وسیعی در
مطالعات گذشته مورد استفاده قرار گرفتهاند [،]18-91،11
همچنین در یک مورد ،استفاده از دو پارامتر قطر معادل بر اساس
مساحت و میانگین قطر فرت باعث بهبود در تخمین اندازه لخته
گردید [.]11
قطر فرت ) (dFmaxبزرگترین فاصله ممکن بین دو صفحه
موازی محاط بر ذره میباشد (شکل  .)9کمترین قطر فرت
) (dFminنیز کمترین فاصله ممکن بین دو صفحه موازی محاط بر
ذره میباشد (شکل  .]18[ )9متوسط هندسیکوچکترین قطر
فرت و قطر فرت نیز به عنوان میانگین قطر فرت شناخته )(dF
می شود .قطر معادل بر مبنای تصویر سطح لخته معادل قطر
دایرهای با مساحتی برابر سطح لخته است [ ]11-18و قطر معادل
بر مبنای محیط نیز معادل قطر دایرهای با محیط معادل محیط
لخته است.
قطرهای معادل بر مبنای تصویر سطح ) (dAو تصویر محیط
) (dpشکلهای نامنظم از روابط زیر محاسبه میشوند.

مقدمه
لخته سازی

سرعت تهنشینی ذرات در مخلوطهای متشکل از ذرات خیلی ریز
بسیار پایین است ،به همین دلیل فلوکوالنتها برای افزایش
کارایی جدایش جامد از مایع در تیکنرها مورد استفاده قرار
میگیرند .فلوکوالنتها پلیمرهای با زنجیره بلند میباشند که
اضافه کردن آنها به یک مخلوط رقیق پایدار ،باعث ایجاد پل
بین ذرات [ ]8-9و تشکیل لختههای متخلخل و نامنظم میگردد
[.]91-1
لختهها شکل پیچیده ،دانسیته پایین و سرعت تهنشینی باالیی
دارند و همواره مقداری مایع درونشان به تله میافتد .میزان این
مایع به فرایند شکلگیری لخته بستگی دارد [.]91-1،99
خصوصیات لخته به ویژگیهای جامد ،مایع ،مخلوط و فلوکوالنت
وابسته است [ .]99اندازه ،دانسیته ،ساختار و مقاومت
لختههاتاثیر زیادی بر کارآیی فرایندهای جدایش جامد از مایع
دارند [ .]98-91به همین دلیل تعیین خصوصیات لختهها در
مطالعه فرآیندهای جدایش جامد از مایع از اهمیت باالیی
برخوردار است.
اندازه و دانسیته لخته

𝑑𝐴 = (4𝐴/𝜋)1/2

()9

روشهای مختلفی برای تعیین اندازه لخته وجود دارد .این
روشها به دو دسته کلی اندازهگیری مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم میشوند .روش تحلیل تصویر نمونهای از روشهای
مستقیم است و روش تعیین اندازه لختهها با استفاده از سرعت
تهنشینی از روشهای غیر مستقیم به شمار میرود.
روشهای مبتنی بر اندازهگیری مستقیمدر دهههای اخیر
بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .در این روشها ابتدا
نمونهای از لختهها از مخلوطجدا میشود و پس از رقیقسازی
تحت مطالعات میکروسکپی قرار میگیرد [ .]91برای کم کردن
احتمال شکست لختهها در هنگام نمونهبرداری و حفظ حالت
طبیعی آنها ،نمونه برداری و انتقال نمونهها به زیر میکروسکپ
توسط یک پیپت با حداقل قطر دهانه داخلی  9میلیمتر انجام
میشود [ .]11-92،11سپس بهوسیله یک دوربین تصاویر
لختهها ضبط میشود و تحلیل تصاویر با استفاده از یک نرمافزار
تحلیل تصویر انجام میشود .بعضی تجهیزات تجاری مانند
 Malvern Mastersizerو دستگاه اندازهگیری دانسیته لخته
) (Floc Density Analyzer; FDAنیز به این منظور مورد
استفاده قرار میگیرند [.]91،19
معموال تخمین اندازه لخته با استفاده از روشهای تحلیل
تصویر با اندازهگیری فقط یک پارامتر انجام میشود .این پارامترها

