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  چكيده

در صنعت فرآوري زغالسنگ نيز فيلتر كردن پالپ كنسانتره  .آرايي است جداسازي جامد از مايع يكي از فرآيندهاي مهم در كانه
الشويي زرند، كنسانتره مدار در كارخانه زغ .فلوتاسيون، نقش مهمي در كارايي به واسطه كنترل ميزان رطوبت محصول نهايي دارد

)% 20-25(شود و پس از آبگيري با رطوبت  وارد مدار فيلتراسيون مي)% 20-25( تن بر ساعت با درصد جامد 50با نرخ جريان  فلوتاسيون
بسيار مؤثر از آنجاييكه واسطه بكارگرفته شده براي فيلتر كردن در كارايي عمليات  .شود كني منتقل مي كن يا محوطه هواخشك به خشك

تواند به همراه داشته  جويي اقتصادي نيز مي شود، بلكه صرفه است، انتخاب پارچه فيلتر مناسب نه تنها باعث افزايش كارايي عمليات مي
اين كند كه مقدار ناچيزي است عالوه بر   ميليمتر توليد مي8 تا 5پارچه فيلترهاي فعلي مورد استفاده در كارخانه، كيكي با ضخامت  .باشد

هاي اطلسي و مورب از جنس  در اين تحقيق از دو نوع واسطه فيلتركردن با بافت .كند قدرت رهايي خوبي براي كيك فراهم نمي
 عدد ديسك، در سه ديسك آن 8اي بود كه در يك دستگاه فيلتر شامل  طراحي آزمايش به گونه . استفاده شد12آميد  پروپيلن و پلي پلي

 نمونه از هر 30جهت كاهش خطاي آزمايش  .برداري از كيك هر يك بعمل آمد ب گرديد و بطور همزمان نمونهسه نوع پارچه متفاوت نص
 ميليمتر بدست آمد ولي براي پارچه 6/17 و 2/20با بافت اطلسي و مورب به ترتيب  ضخامت كيك براي دو نوع پارچه .پارچه گرفته شد
هاي قديمي بود كه  هاي جديد يك سوم انحراف معيار كيك پارچه امت كيك پارچهانحراف معيار ضخ . ميليمتر بود5/6موجود ضخامت 

با  .براي رطوبت كيك حاصل از سه نوع پارچه مشاهده نشد% 95داري در سطح اطمينان   تفاوت معني .نشان از يكنواختي كار آنهاست
  .جديد جايگزين شوندهاي  هاي قديمي با پارچه بخش پيشنهاد گرديد كه پارچه توجه به نتايج رضايت

 
 پارچه فيلتر، زغالشويي، كارخانه زغالشويي زرند: كلمات كليدي

  
  
 

Selection of Filter Cloth for the Filtration Circuit of the Zarand Coal 
Washing Plant  

R. Kazerani-nejad, M. Javeri and S. Banisi  
 
Abstract 
Solid-liquid separation is an important stage in mineral processing plants.  At the Zarand coal washing 
plant, the concentrate with the flow rate of 50 t/h with the solids content of 20-25 % is filtered and the 
concentrate with 14-16% moisture is sent to the dryers. The thickness of cake in the current filter cloth is 
between 5 to 8 mm which is not high and the cake also is not released easily. In this research, two filter 
cloths namely satin and twill weave types were tested. Both filter cloth were made of polypropylene and 
polyamide-12.  In a filtration unit with eight disks in each three disks one type of filter cloth were installed 
(i.e., two new types and one current type). Total numbers of 30 samples were taken simultaneously. The 
average cake thickness for satin, twill weave types, and the current cloth was 20.2, 17.6 and 6.5 mm, 
respectively.  There was not a significant difference in the cake moisture content of three filter cloth tested 
(95% confidence level).  Considering the promising results of this study it was recommended to replace 
the old filter cloth with new ones. 
 
