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Abstract: The Thickening process is an important part of the technological schemes for processing of almost all types of raw materials. It 
is done by dewatering of a number of products in the ore mining and dressing industry, coal industry, metallurgy, etc. Under the process of 
dressing minerals, in their final products there is a great amount of water. This requires dewatering of the concentrates and the first stage is 
the thickening. To improve the process sometimes it is necessary the intermediates undergo thickening as long as they are not too diluted. A 
good control of the thickening process is associated with an increase in its technical and economic indicators. This may be achieved: by 
improving the technology that is based on the study of the physicochemical properties of the pulp; by improving control processes and 
creating automated systems. The successful solution of this task entails the need to study the process as a control object, selection criteria of 
control, creating mathematical models of the process, as well as using modern technical means for measuring and regulation. 
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1. Увод 
Процес сгъстяване е важна част от технологичните схеми за 

преработка на почти всички видове суровини. Чрез него се 
осъществява обезводняване на редица продукти в миннo-
обогатителната, въгледобивната промишленост, в металургията 
и др. При обогатяването на полезни изкопаеми в крайните 
продукти се съдържа значително количество вода, поради 
което концентратите се подлагат на обезводняване, като 
сгъстяването се явява първи стадий. За подобряване на 
технологичния процес понякога се налага междинните 
продукти от обогатяването да се подлагат на сгъстяване, стига 
те да не са прекалено разредени. Доброто управление за процес 
сгъстяване е свързано с повишаване на технико-
икономическите му показатели. Това може да бъде постигнато: 

     - чрез подобряване на технологията, която да се основава 
на изучаването на физико-химичните свойства на пулпа; 

     - чрез подобряване управлението на процеса и създаване 
на автоматизирани системи. 

      Успешното решаване на тази задача е свързано с 
необходимостта от изследване на технологичния процес като 
обект за управление, избор на критерий за управление, 
създаване на математически модели на процеса, а така също и с 
използване на съвременни технически средства за измерване и 
регулиране. 

 
2. Предпоставки и начини за решаване на 

проблема 
Процес сгъстяване се основава на утаяването на твърдите 

частици под действието на силата на тежестта. Скоростта на 
утаяване зависи от размера и относителното тегло на 
частиците, тяхната концентрация, плътността и вискозитета на 
средата, температурата и т.н. 

При сгъстяването твърдите частици на пулпа се утаяват и 
уплътняват под действието на силата на тежестта, а част от 
течната фаза се отделя чрез преливане. На сгъстяване се 
подлагат концентратите преди филтрация, някои междинни 
продукти, отпадъци, въглищни шламове и др. При въглищните 
шламове и концентрати едрината на частиците е под 1-2 mm 
при плътност ρ=1.46-1.6 g/sm3, а при по-голяма част от рудните 
концентрати съдържанието на класа под 0.044 mm е над 65 % и 
достига до 95-98 % при плътности от 3.8 до 6.5-7 g/sm3 [1]. 

Скоростта на утаяване на минералните частици при 
свободно падане може да се определи по формулата на Стокс 
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μ
2
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-
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където ω0 е крайната скорост на падане [mm/s]; ρт - плътност на 
частиците [kg/m3]; ρ - плътност на средата [kg/m3]; μ - 
динамичен вискозитет на средата [Pa.s]; d - диаметър на 
частиците [m]. 

От формула (1) се вижда, че скоростта зависи най-вече от 
размера на частиците. Тази формула е в сила за частици с 
размер под 0.05 mm при невисоки плътности на суспензията. 
Опитно е установено, че кварцови частици с едрина 0.03 mm 
падат във вода със скорост 1.26 mm/s, докато частиците с 
едрина 0.057 mm падат вече със скорост 5.05 mm/s, а тези с 
размер 0.01 mm – с 0.15 mm/s скорост. При падане на много 
малки частици (под 0.005 mm) съществено влияние оказва вече 
повърхностната им енергия и най-вече повърхностните 
електрически заряди, които обикновено са еднородни, пречат 
на сближаването на частиците и противодействат на проявата 
на молекулните сили на слепване. 

