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چکیده
در تحقیق حاضر ،به بررسي عوامل مؤثر بر فیلترشوندگي باطلههای تر دو کارخانه فرآوری تغلیظ مگنتیت و بازيابي هماتیت شرکت معدني و
صنعتي گلگهر ،با استفاده از دستگاه فیلترپرس محفظهای -غشايي پرداخته شده است .پس از انجام مطالعات کتابخانهای و در نظر گرفتن
محدوديتهای فرآيندی 31 ،فاکتور  pHپالپ ،افزودن کمک فیلتر ،افزودن فلوکوالنت ،درصد جامد پالپ ،نوع پارچه فیلتر ،زمان و فشار مرحله
فشرده سازی ،زمان و فشار مرحله دمیدن هوا و ضخامت محفظه به عنوان عوامل تأثیر گذار بر فرآيند فیلتراسیون شناخته شد و طي آزمايشهای
اولیه ،آزمايشهای يک عامل در هر آزمايش و آزمايشهای طراحي شده بررسي شدند .پس از شناخت عوامل مؤثر بر میزان رطوبت نهايي و نیز
توان عملیاتي ،بهینهسازی عوامل با سه هدف کمینه شدن رطوبت برای انباشت آسان باطلهها ،بیشینه شدن توان عملیاتي برای کاهش هزينههای
سرمايهگذاری و عملیاتي و بهینه شدن هر دو پاسخ انجام شد و توسط آزمايشهای اعتبارسنجي مقادير بهینه شده راستيآزمايي شدند .نتیجه
آن ،رطوبت  34/12درصد برای حالت بهینه رطوبت ،توان عملیاتي  1/26تن بر ساعت بر متر مربع برای حالت بهینه توان عملیاتي و رطوبت 36
درصد و توان عملیاتي  1/346تن بر ساعت بر متر مربع برای حالت بهینه هر دو پاسخ بود .همچنین برای بزرگ مقیاس کردن اين نتايج ،آزمايش
تکمیلي ديگری در شرايط بهینه و توان عملیاتي در مقیاس نیمهصنعتي اجرا شد.

کلمات کلیدی
فیلتراسیون ،باطله ،فیلترپرس ،بهینهسازی ،گلگهر ،رطوبت ،توان عملیاتي
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زیستمحيطي ناشي از مواد همراه این باطلهها در حوضچههای
باطله نيز جلوگيری ميکند .از این رو شرکت معدني و صنعتي
گلگهر سيرجان در نظر دارد با احداث کارخانه بازیابي آب،
تهریز تيکنر دو کارخانه تغليظ مگنتيت و بازیابي هماتيت را
بهوسيله تيکنر نرخ باال 1و پس از آن به روش فيلتراسيون
آبگيری کند .در تحقيق حاضر به تعيين و بررسي عوامل
مؤثر بر فيلترشوندگي باطله ترکيبي این دو کارخانه پرداخته
شده است.

 -3مقدمه
با توجه به لزوم استفاده از روشهای تر ،صنعت فرآوری مواد
معدني از جمله مهمترین صنایع مصرفکننده آب است .به-
خصوص با در نظر گرفتن این موضوع که در کشور ما اغلب
کارخانههای بزرگ فرآوری مواد معدني در مناطق کویری و کم
آب حادث شدهاند ،لزوم و اهميت استفاده بهينه از آب و
بازیافت آن تا حد امکان ،دو چندان ميشود .آب توسط
تيکنرها ،فيلترها و نيز سدهای باطله بازیابي ميشود و ینابراین
کارایي هر چه بيشتر هر یک از این فرآیندها ،بر بازیابي آب
صنایع فرآوری مواد معدني تأثيرگذار است.
فيلتراسيون بهعنوان یکي از فرآیندهای مهم در بازیابي آب،
یک عمليات واحد است که طي آن ،ذرات معلق جامد از مایع
جدا ميشوند .اگر چه برنامههای کاربردی و صنعتي این
عمليات بهطور قابلتوجهي وسيع و متفاوت هستند ،با این
حال اساس کار تمام دستگاههای فيلتراسيون؛ عبور مایع و یا
پالپ از داخل غشاء متخلخل و یا واسطه بوده که بر اساس آن
ذرات جامد روی سطح واسطه و یا در داخل خلل و فرج آن
باقي مانده ،در حالي که سيال بهعنوان محلول صافشده
(فيلتریت) ،از آن عبور ميکند [.]1
هدف اصلي در فيلتراسيون توليد کيک با حداقل رطوبت و
حداکثر توان عملياتي (نرخ جامد توليدی در واحد سطح) است
[ .]2از جمله عوامل تأثيرگذار بر خاصيت فيلترشوندگي پالپ
ميتوان به توزیع دانهبندی ذرات ،درصد جامد پالپ ،تغيير
اندرکنشهای بين ذرهای با تغيير  ،pHاستفاده از کمک فيلتر،
فشردهسازی کيک ،بهينهسازی زمان سيکل و غيره اشاره کرد
[.]5-3

