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 چکیده

( توسعه پیدا 4کام )خط ( با هدف آبگیری از باطله کارخانه پلی500گهر، کارخانه بازیابی آب )ناحیه در مجتمع صنعتی معدنی گل

آماده بکار استفاده شده تن بر ساعت و یک فیلتر نواری  190کرده است. در این کارخانه از دو فیلتر نواری عملیاتی با ظرفیت کل 

تن بر ساعت( افزایش یافت. در  270کام و نتیجتا تناژ باطله )تا های اخیر با هدف افزایش تولید، ظرفیت کارخانه پلیاست. در سال

ریان این شرایط کارخانه بازیابی آب ظرفیت مورد نیاز برای آبگیری از باطله را نخواهد داشت. عالوه بر آن حضور ذرات نرمه در ج

باطله موجب کاهش کارایی فیلتراسیون خواهد شد. بدین منظور، در این پروژه طراحی هیدروسیکلون مد نظر قرار گرفت تا بخش 

های ریچارد و متسو انجام شد. ریزدانه باطله را با هدف کاهش تناژ ورودی فیلترهای نواری حذف نماید. طراحی اولیه به کمک روش

اینچ در مقیاس صنعتی انجام شد. پس از آن، به کمک  10و  6، 3های با قطر ه آزمایش هیدروسیکلونسپس بر مبنای نتایج اولی

های فیلتر فشاری و خال در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ریز هیدروسیکلون در شرایط مد نظر پروژه، آزمایشنمونه سرریز و ته

 29ذرات سرریز معادل با  80dکیلوپاسکال،  120چ در فشار عملیاتی این 6بررسی نتایج نشان داد به کمک هیدروسیکلون با قطر 

درصد ایجاد نماید. تکرار این آزمایش منجر به نتایج مشابهی شد و نشان داد که  70ریز حدود میکرون و نسبت جامد راه یافته به ته

یش فیلتراسیون نشان داد که به کمک فیلتر نواری تواند اهداف این پروژه را برآورده سازد. همچنین نتایج آزمااین هیدروسیکلون می

درصد وجود دارد. از اینرو  16کیلوگرم بر مترمربع ساعت و رطوبت  918متر بر دقیقه امکان دستیابی به ظرفیت  12با سرعت 

بر آن، نتایج  ریز هیدروسیکلون به کمک فیلتر نواری با ظرفیت مد نظر قابل انجام است. عالوهتوان گفت آبگیری نمونه تهمی

ریز تیکنر انجام شد که نتایج نشان داد به کمک فیلتر فشاری های فیلتر فشاری به کمک نمونه سرریز هیدروسیکلون و تهآزمایش

 امکان دستیابی به ظرفیت و رطوبت مد نظر وجود دارد.
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Abstract 

In the industrial mining Golgohar complex, water recycling plant (area 500) was developed to dewater 

the tailings of polycom concentrator (line 4). In this plant, two operational belt filters with a capacity of 

190 t/h besides a standby filter were employed. During the last years, to increase the production 

capacity of polycom concentrator, the feed rate of polycom concentrator and consequently tonnage of 

tailings was increased (up to 270 t/h). In this circumstance, the dewatering plant has a lower capacity to 

treat the tailings suspension. Moreover, the efficiency of filtration reduces due to the presence of fines 

in the suspension. In this order, the sizing of a hydrocyclone was considered in this project to remove 

the fines from the tailing aiming to reduce the feed rate of belt filters. The initial design was carried out 

using Richard and Metso methods. Then, according to the initial results, hydrocyclones with the 

diameter of 3, 6 and 10 inches were tested in full scale. Afterwards, press and vacuum filter tests were 

conducted using the overflow and underflow samples, respectively. Results indicated that using a 

hydrocyclone with the diameter of 6 inches in the pressure of 120 kpa, resulted in a d80 of 29 µm in 

hydrocyclone overflow and solids ratio of underflow to feed about 70 %. The test was repeated and 

similar results were achieved. It was confirmed that using a 6-inch hydrocyclone, the project objective 

could be achieved. The results of filtration tests revealed that with the velocity of the belt about 12 m/s, 

the capacity of 918 kg/m2.h with the moisture of 16 % is achievable. Thus, it could be said that 

dewatering of cyclone underflow using belt filter with a certain capacity is viable. Furthermore, 

laboratory filter press trials using the hydrocyclone overflow sample and thickener discharge revealed 

that the filter press could treat the suspension with the desired capacity and cake moisture. 
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