Keywords: Filter cloth, Coal filtration, Satin and twill weave cloth  
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  مقدمه -1
يكي از مهمترين مراحل شستشوي زغال، كنترل درصد آب طي مراحل شستشو و آبگيري از محصوالت مختلف زغال 

د نامناسب مدار فيلتراسيون كنسانتره، ممكن است باعث بروز مشكالتي از قبيل زياد بطور مثال عملكر .است) كنسانتره و باطله(
تاثير منفي رطوبت موجود  .بودن رطوبت كنسانتره يا از دست دادن مقدار زيادي از كنسانتره همراه آب خروجي از فيلتر شود

كاهش ارزش  .اي دارد اي خريداران اهميت ويژهدر محصول زغال شسته شده، به اندازه تاثير منفي خاكستر همراه آن است و بر
سازي،  رويه زغال در فرآيند كك هاي حمل و نقل، مشكالت اساسي در حمل و نقل، مصرف بي حرارتي زغال، افزايش هزينه

سازي، ناشي از وجود رطوبت بيش از حد در زغال شسته شده است  هاي كك كاهش بازيابي وزني كك و كاهش بازدهي كوره
زير نيم (هاي آبگيري ذرات ريز  از مهمترين روش .هاي مختلف كاهش يابد ذا قبل از بارگيري بايد رطوبت زغال با روشل .]1[

 درصد 35 تا 20فيلترها قادرند رطوبت بار ورودي با درصد جامد  .باشد استفاده از سانتريفيوژهاي جامي يا فيلترها مي) ميليمتر
  .نند درصد در خروجي برسا28 تا 18را به 

زير نيم ميليمتر % 80با توجه به اينكه در كارخانه زغالشويي زرند، كنسانتره فلوتاسيون بطور متوسط داراي ذرات با ابعاد 
 عدد فيلتر خال ديسكي در كارخانه تعبيه 16باشد و بر همين اساس  باشد، لذا روش مناسب آبگيري استفاده از فيلتر مي مي

 ديسكي اشغال كم فضا و پايين بودن هزينه بازاي هر مترمربع ناحيه فيلتراسيون در مقايسه با از مزاياي فيلترهاي. شده است
 قطاع 12فيلترهاي كارخانه زغالشويي زرند از هشت صفحه ديسكي كه هر كدام داراي . باشد هاي فيلتر خال مي ساير دستگاه

مكانيزم كار  .شوند و تا عمق مشخصي داخل پالپ ميكنند  ها حول محور افقي دوران مي ديسك .باشند، تشكيل شده است مي
هايي  هاي مجزايي است كه از آنها لوله بخش داخلي ديسك متشكل از قسمت .اي است اين وسايل مشابه فيلترهاي استوانه

به توانند  شوند كه توسط يك شير گردان مي هايي منتهي مي اند كه در يك طرف ديسك پيرامون محور به دريچه منشعب شده
پس از خروج از  .شود با فرورفتن هر بخش در پالپ، كيك فيلتر در دو طرف آن تشكيل مي .سيستم خالء و يا فشار وصل شوند

يابد و سرانجام در انتهاي مسير قبل از فرورفتن مجدد داخل پالپ به سيستم فشار  پالپ به تدريج رطوبت كيك كاهش مي
 مشخصات فني فيلترهاي كارخانه زغالشويي 1در جدول  .هر ديسك جدا مي شودگردد و در نتيجه كيك از دو طرف  متصل مي

  .]2[زرند آورده شده است 
نوع پارچه فيلتر بر ظرفيت و ميزان رطوبت  .انتخاب صحيح پارچه فيلتر در فيلتراسيون پيوسته از اهميت خاصي برخوردار است

توان امكان انسداد منافذ پارچه را  با انتخاب صحيح پارچه فيلتر مي .دگذار كيك فيلتر و زالل بودن آب خروجي از فيلتر تاثير مي
توان ميزان  همچنين مي .گذارد اين امر مستقيماً بر روي ظرفيت فيلتر و رطوبت كيك بدست آمده تاثير مي. به حداقل رساند