В сгъстителите при оптимално запълване с материал и 
установен режим се образуват няколко зони (фиг.1). В горната 
зона А водата е избистрена. Височината на тази зона съвпада с 
дължината на потопената захранваща тръба. Зоната B обхваща 
пулпа с първоначална плътност, като в тази зона частиците 
падат свободно. Зоната C е междинна и там свободното падане 
се заменя с падане в стеснени условия. Зоната D е основната 
работна зона, в която се уплътнява материала и се отделя 
нагоре част от водата. Под зоната D се намира зоната на 
плътната утайка E в конусната част на сгъстителя, където 
греблата спомагат за допълнително уплътняване на материала. 

Когато пулпът се сгъстява с отделяне на мътен прелив, се 
подават реагенти, които спомагат за агрегирането на дребните 
частици. Агрегатите (флокулите) имат значително по-голяма 
скорост на утаяване, отколкото отделните частици и тяхното 
образуване спомага за интензификацията на процеса. 

Агрегацията на диспергираните фини частици се постига 
чрез добавяне на реагенти. Различават се два процеса на 
агрегация – коагулация и флокулация – в зависимост от вида на 
добавяните реагенти. 

Коагулацията е процес на агрегация при добавяне на 
електролити. Когато зарядите на частиците са отрицателни, те 
се неутрализират от катионите на добавяните електролити. В 
този случай коагулационният ефект расте с прибавянето на 
електролити с многовалентни катиони. Като коагуланти се 
използват вар, железен сулфит, сярна киселина, алуминиеви 
соли и др. 

Флокулацията е процес на агрегиране чрез използване на 
хидрофобизиращи реагенти или чрез добавяне на полимери 
(флокуланти). 

Автоматичният контрол на концентрацията на твърдо 
вещество в сгъстителя има не само самостоятелно значение, но 
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и е в основата за автоматично регулиране режима на работа на 
сгъстителя. 

Изборът на система за автоматично регулиране на процес 
сгъстяване принципно е свързан с икономическите критерии. 
Подобряване качеството на слива например, намалява 
разходите за филтрация, но това изисква намаляване на 
производителността на сгъстителя, намаляване на плътността 
на сгъстената утайка или увеличаване количеството на 
реагента, което е свързано с допълнителни разходи. Ето защо 
може да се каже, че има известно оптимално съотношение 
между тези параметри, които зависят от случайните колебания 
на състава и свойствата на захранващата руда, състоянието на 
оборудването и др. 

Сгъстителят като обект за автоматично регулиране се 
характеризира с определени параметри. Входни параметри са 
обемния разход по захранване на твърдо вещество P и 
концентрацията на твърдо вещество във входния продукт C0. 
Тези параметри са важни, но възможностите за въздействие 
върху тях са ограничени. 

 
Фиг. 1. Зони на утаяване в сгъстителя 

 
Изходни параметри са концентрацията на твърдо вещество 

в слива Cc и концентрацията на твърдо вещество в 
разтоварването Cp. Тези параметри характеризират състоянието 
на процеса, а тяхната стойност се определя от режима на 
работа на сгъстителя. 

Смущаващи параметри, които са случайни величини и се 
променят във времето, са различните примеси в суровината, 
зърнометричния състав, температурата и др. Те оказват 
влияние върху скоростта на утаяване на частиците, която може 
да се управлява чрез подаване на реагенти. 

 
3. Решение на проучения проблем 
 
В специализираната литература е описан един от 

принципите за автоматично регулиране на концентрацията на 
твърдо вещество в долния продукт на сгъстителя, по 
отношение на електропроводимостта на течната фаза на слива 
и сгъстения пулп в разтоварващия конус. Този принцип не е 
приложим, тъй като за измерването на съпротивлението на 
утайката и слива е необходимо продължително време и това 
води до големи грешки. Трудности произтичат и от 
специфичните особености при регулирането на сгъстителя. 
Описва се като обект за управление с обемно-разпределени 
параметри, които са свързани помежду си, но с голямо 
закъснение при неидеално турболентно смесване. Затова не 
трябва да се изработва сигнал за управление по параметри, 
измерени на различни нива, т.е отнася се за параметри, 
отдалечени един от друг във времето, например по отношение 
на проводимостта на сгъстения слой към избистрения. 