 -2-3انتخاب دستگاه مناسب

عربزاده و همکاران در تحقيقي که روی همين نمونه انجام
شد؛ به بررسي و مقایسه فيلتراسيون به روش خأل و روش
فشاری پرداخته و امکان استفاده از سيستم فيلتراسيون خأل را
بدليل رطوبت باالی فيلتر کيک مناسب ندانستهاند [.]6
بنابراین برای انجام این تحقيق از دستگاه فيلترپرس استفاده
شد که از مزایای آن نسبت به دستگاه فيلتر خأل ميتوان به
امکان فيلتراسيون مواد ریز دانه و تراکمپذیر ،کاهش حداکثری
رطوبت کيک فيلتر ،امکان استفاده برای ظرفيت عملياتي باال و
همچنين امکان افزایش ظرفيت دستگاه با اضافه کردن
صفحات فيلتر ،کنترل اتوماتيک دستگاه و همچنين نصب،
تعویض و شستشوی آسان پارچه فيلترها اشاره کرد .هزینه
سرمایهای باال از عمدهترین معایب فيلترپرس است [.]5
دستگاه مورد استفاده برای اجرای آزمایشها ،فيلترپرس
آزمایشگاهي البکس ،2ساخت شرکت الرکس بود .شکل 1
تصویری از این دستگاه را (که برای اجرای این پروژه تحقيقاتي
مونتاژ شد) بههمراه تجهيزات همراه آن (ميکسر ،پمپ ،مقسم
هوای فشرده و تقویت کننده فشار) نشان ميدهد.

 -3-3اهمیت موضوع تحقیق

فيلترپرس

در حال حاضر جریانهای باطله خروجي از دو کارخانه تغليظ
مگنتيت و بازیابي هماتيت مجتمع صنعتي و معدني گلگهر
وارد حوضچه باطله ميشوند .با توجه به اینکه جریان باطله
ورودی به حوضچه باطله از کارخانه تغليظ مگنتيت درصد
جامد  45درصد و تناژ جامد  162تن بر ساعت دارد و جریان
باطله ورودی به حوضچه باطله از کارخانه بازیابي هماتيت
درصد جامد حدود  42درصد و تناژ  122تن بر ساعت دارد،
ميزان آبي که از طریق این دو کارخانه وارد سد باطله ميشود
حدوداً  422متر مکعب بر ساعت است .بازیابي این مقدار آب،
قبل از ورود به حوضچه باطله ،عالوه بر تأمين بخشي از آب
مصرفي کارخانهها ،از مشکالت ذخيره سازی باطلهها بهصورت
پالپ (به دليل توپوگرافي منطقه) و همچنين خسارتهای

شکل  :3تصویر مجموعه دستگاههای آزمایشگاهي فيلترپرس

 - 1-3مراحل عملیاتي فیلترپرس

اصليترین مراحل یک فرآیند فيلترپرس عبارتند از :مرحله
خوراکدهي ،3که طي آن پالپ توسط پمپ به داخل دستگاه
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پمپ ميشود .مرحله فشردهسازی یا چالندن ،4که طي این
مرحله هوای فشرده یا آب تحت فشار پشت دیافراگم یا غشاء
اعمال شده و باعث فشرده شدن کيک ميشود .مرحله دميدن
هوا یا خشک کردن ،5در این مرحله هوای فشرده به داخل
کيک اعمال ميشود تا باعث حذف بيشتر رطوبت کيک شود.
در نهایت تخليه کيک و شستشوی پارچه آخرین مراحل
فرآیندی فيلترپرس ميباشند .برای فيلتر کردن موادی که در
آنها محلول فيلتریت بهعنوان ماده با ارزش باشد مانند
محلولهای ليچينگ ،یا زماني که فيلتر کيک حاوی مواد
مزاحم قابل انحالل باشد ،مراحل شستشو و فشردهسازی ثانویه
نيز قبل از مرحله دميدن هوا به این مراحل اضافه ميشود [.]5