ون، نوع دستگاه فيلتر، شرايط فرايند، عواملي مانند نوع سوسپانسي .مواد جامد موجود در آب خارج شده را نيز به حداقل رساند
خواص شيميايي و حرارتي، عملكرد فيلتر، سرعت فيلتر، رهايي كيك، قابليت تميز شدن و مالحظات اقتصادي بر انتخاب پارچه 

همچنين عواملي مانند جنس نخ، نوع نخ، قطر نخ، بافت پارچه و پرداخت  .مايع مؤثر هستند/ فيلتر مناسب براي جدايش جامد
شود كه  مثالً در هر صنعتي از يك نوع نخ استفاده مي .]3[مايع مؤثر هستند / پارچه بر كيفيت پارچه فيلتر براي جدايش جامد

ولي پارچه  .شود اي استفاده مي رشته هاي تك هاي بافته شده از نخ در زغالشويي از پارچه . نشان داده شده است2در جدول 
اي  اي، چندرشته رشته هاي تك  تصاوير ميكروسكوپي نخ1در شكل . هم پيچيده بافته شده استهاي در  فعلي مورد استفاده از نخ

 و W-135-1005-05هاي تجاري  در اين تحقيق از دو نوع پارچه فيلتر جديد با نام .هاي درهم پيچيده آورده شده است و نخ
04-2001-K-083مورد استفاده در كارخانه زغالشويي زرند مورد  استفاده شد و عملكرد آنها با عملكرد پارچه فيلتر فعلي 
 نيز نشان دهنده تصوير ميكروسكوپي بافت دو 2شكل  . آورده شده است3ها در جدول  مشخصات اين پارچه .مقايسه قرار گرفت

 .نوع پارچه جديد است
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  ]4[ مشخصات فني فيلترهاي كارخانه زغالشويي زرند -1جدول
  )80اكراين  (D6-68مدل   مشخصات فني

   مترمربع80  سطح مؤثر فيلتراسيون
   متر8/2  قطر ديسك

   عدد8  تعداد ديسك ها
   عدد12  تعداد قطاع هر ديسك

   دور بر دقيقه8/2 و 3/1  سرعت دوران
   ميليمتر جيوه600  )مكش(فشار هوا 

   ميليمتر جيوه500  )خشك كردن(فشار هوا 
   اتمسفر5/0 تا 25/0  )دمش(فشار هوا 

   كيلو وات3/2  لكتريكي جريان مستقيمقدرت موتور ا
   ولت340  ولتاژ

   دور بر دقيقه1750  دورموتور
   ميليمتر6000: طول
  ابعاد دستگاه   ميليمتر3240: عرض
   ميليمتر2950: ارتفاع

   تن825/24  وزن
  

 ]5[هاي مورد استفاده در صنايع مختلف   مناسبترين و رايجترين پارچه-2جدول

ي ها پارچه  نام صنعت
  1اي رشته تك

 هاي پارچه
چند /اي رشته تك

  2اي رشته

 هاي پارچه
  3اي  چندرشته

 پارچه
  5پارچه نمدي  4 با الياف درهم

      *  *  *  آلومينا
  *    *    *  هاي فلزي كانه

          *  زغالسنگ
  *  *  *  *  *  زئوليت
    *  *    *  ويتامينها
          *  فسفات

        *  *  رنگ و الك
  *  *  *  *  *  اكسيدهاي فلزي

      *    *   هرزآب
          *  كاغذ

1- Monofilaments Fabrics  2- Monofilaments/Multifilaments Fabrics 
3- Multifilaments Fabrics  4- Staple Fiber Fabrics  5- Needle Felt 
 

  
  اي و درهم به ترتيب از باال به پايين اي، چند رشته رشته هاي تك  تصاوير ميكروسكوپي نخ-1شكل
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  مشخصات پارچه فيلترهاي جديد مورد آزمايش -3جدول