На фиг. 2 са въведени следните обозначения на функциите: 
-  захранване по твърдо вещество 
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- концентрация на твърдо вещество в разтоварването 
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- скорост на утаяване 
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- концентрация на твърдо вещество в слива 
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- разход на твърдо вещество в разтоварването 
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Фиг. 2.Структурна схема за автоматично регулиране на 
процес сгъстяване 

 
- скорост на изменение на концентрацията на твърдо 
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- скорост на изменение положението на зоните 
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(8) 
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- скорост на натрупване на твърдо вещество в сгъстителя 

(9) = ⋅/ пdz CdQ F
dt dt

1 2

2
  

В настоящата статия кинетиката на сгъстената суспензия се 
разглежда аналитично чрез използване на функции за 
разпределение на концентрацията на твърдо вещество, спрямо 
височината на сгъстителя, работещ в гравитационно поле и в 
условия на турбулентна дифузия. Моделът, описващ такъв 
процес е модел с разпределени параметри и се представя чрез 
диференциални уравнения с частни производни. 

Диференциалното уравнение, описващо турбулентната 
дифузия в гравитационно поле има вида: 

(10) ∂ ∂ ∂
= −
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C C CM ω
t zz

2

2
, 

където M - коефициент на турбулентна дифузия; ( )ω ω C= - 

скорост на утаяване [m/s]; ( )C C z ,t=  - текуща концентрация 

на твърдата фаза [kg/m3]; t – времето от началото на сгъстяване 
[s]; z – вертикална координата, насочена от дъното към 
повърхността [m]. 

На входа на сгъстителя постъпва пулп с общ разход P и 
начална концентрация на твърдо вещество C0. 

За определяне на изходните параметри – концентрация на 
твърди частици в слива и в разтоварването, се прилага система 
от уравнения (11), включващи началната концентрация и 
разхода в захранването, дълбочината на сгъстителя h, скоростта 
на утаяване на частиците ω0, степента на смесване M, 
положение на точките z1/2 и максималната концентрация на 
твърдо вещество в разтоварването Cп, като се отчитат 
условията за материален баланс. 
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Регулаторът за дозиране на реагенти формира управляващо 

въздействие, съответстващо на определена стойност на 
градиента на концентрация grad C(z1), която се измерва от 
датчик Д1 в точка z1. При изменение градиента на 
концентрация в тази точка (фиг.2) датчикът Д1 подава сигнал S1 
за увеличаване или намаляване подаването на реагенти. 
Градиентът на концентрация в точка z2 се измерва от датчик 
Д2. При изменение на градиента grad C(z2) датчикът подава 
сигнал S2 за регулиране положението на регулиращия орган R3 
на захранващия източник, като се увеличава или намалява 
изхода на сгъстения продукт. 

Системата за автоматично регулиране на процес сгъстяване 
работи по следния начин. При увеличаване, например на 
началната концентрация C0 и при постоянен разход на 
захранване P се увеличава съдържанието на твърдо вещество в 
сгъстителя и координатата z1/2 от (8) се премества нагоре към 
повърхността на сгъстителя. Съответно се увеличава градиента 

на концентрация (7) в точка z1. Тогава датчикът Д1 подава 
сигнал за увеличаване подаването на реагенти. Същевременно 
намалява градиента в точка z2 и датчик Д2 подава сигнал към 
регулатора за увеличаване разхода на сгъстения пулп, 
намалявайки разхода на твърдо вещество в слива до тогава, 
докато не бъде достигнат материален баланс. В случая 
качеството на слива Cc се запазва, но качеството в 
разтоварването Cp се влошава, тъй като е намалено времето t за 
пребиваване в сгъстителя. 

Нека се допусне, че на входа на сгъстителя постъпва пулп с 
постоянна концентрация C0, като се увеличава разхода по 
захранване P (2). През известен период от време започва да се 
променя както координатата z1/2, така и градиента на 
концентрация в критичните точки. От датчиците Д1 и Д2 се 
получават сигнали за увеличаване подаването на реагенти и 
отваряне на регулиращия орган в разтоварването. 
Следователно разходът в разтоварването на твърдата и течна 
фаза се увеличава, а концентрацията на твърдо вещество 
намалява (3). Общият разход на слива нараства с увеличаване 
разхода на течната фаза, докато разходът на твърдата фаза в 
слива се ограничава от натрупаното твърдо вещество в 
сгъстителя (9). Затова концентрацията на твърдо вещество в 
слива не се променя. 

 
4. Резултати и дискусия 
 
На фиг.3 в публикацията са предложени съвременни 

технически средства за контрол и управление на процес 
сгъстяване. 

Изборът на техническите средства е направен въз основа на 
споменатите по-горе специфики, особености и съпътстващи 
трудности за измерване и регулиране на технологичните 
параметри на процеса. 

