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 خالصه طرح:

کم آب واقع  يکه کارخانه در منطقه ا ير است. بخصوص در مواردياجتناب ناپذ يغا لبا امر يفرآور يهاافت آب در کارخانهيباز

دارد.   ييت بسزايط واتالف عناصر اهميمح يازآلودگ يرين جلوگيوهمچن يابياز هدر رفتن آب به منظورباز يريشده باشد جلوگ

شود که  يمتر استفاده م 83/6متر وارتفاع  83کنربه قطر يک تيرجان، از يآب درمجتمع سنگ آهن  گل گهر س يابيباز يبرا

افت يدهد. به منظور باز يم از آب را به حوضچه باطله انتقال يمي، حجم عظ% 38کنر باطله با غلظت حدود يز تيدوغاب ته ر

ته  ين بررسيز مورد توجه قرار گرفته شد. در ايش غلظت ته ريکنر باطله و امکان افزايت يين آب، مطالعه کاراياز ا يبخش

که کاهش داده شود ، نوع و مقدار مصرف فلوکوالنت عوض  يذرات باطله و عوامل مؤثر بر آن شامل درصد جامد ورود ينينش

ن ينه نمودن ايشگاه مطالعه شده است که ، با بهيط  در آزمايمح pHر داده شودييفلوکوالنت تغ يماده سازستم آيشود و س

 يکنر با استفاده از روشهايبه ت يزان باطله جامد خشک ورودين مينه شد.وهمچنيز بهين ياتيط عمليشرا  شگاهيط در آزمايشرا

 ن شد.ييتع يطراح

 ج حاصله:ينتا

نکه در  يافته تا ايش يافزا  pHش يبا افزا ينيد که سرعت ته نشيمختلف مشخص گرد يها  pHدر  ينينش شات تهيبا انجام آزما

83/11pH =   مختلف  يفلوکوالنتها يريبا بکارگ ينيشات ته نشيابد. آزماي يده  و پس از آن مجددا کاهش ميبه حداکثر  رس

 يرا دارم ينين سرعت ته نشيتکو بهترياز شرکت ف 503ه د که نمونيتکو انجام و مشخص گردياز دو شرکت اس ان اف و ف

کرون( مشخص يم 33ر يزر)زيکلو سايبا استفاده از سرند و س يريمرحله نمونه گ 6 يکنر طينمونه خوراک ت يباشد.  با دانه بند

 63کرون در طرح, به يم 100( برابر با 80k)يدرصد عبور 30ز تر شده و در حال حاضر از يان رين جريشد که ابعاد ذرات جامد ا

 ده است.يکرون رسيم

ر گرم بر تن مختلف فلوکوالنت يبا مقاد ينيشات ته نشيکنر, آزمايان خوراک تيز تر شدن ابعاد ذرات جامد جريبا توجه به ر 

که يهمراه است, درحال ينين سرعت ته نشيشتريگرم بر تن با ب 30ش نشان داد که مقدار ين آزمايج اي, صورت گرفت.  نتا503

در کارخانه و ساخته شده در  يمصرف يسه فلوکوالنتهايباشد. با مقا يگرم بر تن م 00فلوکوالنت در حال حاضر  يمقدار مصرف

است که  يشتريب ينيسرعت ته نش يشگاه داراي(, مشخص شد که فلوکوالنت ساخته شده در آزماA26شگاه )هر دو از نوع يآزما

 نه فاصله دارد.يکوالنت در کارخانه از حالت بهستم ساخت فلويدهد کارکرد س ينشان م

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 