و
)𝜋𝑑𝑝 = (𝑃/
()1
که  Aو  ،Pبه ترتیب مساحت و محیط تصویر لخته میباشند.

dFmin

dFmax
شکل  .9قطر فرت و کمترين قطر فرت

یکی دیگر از خصوصیات مهم لخته ،دانسیته آن است که از
تقسیم مجموع جرم ذرات موجود در لخته و مایع محبوس شده
در لخته بر حجم کل لخته حاصل میشود [ .]19دانسیته لخته
)  (ρfاز رابطه زیر بدست میآید:
()9

𝑙𝜌 × 𝑙𝐴 𝐴𝑠 × 𝜌𝑠 +
𝑓𝐴

= 𝑓𝜌

که در این رابطه  Asو  Alتصویر سطحی از لخته میباشند که
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رابطه برای تخمین تاثیر درصد جامد بر سرعت تهنشینی ارائه
شده است [ .]99رابطهزیربرای ذرات کروی ارائه گردیده است.

به ترتیب توسط جامد و مایع پوشیده شده و  Afنیز مساحت
تصویر لخته است ρs .و ρlبه ترتیب دانسیته جامد خشک و آب
میباشند.

()1

که  utسرعت حدی تهنشینی ut0 ،سرعت تهنشینی حدی یک
ذره منفردc ،کسر حجمی جامد و  nتابعی از عدد رینولدز است
که مقادیر آن در جدول  9آورده شده است [.]92-99

سرعت تهنشیني حدی

ذرهای که تحت نیروی وزن خود در حال تهنشینی در یک
سیال است دارای حرکت شتابدار است تا زمانی که بین نیروی
وزن و نیروی درگ تعادل به وجود آید که در این حالت شتاب
ذره صفر میشود و تهنشینی با سرعت ثابتی ادامه پیدا میکند.
به این سرعت ثابت ،سرعت حدی ( )utگفته میشودکه از رابطه
زیر محاسبه میشود[.]91
)𝜌 2𝑔𝑚𝑠 (𝜌𝑠 −
𝐷𝐶 𝑝𝐴 𝑠𝜌𝜌

()1

جدول  .9مقادير  nدر اعداد رينولدز مختلف

√ = 𝑡𝑢

که در این رابطه  gشتاب ثقل ms ،جرم لخته ρs ،دانسیته
ذره ρ ،دانسیته سیال Ap ،تصویر سطح ذره در جهت حرکت و
 CDضریب درگ میباشد.
برای ذرات کروی با قطر  ،dsرابطه ( )1تبدیل به رابطه ()2
میشود [.]91
)𝜌 4𝑔𝑑𝑠 (𝜌𝑠 −
𝐷𝐶𝜌3

()2

√ = 𝑡𝑢

𝜇18

0/1 >Rep> 9/1
1/0 >Rep> 211
211 >Rep

تهیه نمونه

نمونههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق از ورودی تیکنر
کارخانه فرآوری مگنتیت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (قبل
از اضافه کردن فلوکوالنت) در یک دوره زمانی  7ماهه تهیه شدند.
( F80اندازه  81درصد عبوری)( F50،اندازه  21درصد عبوری) و
( F20اندازه  11درصد عبوری) نمونهها به ترتیب برابر  11 ،61و
 92میکرون و همچنین دانسیته خشک آنها برابر  9/7گرم بر
سانتیمتر مکعب بود.