 -2مواد و روش کار
با توجه ماهيت باطلههای مورد مطالعه و مطابق تحقيقات
صورت گرفته در زمينه فيلتراسيون 12 ،عامل بهعنوان عوامل
تأثيرگذار انتخاب شدند که شامل :درصد جامد پالپpH ،
پالپ ،افزودن کمک فيلتر شيميایي ،افزودن فلوکوالنت،
ضخامت صفحه فيلتر ،زمان و فشار مرحله فشردهسازی ،زمان
و فشار مرحله دميدن هوا و نوع پارچه فيلتر ميباشند .پس از
انجام مرحله نمونهبرداری و تهيه نمونه معرف برای هر یک از
کارخانهها ،مراحل ذیل انجام شد:
 -3-2انجام مطالعات خواصسنجي

این مطالعات که شامل مطالعات آناليز سرندی XRD ،و تعيين
ضریب تراکمپذیری است برای شناخت بيشتر نمونههای
بررسي شد.
برای مشخص شدن اهميت تعيين ضریب تراکمپذیری نمونهها
در فرآیند فيلتراسيون ،در ادامه به ارائه توضيحاتي راجع به آن
پرداخته شده است.
مقاومت مخصوص کيک فيلتر ( ،)αقابليت مقاومت کيک در
برابر جریان فيلتریت یا جریان آب شستشو در داخل کيک در
یک فشار خاص است که از رابطه  1بهدست ميآید [.]12
α=α0∆Pn
() 1
که در آن  ∆Pاختالف فشار( α0 ،)Paمقاومت مخصوص کيک
در فشار واحد ) n ،(m/Kgشاخص یا ضریب تراکمپذیری و α
مقاومت مخصوص کيک فيلتر) (m/Kgاست.
با توجه به رابطه  ،2باال بودن ضریب تراکمپذیری کيک فيلتر،
افزایش مقاومت کيک در برابر عبور جریان فيلتریت را سبب
1
ميشود که طبق رابطه  2که از قانون دارسي و پوازوی
نتيجه شده است ،این موضوع کاهش نرخ فيلتراسيون را
موجب ميشود [.]11

 - 4-3مطالعات پیشین

تعدادی از مطالعاتي که تا به حال در زمينه تعيين عوامل مؤثر
بر فيلتراسيون اسالری انجام شدهاند در جدول  1ارائه شده
است .به جز تحقيق آقای تاونسند ]5[ 6که به بررسي
پارامترهای دستگاهي فيلترپرس پرداخته است بقيه کارها با
استفاده از سيستمهای فيلتراسيون خأل بوده و تحقيق حاضر از
اولين کارهایي است که در ایران با دستگاه فيلترپرس محفظه-
ای غشایي انجام شده است.
جدول  :3تحقيقات انجامشده در زمينه فيلتراسيون []1-2
سال

رديف

محقق

موضوع تحقیق

3

& L. Besra
B.P. Singh

بررسي تأثير سطحسازها بر فرآیند
فيلتراسيون

1111
(ميالدی)

2

& L. Besra
D.K. Sengupta

بررسي تأثير پارامترهای  pHپالپ،
درصد جامد و دانهبندی ذرات بر
عمليات فيلتراسيون

2222
(ميالدی)

1

I. Townsend

بررسي پارامترهای دستگاهي
فيلترپرس بر عمليات فيلتراسيون

2223
(ميالدی)

4

علي مالیجردی و
همکاران

بررسي تأثير نوع بافت پارچه فيلتر
پلي استر بر کارایي مدار
فيلتراسيون مجتمع چادرملو

1361
(شمسي)

1

رضا کازراني نژاد و
همکاران

انتخاب پارچه فيلتر مناسب مدار
فيلتراسيون کارخانه زغالشویي
زرند

1361
(شمسي)