Нивото на „леглото“ в сгъстителя представлява връзката 
между агрегирания твърд материал и водата. Неправилните 
измервания могат да доведат до изтичане на водата от 
сгъстителя, неправилно флокулиране или изтичане на утайката 
през преливника. 

 В зависимост от условията на работа се използват 
различни техники за определяне на нивото на „леглото“ в 
сгъстителя: 

- теоретичното ниво, което се основава на изчислението 
на средната плътност на постоянна височина, с 
помощта на сензор за хидростатично налягане; 

- сензор за мътност (фиг. 3 А); 
- поплавков сензор  (фиг. 3 Б); 
- потопяем ултразвуков сензор за измерване на нивото 

на твърдата маса (фиг. В). 
Измерването на хидростатичното налягане дава 

информация за натиска на течната фаза върху твърдата. Тъй 
като височината на течността е ограничена, поради 
постоянното преливане, изчислението въз основа на силата, 
действаща надолу, разделена на постоянната височина на 
течността в утайката, осигуряват оценката за нивото на 
„леглото“. 

Тъй като височината на течността в съда и плътността на 
водата са известни, второто изчисление дава информация за 
общото количество на твърдата маса в сгъстителя. Тази 
информация може да се използва за увеличаване или 
намаляване на притока. 

В процеси, които сгъстяването протича бавно и предвидимо 
се използва само метода за измерване на хидростатичното 
налягане. Въпреки това, има много смущения, произтичащи от 
различията в химичния състав или от различната скорост на 
потока. Често се налага да се използват допълнителни 
измервателни системи, чрез които да се осигурят надеждни 
резултати. Така например, може да се използва потопяем 
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утразвуков сензор, който да осигурява допълнителна 
информация за нивото във всички точки на сгъстителя. 
Ултразвуков импулс се излъчва и приемник следи времето и 
амплитудата на отразения ултразвук, като се определят 
дълбочината и концентрацията на слоевете, дава се 
информация за нивото на леглото, както и за дебелината на 
всички мътни слоеве, които се образуват над „леглото“. 

Сернзорът за измерване на мътния слой определя 
мътността на оборотната вода. С този сензор може да се 
осигури измерване в различни точки на сгъстителя. 

Масата на леглото се определя от плътността на утайката. 
Колкото по-голяма е плътността, толкова по-малко вода се 
изпомпва от сгъстителя.  

Оптимизацията на водното съдържание в сгъстителя дава 
възможност за максимално оползотворяване на технологичната 
вода. Масата на леглото се изчислява на базата на общия обем 
от вода и твърди частици в утаителя, както и на общото 

хидростатично налягане, измерено на дъното му. Тъй като 
специфичната плътност на водата е известна величина, масата 
на твърдото вещество може да бъде лесно изчислена. 

Измерват се още масов разход на притока в сгъстителя, 
обемен разход и плътност на изходния поток. 

Плътността и обемният разход на изходния поток са важни 
технологични параметри, от които могат да се определят 
оборотите на помпата, да се оптимизира скоростта й, оттам да 
се намалят загубите на енергия и да се подобри ефективността 
на процеса. Комбинираното измерване на тези две променливи 
осигуряват интегриран масов поток. 

Точността на измерване на всички тези важни параметри, 
осигурява прецизно управление на процеса и може да доведе  
до значително повишаване на ефективността му. 

 
                      

Фиг. 3. Технически средства за автоматично измерване и регулиране на процес сгъстяване

5. Заключение 
Процес сгъстяване е един от сложните процеси за 

управление. Като обект за управление се характеризира както с  
количествена, така и с качествена сложност. 

Количествената сложност обикновено се изразява в голям брой 
променливи на състоянието. Това води до висока размерност 
на математическия модел. Качествената сложност се свързва с 
неточно поведение, т.е модела е приблизително известен. 

Често в обогатителното производство се налага да се 
премине от захранване с оборотна вода към захранване със 
свежа вода или обогатяване със смесени води. Тези промени 
водят до нестационарност и размита неопределеност на 
задавания реагентов режим. 

Значителният брой променливи фактори (някои от които се 
измерват косвено и недостатъчно точно, а други са трудно 
прогнозируеми), определят управлението на процес сгъстяване 
като изключително комплицирано. Тяхното неясно 
въздействие, нестационарните зависимости между входове, 
състояния и изходи, определят необходимостта от прилагане на 
методи, основани на базата на изкуствения интелект. 
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