= 𝑡𝑢

در زمانی که عدد رینولدز متوسط است (،)1/9>Rep<9111
ضریب درگ با رابطه زیر تخمین زده میشوند ].[30
()8

1/72
1/92 Re-1/19
9/12 Re-1/9
1/91

Rep> 1/9

روش تحقیق

CD = 24/Rep

و بنابراین سرعت حدی برابر است با:
)𝜌 𝑔𝑑𝑝2 (𝜌𝑓 −
()6

n

عدد رینولدز

در این تحقیق روشهای مختلف تخمین اندازه لخته با
استفاده از مقایسه سرعتهای تهنشینی آزمایشگاهی و تحلیلی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .اندازه و دانسیته لخته الزم برای تخمین
سرعت تهنشینی محاسباتی از روش تحلیل تصویر بدست آمد .در
نهایت بهترین روش برای توصیف اندازه لختههای نامنظم باطله
سنگ آهن کارخانه فرآوری مگنتیت گلگهر سیرجان ارائه
گردید .روشی جدیدی نیز برای تخمین اندازه لختهها پیشنهاد
شد.

ضریب درگ برای ذرات کروی تابعی از عدد رینولدز به صورت
 Rep=dsρu/μاست که در آن μویسکوزیته سیال است .در اعداد
رینولدز کوچک ()Rep<1/9طبق قانون استوکس ضریب درگ
برابر است با[:]91
()7

ut = ut0(1 − c)n

24
( = 𝐷𝐶
) )(1 + 0.14𝑅𝑒𝑝0.70
𝑝𝑒𝑅

با افزایش غلظت جامد ،لختهها به یکدیگر نزدیک میشوند و
فاصله بین آنها برای عبور سایر لختهها کم میشود و در نتیجه
همه ذرات با سرعت یکسانی تهنشین میشوند [ .]99در درصد
جامدهای خیلی باال ساختار پالپ به قدری محکم میشود که
یک شبکه پالستیک به وجود میآورد .در نتیجه مقاومت پالپ
در مقابل تهنشینی افزایش پیدا میکند ،از اینرو سرعت تهنشینی
هر الیه از ذرات با افزایش درصد جامد به دلیل مقاومت مکانیکی
الیههای پایینتر کاهش مییابد [ .]91تهنشینی بامانع معموال
در فرایندهای تهنشینی و انتقال پالپ روی میدهد .چندین

آزمايشهای تهنشیني ناپیوسته

در این تحقیق ،آزمایشهای تهنشینی در استوانههای مدرج
شفاف یک لیتری با قطر  7/16و ارتفاع  91/2سانتیمتر انجام
شدند .برای انجام آزمایشها ابتدا پالپ مورد نظر برای انجام
آزمایش با مخلوط کردن میزان مشخصی از آب و نمونه درون
استوانه مدرج آماده میشد .در مرحله بعد به میزان مورد نیاز
فلوکوالنت (پلی اکریل آمید با نام تجاری  A25که به طور معمول
در کارخانه فرآوری مگنتیت گل گهر استفاده میشود) به استوانه
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که قابلیت ذخیره عکس و فیلم از اشیاء را دارد و از دیگر امکانات
این نرم افزار میتوانبه اندازهگیری ابعاد اجسام اشاره کرد .با
استفاده از این نرم افزار تصاویر لختهها ذخیره شدند و با توجه به
قابلیتهای آن مقیاس تصاویر نیز روی آنها ثبت گردید.

اضافه میشد و محتویات استوانه مدرج با پنج بار سر و ته کردن
استوانه مدرج مخلوط میشدند [ ،]98-97 ،99 ،1و در نهایت
ارتفاع خط گل در زمانهای مختلف ثبت میشد.
آزمایشهای تهنشینی در درصد جامد  2و با استفاده از ،1
 11 ،91 ،2و  11گرم بر تن فلوکوالنت و درصد جامد  91با 91
گرم بر تن فلوکوالنت و در محیط خنثی انجام شدند.شیب اولیه
منحنیهای تهنشینی (رسم ارتفاع سطح مشترک پالپ و مایع
شفاف بر حسب زمان) بهعنوان سرعت تهنشینی ذرات در نظر
گرفته شد [.]91