7

سروش عرب زاده
جرکاني و
همکاران

بررسي عوامل مؤثر بر مقاومت
کيک فيلتر

1311
(شمسي)

6

& Haijian Luo
Xun-an Ning

بررسي تأثير کمک فيلترها بر
فرآیند فيلتراسيون

2213
(ميالدی)

8

سميه دریکوند،
علي اکبر عبداله
زاده

بررسي تأثير  pHپالپ بر رطوبت
کيک

1313
(شمسي)

انجام
تحقیق

() 2
که در آن  tزمان بر حسب ثانيه V ،حجم فيلتریت بر حسب
متر مکعب A ،مساحت فيلتراسيون بر حسب متر مربع،
ویسکوزیته فيلتریت بر حسب کيلوگرم بر متر بر ثانيهc ،
درصد جامد پالپ و  Rmمقاومت پارچه ( )m-1است.
با توجه به اینکه ضریب تراکمپذیری با نرخ فيلتراسيون و
رطوبت نهایي کيک فيلتر همبستگي دارد و چون در پروژه
حاضر بحث ترکيب نمونههای مختلف با درصدهای متفاوت
مطرح بوده است؛ وجود یک مدل ساده که بتواند ميزان این
ضریب را برای نمونههای ترکيبي تعيين کند بسيار ارزشمند
خواهد بود [ .]12چنين مدلي پيشتر معرفي نشده است .از
V+

61

=

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان

این رو آزمایشهای تعيين ضریب تراکمپذیری برای نمونههایي
با نسبتهای ترکيبي مختلف انجام شد.

جدول  :2شرایط ثابت آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش

 -2-2انجام آزمايشهای يک عامل در هر آزمايش

پس از انجام آزمایشهای اوليه برای آشنایي با نحوه کار
دستگاه ،برای تعيين سطوح مناسب و همچنين اطمينان از
تأثيرگذاری برخي عوامل انتخاب شده که سطوح و ميزان
تأثيرگذاری آنها ناشناخته بودند آزمایشهای یک عامل در هر
آزمایش برای آنها اجرا شد .این عوامل شامل  pHپالپ،
غلظت و نوع فلوکوالنت ،غلظت کمک فيلتر شيميایي و نوع
پارچه فيلتر بودند که بررسي شدند .عوامل ذکر شده یا به
دليل نوع ماده مورد استفاده قبالً بررسي نشدهاند و یا با
استفاده از فيلترهای خأل مطالعه شدهاند و نحوه تأثيرگذاری
آنها بر نتایج فيلترپرس نامشخص بوده است.
شرایط ثابت اجرای این آزمایشها در جدول  2ارائه شده است.
در این آزمایشها برای بررسي تأثير  pHپالپ ،در چهار ،pH
 1 ،1 ،5و  11آزمایشهایي انجام شد .در اجرای این آزمایش-
ها از سود سوزآور ( )NaOHو اسيد سولفوریک ()H2SO4
برای تنظيم  pHاستفاده شد .برای بررسي تأثير فلوکوالنت،
فلوکوالنت آنيوني  A26و فلوکوالنت کاتيوني  ،K320هر یک
در غلظتهای  22 ،15 ،12 ،5 ،2و  25گرم بر تن استفاده شد
و آزمایشهایي در این سطوح انجام شد .برای بررسي نقش
کمک فيلتر شيميایي نيز از کمک فيلتر پلي استيلن اکساید
استفاده شد و در غلظتهای  422 ،322 ،222 ،122 ،2و
 522گرم بر تن از این ماده آزمایشهایي انجام شد .در نهایت
برای بررسي تأثير نوع پارچه فيلتر نيز  4نوع مختلف از پارچه
فيلتر تهيه شده و پس از مطالعات بافتشناسي و جنس-
شناسي این پارچهها ،آزمایشهای فيلتراسيون برای انتخاب
بهترین پارچه روی آنها انجام شد.
الزم به توضيح است که در تمامي این آزمایشها برای محاسبه
ميزان رطوبت و توان عملياتي از روابط ذیل استفاده شد.