04-2001-k-083 05-1005-w-135 نوع پارچه  

 الگوي بافت اطلسي مورب

 (l/m2/s)قابليت عبور هوا 3000 1025

 (g/m2)وزن  300 310

 (µm) ضخامت 750 630

  
  روش كار -2

استفاده در كارخانه، سه ديسك متوالي از يك براي مقايسه عملكرد دو نوع پارچه جديد و مقايسه آن با پارچه فعلي مورد 
در سه ديسك متوالي، بر روي هر  .از هر نوع پارچه، دو عدد كيسه دوخته شد .دستگاه فيلتر از خط يك كارخانه انتخاب گرديد

بود كه علت اينكه سه ديسك متوالي انتخاب شدند اين  .ديسك، دو كيسه از يك پارچه فيلتر بر روي دو قطاع متوالي نصب شد
هاي مورد آزمايش  در اين حالت پارچه .هاي تشكيل شده بر روي سه نوع پارچه را مشاهده كرد بتوان با چشم نيز كيفيت كيك

بعد از پايدار شدن عمليات در كارخانه با تنظيم دستگاه فيلتر بر روي  .شدند همزمان وارد پالپ شده و همزمان از آن خارج مي
با توجه به  .برداري وسط هر قطاع بود محل نمونه .ها انجام شد برداري از كيك روي پارچه ، نمونه)قيقه دور بر د16/1(حالت كُند 

لذا در محيط  .ها، گراديان درصد جامد وجود دارد هاي فيلتر كارخانه فاقد همزن هستند، لذا در مخزن اين دستگاه اينكه دستگاه
مزيت پوشاندن دو قطاع متوالي از هر  . ضخامت كيك خيلي كم استها ها ضخامت كيك خيلي زياد و در مركز قطاع قطاع

 .برداري از قطاع اول نبود، نمونه از قطاع بعدي گرفته شود ديسك با يك نوع پارچه اين است كه اگر به هر نحوي امكان نمونه
، يك نفر )پارچه نوع اول(اول برداري از ديسك  يك نفر مسئول نمونه .برداري از كيك را انجام دادند همزمان سه نفر نمونه

به محض ). پارچه نوع سوم(برداري از ديسك سوم  و يك نفر مسئول نمونه) پارچه نوع دوم(برداري از ديسك دوم  مسئول نمونه
كش قرائت و يادداشت گرديد و مقداري از نمونه داخل كيسه  گرفتن نمونه نماينده از قطاع، ضخامت كيك با استفاده از خط

از آنجا  .شد مربوطه براي تهيه نمونه نماينده براي انجام آناليزهاي بعدي مانند رطوبت سنجي و آناليز سرندي ريخته مينايلوني 
گير نيست، از لحاظ آماري براي آنكه بتوان نتايج را از نمونه به جامعه  گيري ضخامت كيك كاري پرهزينه و وقت كه اندازه

در طول انجام اين آزمايش از خوراك  .گيري شد  نمونه گرفته و ضخامت آنها اندازه30د تعميم داد، براي هر پارچه فيلتر تعدا
 .ورودي به دستگاه فيلتر نيز چهار زير نمونه گرفته و با هم مخلوط شد تا درصد جامد و توزيع ابعادي آن مشخص شود

   
   ]5[ي جديد مورد آزمايشها  تصوير ميكروسكوپي الگوي بافت پارچه-2شكل

 بافت اطلسي در
 w-135-1005-05پارچه 

 بافت مورب در
 k-083-2001-04 پارچه
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  ها و تحليل نتايج ارايه يافته -3
 نمودار ضخامت كيك بر روي سه نوع 3در شكل  .بدست آمد% 20درصد جامد خوراك ورودي به دستگاه فيلتر مورد آزمايش 

بر روي همانطور كه از شكل به وضوح پيداست ضخامت كيك تشكيل شده  . نمونه اخذ شده آورده شده است30پارچه براي 
ها به مراتب كمتر  همچنين نوسانات ضخامت كيك روي اين پارچه . به مراتب بيشتر از پارچه فعلي است183 و 135هاي  پارچه