لختههای موجود درتصاویر ثبت شده با نرم افزار تحلیل
تصویر ImageJ v. 1.47hپردازش و اندازهگیری شدند .به این
صورت که ابتدا زمینه تصاویر حذف گردید و سپس تصاویر به دو
رنگ سیاه و سفید تبدیل شدند و در نهایت لختهها اندازهگیری
شدند.شکل  9مراحل آماده سازی و پردازش یک لخته را نشان
میدهد.ضمناً بعضی از محققین در مطالعه ساختار لختهها و
همچنین توزیع اندازه ذرات از این نرم افزار استفاده کردهاند [،18
 .]11محیط ،مساحت ،قطر فرت و کمترین قطر فرت هر لخته
توسط این نرمافزار قابلتعیین است.

روش تعیین اندازه و دانسیته لخته

در اینتحقیق برای اندازهگیری توزیع اندازه لختهها ،یک قطره
(تقریباً  1/9میلی لیتر) از لختهها برداشته میشد و با آب رقیق
میگردید .برای کاهش احتمال شکست لختهها این نمونه به
وسیلهیک پیپت با دهانه سه میلیمتر برداشته شد .عکس
دیجیتالی از لختهها توسط یک میکروسکپ دیجیتال ( Dino-
 Liteمدل  -AD7013MTLشکل  )1با بزرگنمایی نوری
حداکثر 911و دیجیتال  1گرفته شد .این میکروسکپ داراییک
حسگر پنج مگاپیکسلی میباشد که میتوان با استفاده از آن از
اشیاء با وضوح حداکثر  9111×1211عکس دیجیتالتهیه کرد.
بزرگنمایی این میکروسکپ بستگی به فاصله آن از اجسام دارد و
حداکثر بزرگنمایی آن  911در فاصله پنج سانتی متریاز اشیاء
است .همراه با این دستگاه ،نرم افزار  DinoCapture 2.0است

شکل  .2میکروسکپ ديجیتال  Dino- Liteمدل AD7013MTL

شکل  .3مراحل آماده سازی و پردازش تصوير يک لخته ( : aتصوير ضبط شده توسط میکروسکوپ :b ،حذف زمینه تصوير و  :cآماده سازی
تصوير برای اندازه گیری با تبديل به دو رنگ سیاه و سفید
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شکل  .8منحني های تهنشیني حاصل از آزمايشهای تهنشیني ناپیوسته با پالپهای با غلظت جامد  7درصد با تغییر میزان فلوکوالنت

تاثیر مقدار فلوکوالنت بر اندازه و دانسیته لخته

ارائه و تحلیل يافتهها

لختهها شکلهای نامنظم و مختلفی دارند ،یک نمونه از
لختههای تشکیل شده در پالپهای با درصد جامد  2و با تغییر
میزان فلوکوالنت از  1تا  11گرم بر تن در شکل  2نمایش داده
شده است .مشاهده میشود که با افزایش میزان فلوکوالنت(شکل
)2اندازه،شکل و دانسیته لختهها تغییر میکند .اندازه لختهها با
افزایش میزان فلوکوالنت افزایش مییابد و برعکس دانسیته آنها
کاهش مییابد .کاهش دانسیته به افزایشفضاهای خالی از جامد
داخل لختهها با افزایش میزان مصرف فلوکوالنتمربوط میشود
(شکل  .)2با توجه به اینکه در تهنشینی لختهها ،افزایش اندازه
لختهها و کاهش دانسیته آنها نتایجی عکس یکدیگر دارند
(افزایش اندازه باعث افزایش سرعت تهنشینی میشود که عامل
مثبتی است و از طرفی کاهش دانسیته عالوه بر کاهش سرعت
تهنشینی باعث کاهش درصد جامد تهریز تیکنر میگردد که یک
عامل منفی است) .بنابراین تعیین اندازه و دانسیته لختهها برای
پیشبینی رفتار لختهها که در طراحی و بهینه سازی عملکرد
تیکنرها موثر است ،ضروری میباشد.
با توجه به شکلهای نامنظم لختهها ،تخمین اندازه آنها برای
مقایسه لختههای تشکیل شده در مقادیر مختلف فلوکوالنت
مشکل است .در این تحقیق کلیه پارامترهایی که بهعنوان اندازه
لخته استفاده میشوند (اندازه فرت ،کوچکترین و میانگین اندازه
فرت ،قطر معادل بر اساس سطح و قطر معادل بر اساس محیط)
با پردازش حداقل  91تصویر اندازهگیری شدند که نتایج آن در
جدول  9آمده است .تعداد لخته های موجود در هر تصویر با
توجه به اندازه آن ها متفاوت و از میانگین  2لخته در هنگام