شرايط آزمايش

واحد

میزان سطوح انتخابي

درصد جامد

درصد

11

فشار مرحله فشردهسازی

بار

8

زمان مرحله فشردهسازی

دقيقه

2

فشار مرحله خشک کردن

بار

4

زمان مرحله خشک کردن

دقيقه

2

ضخامت صفحه فيلتر

ميليمتر

41

سطح مقطع فيلتر

متر مربع

1/12

 -1-2انجام آزمايشهای طراحي شده

پس از انجام آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش و تعيين
سطوح مناسب تعدادی از فاکتورها و حذف برخي فاکتورهای
غير مؤثر ،آزمایشهای طراحي شدهای برای تعيين اثرگذاری و
بهينهسازی عوامل باقيمانده انجام شد .از مزیتهای
آزمایشهای طراحيشده ميتوان به تعيين اثرات متقابل،
امکان بهينهسازی عوامل مؤثر و ارائه مدل تجربي برای نتایج
اشاره کرد.
طراحي آزمایشهای اصلي با استفاده از نرمافزار  DX7و با
روش فاکتوریال نامنظم صورت گرفت که بر اساس آن تعداد
 53آزمایش که  5آزمایش آن تکرار در سطوح مرکزی بودند
طراحي شد .روش فاکتوریل کسری نامنظم یک روش دو
سطحي است که قادر به ارائه مدلي خطي برای پدیده است و
با در نظر گرفتن آزمایشهایي در نقاط مرکزی سطوح ،کفایت
مدل برازش شده را نيز بررسي ميکند .وضوح 6طرح به کار
رفته 5 ،است بنابراین در این روش اثرات اصلي با یکدیگر و با
اثرات متقابل دوگانه همپوشاني 1ندارند .همچنين اثرات دوگانه
نيز با یکدیگر همپوشاني ندارند .این طرح برای آزمایشهایي با
تعداد فاکتورهای زیاد که به نوعي حالت غربالگری دارند،
بسيار مناسب است .با توجه به اینکه تعداد متغيرهای در نظر
گرفته شده (هشت متغير) زیاد است و کوچکترین طرح
فاکتوریل کسری با وضوح  5و بدون تکرار نياز به  64آزمایش
دارد ،استفاده از این طرح با  53آزمایش که  5آزمایش آن در
سطوح مرکزی است ،مناسب است.

()3
()4
که در آن  hرطوبت کيک فيلتر برحسب درصد mwet ،وزن
کيک مرطوب برحسب کيلوگرم mdry ،وزن کيک خشک بر
حسب کيلوگرم W ،توان عملياتي فيلتراسيون برحسب تن بر
ساعت بر متر مربع t ،زمان سيکل فيلتراسيون برحسب دقيقه
و  Aسطح فيلتر برحسب متر مربع است [.]14 ,13

 4-2بهینهسازی نتايج و انجام آزمايشهای تکمیلي در
شرايط بهینه

پس از انجام آزمایشهای طراحي شده ،بهينهسازی نتایج با
سه هدف کمينه شدن رطوبت ،بيشينه شدن توان عملياتي و
بهينه شدن هر دو پاسخ توسط نرمافزار  DX7انجام شده و
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بهینهسازی عوامل مؤثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانههای فرآوری گلگهر ...

دقيق آن ،مطالعات ليزری برای ذرات کوچکتر از  36ميکرون
این نمونه نيز انجام شد .نتایج نهایي آناليز ابعادی نمونهها،
مطابق جدول  3بهدست آمد.

آزمایشهای تکميلي در شرایط بهينه ،در مقياس آزمایشگاهي
و نيمهصنعتي 12انجام شد .دستگاه نيمهصنعتي مورد استفاده
برای اجرای آزمایشها شامل  12صفحه فيلتر در ابعاد * 62
 62سانتيمتر مربع است (مطابق شکل  .)2در هنگام اجرای
آزمایش نيمهصنعتي محدودیتهای موجود (مانند متفاوت
بودن نوع پارچه فيلتر دستگاه آزمایشگاهي با دستگاه
نيمهصنعتي ،متفاوت بودن ضخامت صفحه فيلتر و محدودیت
در فشار اعمالي) مانع از اعمال بهينه تمامي عوامل مؤثر شد.