ميانگين، انحراف معيار و رطوبت كيك تشكيل شده بر روي سه  .از نوسانات ضخامت كيك پارچه مورد استفاده در كارخانه است
نشان داد كه اگرچه اختالف معني داري بين رطوبت ) 4جدول (بررسي نتايج  . است آورده شده4نوع پارچه در جدول 

، حدود سه برابر ضخامت كيك پارچه فعلي مورد 135هاي حاصله از سه نوع پارچه وجود ندارد ولي ضخامت كيك پارچه  كيك
اين پديده اتفاقي نيست  .شود ي يك روند كاهشي براي ضخامت كيك براي هر سه نوع پارچه ديده م2در شكل  .استفاده است

  .برداري است بلكه به خاطر كاهش بار ورودي به فيلتر مورد آزمايش در طول زمان نمونه
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   نمونه اخذ شده30 ضخامت كيك بر روي سه نوع پارچه براي -3شكل

  سه نوع پارچه ميانگين، انحراف معيار و رطوبت كيك تشكيل شده بر روي -4جدول

 نوع پارچه بافت اطلسي بافت مورب كارخانه

 (mm)ميانگين ضخامت كيك  2/20 5/17 5/6

 (mm)انحراف معيار ضخامت كيك  6/2 5/2 8/3

 (%)رطوبت كيك  4/23 0/23 9/23

  
ه از شكل همانطور ك .هاي حاصل از سه نوع پارچه مورد آزمايش مشاهده مي شود نمودار تجزيه سرندي كيك -4در شكل

 ميكرون كه 75باالخص اينكه درصد مواد كوچكتر از  .شود بندي سه نوع كيك مشاهده نمي داري در دانه پيداست تفاوت معني
  .هاي سه نوع پارچه، تقريبا مساوي است كند، براي كيك معموالً مقداري از آنها به آب فيلتر راه پيدا مي

 
  گيري نتيجه -4

پروپيلن با بافت اطلسي نسبت به پارچه فيلتر فعلي به بيش   از پارچه فيلتر جديد پليضخامت كيك در زمان استفاده 
 .رسيد)  ميليمتر2/20(از سه برابر 
 .داري بين رطوبت كيك حاصله از پارچه فيلترهاي جديد و قبلي مشاهده نشد تفاوت معني% 95در سطح اطمينان  
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ارچه فيلترهاي قديمي مورد استفاده بود كه اين امر باعث هاي جديد به مراتب كمتر از پ ميزان ساييدگي پارچه 
 500هاي قديمي بطور متوسط   ساعت است در حاليكه پارچه1700هاي جديد  عمر پارچه .شود افزايش طول عمر آنها مي

 .كنند ساعت عمر مي
ايگزيني پارچه با توجه به قيمت پارچه فيلترهاي جديد و قديمي و مزاياي حاصل از پارچه فيلترهاي جديد، ج 

  .شود فيلترهاي قديمي با نوع بافت اطلسي پيشنهاد مي
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  هاي حاصل از سه نوع پارچه   نمودار تجزيه سرندي كيك-4شكل
 

  تقدير و تشكر
  .شود بدينوسيله از كليه پرسنل كارخانه زغالشويي زرند تقدير و تشكر مي

  
  مراجع -5
 ، تهران)پلي تكنيك تهران(ركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير ، متكنولوژي زغالشويي، 1380رضايي، بهرام؛ ] 1[
دانشكده فني و مهندسي، دانـشگاه      ، پروژه كارشناسي،    )خالء(آشنايي با نحوه عملكرد فيلترهاي مكشي       ،  1382قاضي، ريحانه؛   ] 2[

  شهيد باهنر كرمان
، پـروژه كارشناسـي ارشـد،       كارخانه زغالشويي زرنـد   هاي افزايش كارايي مدار فيلتراسيون        بررسي راه ،  1383ايرانمنش، احـد؛    ] 3[

  دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
[4] Kharkov; 1970; Technical Project for Construction of the Washing Plant No. 1 (IRAN), Explanatory Report 
[5] SEFAR Co.; 2007; “Monofilament Filter Fabrics”; http://www.sefar.com/cms/newtechlistpdf.nsf  
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