تاثیر مقدار فلوکوالنت بر سرعت تهنشیني ذرات

اضافه کردن فلوکوالنت به مخلوط باعث ایجاد پل بین ذرات
و تشکیل لخته و در نتیجه افزایش سرعت تهنشینی پالپ
میگردد .افزایش مقدار فلوکوالنت باعث افزایش اندازه لختهها و
در نتیجه افزایش سرعت تهنشینی مخلوط میگردد .جدول 1
سرعتهای تهنشینی حاصل از آزمایشهای تهنشینی ناپیوسته
در مقادیر مختلف فلوکوالنت در یک پالپ با درصد جامد  2را
نشان میدهد .سرعت تهنشینی با افزایش میزان فلوکوالنت
شدیداً افزایش یافت .بهعنوان مثال با افزایش میزان فلوکوالنت
از  2به  11گرم بر تن ،سرعت تهنشینی از  19به  918سانتیمتر
بر دقیقه افزایش یافت .سرعتهای تهنشینی نمایش داده شده
در جدول  1از شیب اولیه منحنیهای تهنشینی(شکل )1
محاسبه گردیدند.
جدول  .2سرعت تهنشیني ذرات در آزمايشهای تهنشیني ناپیوسته
با پالپهای با غلظت جامد  7درصد

مقدار فلوکوالنت)(g/t

سرعت تهنشینی)(cm/min

1

1/1± 1/9

2

19/9± 1/6

91

98/1± 2/1

11

26/1± 6/1

11

918/1± 91/9
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بدست دهد که با بهکارگیری معادالت سرعت تهنشینی (روابط
( )6و ( ) )1سرعتی نزدیک به سرعت به دست آمده از آزمایش
تهنشینی فراهم نماید ،برتر شناخته میشود.

استفاده از  11گرم بر تن فلوکوالنت تا بیش از  911لخته در
هنگام عدم استفاده از فلوکوالنت متغیر بود .همچنین لختههای
تشکیل شده در هر مقدار مصرف فلوکوالنت دامنه دانهبندی
وسیعی داشتند شکل  7دانهبندی حاصل از لختههای تشکیل
شده در پالپ با درصد جامد  2هنگام استفاده از  91گرم بر تن
فلوکوالنت را نشان میدهد .بررسی اندازههای گزارش شده در
جدول  9نشان میدهد که روش تخمین اندازه لخته تاثیر بارزی
در تعیین اندازه لخته دارد .بهعنوان مثال ،اندازه لختههای
تشکیل شده در پالپ با درصد جامد  2و با استفاده از  91گرم بر
تن فلوکوالنت بسته به روش اندازهگیری از  116تا  189میکرون
در نوسان است .به عبارت دیگر نوع روش تعیین اندازه لخته
میتواند نوسان بیش از  911درصدی را به همراه داشته باشد .با
توجه به نقش مهم اندازه لختهها در تحلیل فرایند تهنشینی،
انتخاب روش مناسب تخمین اندازه لخته مهم میباشد .به این
منظور در این تحقیق از سرعت تهنشینی برای تعیین بهترین
روش تخمین اندازه استفاده شد .به بیان دیگر روشی که اندازهای

