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Intensyfikacja procesu odwadniania
osadów filtracyjnych przez zastosowanie
œrodków powierzchniowo czynnych
Wprowadzenie
W wielu procesach przemys³owych zachodzi koniecznoœæ
wydzielania fazy sta³ej z zawiesiny. Z zagadnieniami tymi
spotykamy siê w dziedzinach zwi¹zanych z in¿ynieri¹ chemiczn¹ i in¿ynieri¹ œrodowiska. Z problemem tym mamy
tak¿e do czynienia w przeróbce surowców mineralnych, gdzie
wiêkszoœæ procesów przeprowadza siê z u¿yciem wody. Produkty operacji g³ównych (np. wzbogacania) otrzymywane s¹
bardzo czêsto w postaci zawiesiny wodnej, natomiast produktami koñcowymi mog¹ byæ wy³¹cznie produkty odwodnione.
Zachodzi zatem koniecznoœæ poddania zawiesin procesowi odwodnienia, który z punktu widzenia in¿ynierii chemicznej
jest procesem rozdzia³u fazy ciek³ej od sta³ej.
Proces odwadniania osadów filtracyjnych przez przedmuchiwanie powietrzem pozwala zmniejszyæ ich wilgotnoœæ, co
z kolei u³atwia transport i obni¿a koszty dalszej przeróbki.
Proces odwadniania prowadzony w ten sposób jest równie¿
o wiele mniej energoch³onny w porównaniu z termicznym
procesem suszenia. Jednak posiada on równie¿ swoje ograniczenia. Posi³kuj¹c siê danymi literaturowymi [1] mo¿na
stwierdziæ, ¿e nie da siê obni¿yæ nasycenia osadu ciecz¹ poni¿ej pewnej wartoœci zwanej nasyceniem resztkowym wynosz¹cym w przybli¿eniu 20%.
Barierê ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœæ dalszego odwadniania stanowi¹ si³y kapilarne wystêpuj¹ce w wilgotnych materia³ach
ziarnistych, które zale¿¹ od rozmiaru porów oraz w³asnoœci fizykochemicznych cieczy. Dodaj¹c do cieczy œrodka powierzchniowo czynnego wp³ywamy na zmianê tych parametrów. Substancje te dzia³aj¹c na cz¹stki zmieniaj¹ strukturê wewnêtrzn¹ osadu, zwil¿alnoœæ oraz napiêcie powierzchniowe. Powoduje to zmiany przebiegu procesu odwadniania placka
przez przedmuchiwanie powietrzem.
Badania wp³ywu œrodków powierzchniowo czynnych na
szybkoœæ odwadniania i nasycenie resztkowe umo¿liwi¹ modelowanie i przewidywanie przebiegu procesów odwadniania.
Czêœæ doœwiadczalna
Doœwiadczenia przeprowadzono na laboratoryjnym filtrze
pró¿niowym (Rys. 1) [2, 3]. Procesowi filtracji poddano zawiesinê ziemi okrzemkowej. Gêstoœæ ziemi okrzemkowej r = 2150
kg/m3. Ciecz¹ filtracyjn¹ wykorzystan¹ w doœwiadczeniach
by³a woda destylowana o napiêciu powierzchniowym ã =
0,0728 N/m oraz roztwór wody destylowanej i surfaktanta
(chlorowodorek dodecyloaminy – DDA HCl).

Rys. 1. Stanowisko laboratoryjne do filtracji pró¿niowej. 1 – filtr;
2 – przegroda filtracyjna; 3 – zbiornik filtratu; 4 – pompa