شکل  .1دانهبندی لختههای تشکیل شده در پالپ با درصد جامد  7با
استفاده از  92گرم بر تن فلوکوالنت

شکل  .7لختههای تشکیل شده در پالپهای با درصد جامد  7و با مقادير مختلف فلوکوالنت

جدول  .3تخمین اندازه لختهها با استفاده از پارامترهای مختلف (پالپهای با درصد جامد  7و مقدار فلوکوالنت  2تا  82گرم بر تن)

مقدار فلوکوالنت )(g/t
1
2
91
11
11

پارامتر مورد استفاده برای تخمین اندازه لخته
)dFmax(µm

)dFmin(µm

)dF(µm

)dA(µm

)dP(µm

911±99
117±96
971±18
191±91
211±11

86±6
912±99
116±96
178±11
988±11

999±8
981±91
188±11
998±12
168±97

19±6
911±91
199±96
161±11
119±91

921±99
919±19
189±97
796±29
617±27
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و همچنین خطای تعیین اندازه و دانسیته لخته است.
شکل  6نشان میدهد که تخمین اندازه لخته بر اساس
مساحت نتایجی کوچکتر از واقعیت را دارد در حالی که میانگین
قطر فرت ،اندازه لخته را از اندازه واقعی بزرگتر نشان میدهد.
بنابراین استفاده از این دو پارامتر میتواند تخمین بهتری از اندازه
لختهها را ارائه دهد.به همین دلیل از میانگین این دو پارامتر به
عنوان یک پارامتر جدید استفاده شد .شکل 8نشان میدهد که
در موقع استفاده از متوسط اندازه تخمینی بر مبنای مساحت و
میانگین اندازه فرت (خط مشکی)بیشترین نزدیکی بین مقادیر
اندازهگیری شده و خط چین وجود دارد که حاکی از مناسب
بودن تعیین اندازه لخته با این روش است.

سرعت تهنشیني محاسباتي لختهها

برای محاسبه سرعت تهنشینی لختهها با استفاده از روابط
تحلیلی تهنشینی با مانع (روابط ( )6و ( ) )1در اولین گام نیاز به
تخمین دانسیته لختهها میباشد .دانسیته لختههای مختلف
نشان داده شده در شکل  ،2با استفاده از روش تحلیل تصویر و با
استفاده از معادله ( )9محاسبه شد (جدول  .)1بعد از محاسبه
دانسیته لختهها با استفاده از روابط ( )6و ( )1سرعت تهنشینی
لختهها محاسبه گردید .همچنین ویسکوزیته آب بعد از اضافه
کردن فلوکوالنت به روش معکوس با اندازهگیری سرعت تهنشینی
یک کره با اندازه و دانسیته مشخص توسط یک دوربین سرعت
باال ( -FUJI- FINEPIX-HS10سرعت  111فریم بر ثانیه) اندازه
گیری شد که برابر  1/19 Pa.sبدست آمد.
جدول  .8دانسیته لختههای تشکیل شده در پالپهای با درصد جامد
 7و میزان فلوکوالنتهای مختلف

میزان فلوکوالنت )(g/t
دانسیته لخته*)(g/cm3

1
9/12

2
9/91

91
9/17

11
1/12

11
1/88

* خطای اندازهگیری دانسیته  1/12 g/cm3است.

با تعیین سرعت نشینی محاسباتی برای لختههای ذکر شده
در جدول  ،9برای لختههای تشکیل شده در هر پالپ ،پنج سرعت
تهنشینی با توجه به روش اندازهگیری اندازه لخته محاسبه شد.
از آنجائیکه در عمل فقط یک سرعت تهنشینی برای هر آزمایش
تهنشینیوجود دارد ،مقایسه سرعت تهنشینی آزمایشگاهی با
سرعت تهنشینیهای محاسباتی میتوانست بهترین روش تخمین
اندازه لخته را مشخص نماید (شکل  .)6در شکل  6سرعت
تهنشینی محاسباتینسبت به سرعت تهنشینی اندازهگیری شده
(آزمایشگاهی) رسم شدهاند ،خط پررنگ خطچین نشان دهنده
دقیقترین روش است و نزدیکی به این خط به معنی دقت بیشتر
روش است .خطوط مربوط به روش اندازهگیری اندازه لخته،
بهترین خطی است( )R2>1/12که به نقاط آزمایشی هر روش
برازش داده شد  .در صورتی که ضریب زاویه هر کدام از این
معادالت به عدد یک نزدیکتر باشد نشاندهنده نزدیک بودن
سرعت تهنشینی محاسباتی و اندازهگیری شده در این روش و در
نهایت مناسب بودن روش میباشد .با توجه به شکل  6مشخص
شد که تخمین اندازه لخته با استفاده از دو روش قطر معادل بر
مبنای مساحت و میانگین قطر فرت به ترتیب با خطای نسبی
 96و  97درصد بهترین نتایج را در بردارند .الزم به ذکر است
که این خطا مجموع خطاهای حاصل از فرض کروی بودن لخته

شکل .5رابطه بین سرعت تهنشینيهای اندازهگیری شده و محاسبه
شده (تخمین اندازه با روشهای مختلف :dp :تصوير محیط
معادل :Max. Feret،قطر فرت :Mean Feret،میانگین قطر فرت:dA،
تصوير مساحت معادل و :Min. Feretکوچکترين قطر فرت)

با توجه به اینکه لختهها شکلهای نامنظم و پیچیدهای دارند
استفاده بیش از یک پارامتر منجر به تخمین دقیقتر اندازه لخته
میشود .میانگین قطر فرت با توجه به استفاده از کوچکترین و
بزرگترین قطر فرض کشیده بودن شکل لختهها را دارد در
صورتیکه قطر معادل بر اساس سطح ،فرض کروی بودن ذرات را
دارد .بنابراین با توجه به اینکه لختههای نمایش داده شده در
شکل  2با هر دو نوع شکل اشاره شده تفاوت دارند ،بنابراین روش
پیشنهادی با توجه با استفاده از خصوصیات دو نوع شکل متفاوت،
مناسب تر از دیگر روشها است .به همین دلیل متوسط اندازه
تخمینی بر مبنای مساحت و میانگین اندازه فرت که در حقیقت
از سه پارامتر (مساحت ،قطر فرت و کوچکترین قطر فرت)
استفاده میکند با دقت باالیی اندازه لخته را تخمین میزند.
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جدول  .7اندازه و سرعت تهنشیني ذرات در پالپ با غلظت جامد  92درصد و با استفاده از  92گرم بر تن فلوکوالنت

پارامتر استفاده شده برای تخمین اندازه لخته
اندازه لخته )(µm
سرعت تهنشینی تخمینی*)(cm/min

dFmax

dFmin

dF

dA

dP

129
99/9

972
91/9

111
19/1

971
91/1

911
21/9

میانگین  dFو dA
989
96/7

* سرعت تهنشینی اندازهگیری شده در این آزمایش برابر  97/1سانتی متر بر دقیقه است.

حاصل از تخمین اندازه لختههای تشکیل شده در این آزمایش با
روشهای مختلف و همچنین سرعتهای تهنشینی محاسباتی و
سرعت تهنشینی آزمایشگاهی را نشان میدهد .با توجه به
اطالعات جدول  2مشخص است که سرعت تهنشنی حاصل از
جایگزینی اندازه لخته با استفاده از روش پیشنهاد شده در این
تحقیق نزدیکترین عدد به سرعت تهنشینی اندازهگیری شده
میباشد به طوریکه اختالف این دو عدد  1/6سانتی متر بر دقیقه
است که معادل خطای نسبی  1درصد میباشد.