Przeprowadzono wstêpne badania filtracji dla ró¿nych stê¿eñ surfaktanta w zakresie od 4 do 20 mg/l maj¹ce na celu dobranie optymalnego stê¿enia surfaktanta. Dalsze doœwiadczenia prowadzono przy stê¿eniu surfaktanta w filtracie równym 10 mg/l, uznanym za optymalne. Napiêcie powierzchniowe tego roztworu wynosi g = 0,034 N/m [4].
Osady uzyskane w procesie filtracji by³y w pe³ni nasycone
ciecz¹. Nastêpnie utrzymuj¹c to samo podciœnienie w instalacji prowadzono proces odwadniania przy ró¿nych czasach, od
20 do 1200 s. Ciecz wype³niaj¹ca pory osadu by³a wypierana
przez przep³yw zasysanego z otoczenia powietrza. Po okreœlonym czasie zamykano zawór odcinaj¹cy pró¿niê, co powodowa³o wstrzymanie dalszego odwadniania. Zatem koñcowe odwodnienie wyra¿one okreœlonym stopniem nasycenia porów
placka filtracyjnego ciecz¹ – S, zale¿a³o od przyjêtego czasu
odwadniania. Badania pozwoli³y na wyznaczenie krzywych
odwadniania, czyli zale¿noœci nasycenia osadu od czasu odwadniania dla ustalonego ciœnienia, P = idem. Eksperymenty
prowadzono w zakresie ciœnieñ od 0,02 do 0,07 MPa.
Analiza i omówienie wyników badañ
Po wstêpnych badaniach stwierdzono, ¿e najlepszy efekt
uzyskano wtedy, gdy stê¿enie œrodka powierzchniowo czynnego wynosi ok. 10 mg/l, poniewa¿ wy¿sze stê¿enia nie przynosi³y znacz¹cych korzyœci w odwadnianiu osadów – osi¹gniêto krytyczne stê¿enie micelarne – natomiast ni¿sze stê¿enia
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nie pozwala³y w znacz¹cy sposób zwiêkszyæ intensywnoœci odwadniania.
Na podstawie otrzymanych wyników i analizy danych dopasowano funkcjê najlepiej opisuj¹c¹ zale¿noœæ pomiêdzy nasyceniem S, a czasem odwadniania t:
S = at b + c

(1)

gdzie: a, b, c – wspó³czynniki wyznaczane doœwiadczalnie.
Tablica 1
Wartoœci wspó³czynników dla ró¿nych ciœnieñ
p = 0,02 MPa
Wspó³czynnik

p = 0,04 MPa

p = 0,07 MPa

woda

woda+
surf.

woda

woda+
surf.

woda

woda+
surf.

a

-0,039

-0,227

-0,115

-0,667

-0,042

-0,593

b

0,426

0,165

0,280

0,076

0,449

0,093

c

1,009

1,074

1,013

1,394

0,999

1,311

Rys. 3. Wp³yw surfaktanta na skutecznoœæ odwadniania ziemi
okrzemkowej: P = 0,04 MPa

Przyk³adowe wyniki badañ eksperymentalnych z naniesionymi krzywymi modelowymi pokazano na rys. 2–4.

Rys. 4. Wp³yw surfaktanta na skutecznoœæ odwadniania ziemi
okrzemkowej: P = 0,02 MPa

Rys. 2. Wp³yw surfaktanta na skutecznoœæ odwadniania ziemi
okrzemkowej: P = 0,07 MPa

Zauwa¿yæ mo¿na wyraŸny wp³yw zastosowania surfaktanta na intensywnoœæ odwadniania. Przy czasie odwadniania do
300 sekund nasycenie osadu jest, w zale¿noœci od ciœnienia,
od kilkunastu do kilkudziesiêciu procent ni¿sze. WyraŸny
wp³yw na wartoœæ nasycenia ma wspó³czynnik a w rów. (1).
Wraz z jego spadkiem nasycenie maleje. Wyniki doœwiadczeñ
pokazuj¹ mo¿liwoœæ intensyfikacji procesu odwadniania poprzez dodawanie œrodków powierzchniowo czynnych.
Wnioski
Zaprezentowane powy¿ej wyniki badañ pokazuj¹ mo¿liwoœæ obni¿enia nasycenia osadów filtracyjnych poprzez wpro-

wadzenie do zawiesiny œrodka powierzchniowo czynnego.
Mo¿na w ten sposób uzyskaæ znacz¹ce efekty ekonomiczne,
w zakresie ciœnieñ i czasów odwadniania stosowanych
w przemyœle. Doœwiadczenia pokaza³y równie¿, ¿e wp³yw
œrodka powierzchniowo czynnego maleje przy czasach odwadniania przekraczaj¹cych 10 minut. Nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e tak d³ugi czas odwadniania przez przedmuchiwanie powietrzem nie ma praktycznego zastosowania w przemyœle.
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