با توجه به روش پیشنهادی تعیین اندازه معادل لختهها با
افزایش فلوکوالنت در تیکنر باطله کارخانه فرآوری مگنتیت
گلگهر سیرجان ،اندازه لختهها از  911تا  111میکرون افزایش
مییابند در حالیکه دانسیته لختهها از  9/12تا  1/88گرم بر
سانتی متر مکعب کاهش یافت .بنابراین با افزایش مقدار
فلوکوالنت در این تیکنر میتوان ظرفیت آنرا افزایش داد
بهعنوان مثال افزایش میزان مصرف فلوکوالنت از  91گرم بر تن
(مقداری که هم اکنون در کارخانه استفاده میشود) به  11گرم
بر تن باعث افزایش سرعت تهنشینی از  98/1به  26/1سانتی متر
بر دقیقه میشود که این به معنی امکان افزایش ظرفیت تیکنر از
 21تن بر ساعت فعلی به حدود  61تن بر ساعت میباشد در
ضمن این تغییر باعث کاهش  7درصدی غلظت جامد تهریز
میگردد که میتوان با افزایش ارتفاع بستر گل در تیکتر آن را
جبران کرد.

نتیجهگیری
 دانسیییته لختههای تشییکیل شییده در باطله سیینگ آهنگیلگهر بیا افزایش میزان فلوکوالنیت از  1تا  11گرم بر
تن از  9/12بیه  1/88گرم بر سیییانتیمتر مکعب کاهش
یافت.
 برای تعیین بهترین روش تخمین اندازه معادل لختههایباطله سینگ آهن از مقایسیه سرعت تهنشینی حاصل از
آزمایشهای تهنشییینی ناپیوسییته و سییرعت تهنشییینی
محاسیباتی (با اسیتفاده از روابط سقوط با مانع) استفاده
شد.
 از میان روشهای تعیین اندازه لخته (قطر فرت ،میانگینو کمترین قطر فرت ،قطر بر اسییاس تصویر سطح معادل
و قطر بر اسیاس تصویر محیط معادل) اندازه تخمینی بر
اسیییاس مسیییاحیت لختیه و میانگین قطر فرت بهترین
تخمین اندازه واقعی لخته با خطای نسییبی به ترتیب 96
و  97درصد را فراهم کردند.

شکل  .4رابطه بین سرعت تهنشیني محاسباتي (تخمین اندازه
لختهها با متوسط اندازه بر مبنای مساحت و میانگین اندازه فرت ) و
سرعت تهنشیني اندازهگیری شده(خطوط تیره عمودی محدوده

 اسیتفاده از متوسط اندازه تخمینی بر اساس سطح لختهو میییانگین قطر فرت ،خطییای نسیییبی تخمین انییدازه
لختههای نامنظم را بهدلیل اسیییتفاده از سیییه پارامتر به
جای یک پارامتر به  1درصد کاهش داد.

خطا را نشان ميدهند)

برای اعتبار سنجی روش ارائه شده یک آزمایش تهنشینی با
پالپ  91درصد جامد و با استفاده از  91گرم بر تن فلوکوالنت
انجام گرفت .اندازه لختههای تشکیل شده در این آزمایش با
روشهای مختلف بین  971تا  911میکرون در نوسان بود.
سرعت تهنشینی محاسباتی نیز با توجه به اندازه لخته تخمینی
از  91تا  21/9سانتی متر بر دقیقه بدست آمد .جدول  2نتایج

 اندازه لختههای تشیییکیل شیییده در باطله سییینگ آهنگیلگهر بیا افزایش میزان فلوکوالنیت از  1تا  11گرم بر
تن از  911تا  111میکرون افزایش یافت.
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

تعیین ابعاد و چگالی لختههای تشکیل شده در تیکنر باطله

 افزایش مصیییرف فلوکوالنیت در تیکنر بیاطلیه کیارخانه افزایش، گرم بر تن11  به91 فرآوری مگنتیت گلگهر از
 تن بر سیییاعییت را ممکن61  بییه21 ظرفیییت تیکنر از
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