جدول  :1نتایج مطالعات دانهبندی برروی نمونههای مختلف
رديف

نمونه

)D80 (µm

3

باطله کارخانه تغليظ مگنتيت

26

2

باطله کارخانه بازیابي هماتيت

132

1

نمونه ترکيبي

52

مطالعه  XRDانجام شده روی نمونهها نيز حاکي از وجود
کانيهای رسي در داخل آنها بود .اصليترین کانيهای
تشکيل دهنده نمونهها شامل تالک ،مگنتيت ،هماتيت ،پيریت،
کلسيت و کوارتز و همچنين کانيهایي چون آنتيگوریت و
کلينوکلر تشخيص داده شد.
با توجه به نتایج انجام آزمایشهای تعيين ضریب تراکمپذیری،
مدل رابطه  ،6برای ضریب تراکمپذیری نمونههای ترکيبي،
معرفي شد.
()6
که در آن  n1و  n2ضرایب تراکمپذیری نمونههای  1و  2و n
ضریب تراکمپذیری نمونه ترکيبي است X2 .نيز نسبت جرم
نمونه شماره  2به جرم کل نمونه ترکيبي است
) .شکل  3نتایج تخمين ضریب تراکمپذیری
(
با این مدل را با نتایج آزمایشها مقایسه ميکند و همانگونه
که مشاهده ميشود ،تخمينهای مدل پيشنهادی بسيار به
واقعيت نزدیک هستند .البته با توجه به ماهيت تجربي این
مدل ،باید توجه داشت که در صورتي که ماهيت نمونههای 1
و  2تغيير کند ،ميبایست دوباره مدل را اعتبارسنجي کرد و
این مدل برای ترکيب تمام نمونههای معدني ممکن است
معتبر نباشد.
نکته قابل توجه این است که ضریب تراکم پذیری برای نمونه
باطله کارخانه هماتيت که دارای  d80=132ميکرون است برابر
 2/4و این مقدار برای نمونه باطله کارخانه تغليظ مگنتيت ،با
 d80=26ميکرون ،برابر  2/25بهدست آمده است ،در صورتي
که قاعدتا ذرات ریزتر مي بایست ضریب تراکم پذیری باالتری
داشته باشند و سختتر آبگيری شوند .این امر به ميزان بيشتر
کانيهای رسي و نيز توزیع غير یکنواخت دانهبندی نمونه
باطله کارخانه هماتيت و پدیده تفکيک 11نسبت داده شده
است].[15.

شکل  :2تصویر دستگاه فيلترپرس نيمهصنعتي

 1-2محاسبه سطح فیلتر

برای تعيين مساحت مورد نياز پروژه از رابطه  5استفاده شد
[.]6
()5
که در آن  ATمساحت فيلتراسيون مورد نياز FS ،تناژ جامد
ورودی بر واحد زمان و  Wتوان عملياتي فيلتراسيون است.
تناژ جامد باطله توليدی تر کارخانههای تغليظ مگنتيت و
بازیابي هماتيت 322 ،تن بر ساعت است که در محاسبات
سطح فيلتر با پيشبيني تغييرات احتمالي و باال بردن ضریب
اطمينان ،این مقدار 342تن بر ساعت در نظر گرفته شده
است.
= AT

 -1ارائه يافتهها و نتايج
پس از انجام مراحل عملياتي پروژه نتایج به شرح ذیل بهدست
آمد.
 - 3-1نتايج مطالعات خواص سنجي

انجام آناليز سرندی روی نمونه باطله کارخانه تغليظ مگنتيت،
نمونه باطله کارخانه بازیابي هماتيت و نمونه ترکيبي باطلههای
این دو کارخانه که طبق طرح شامل  62درصد از نمونه
کارخانه تغليظ مگنتيت و  42درصد از نمونه کارخانه بازیابي
هماتيت است؛ نشان داد که  D80نمونه باطله کارخانه تغليظ
مگنتيت زیر  36ميکرون است ،بنابراین برای تعيين ميزان
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نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان

هيدروکربني فلوکوالنت ميباشد .این عامل بر روی نرخ
فيلتراسيون نيز تأثير مثبتي نداشته است که دليل آن را
ميتوان به شکسته شدن لختهها در حين انتقال اسالری و
خوراک دهي با فشار باال و عمالً بيتأثير شدن آن برای این
فرآیند دانست .این در حالي است که در فيلتراسيون خأل به
دليل اعمال فشارهای پایينتر و در نتيجه عدم شکست
لختهها ،فلوکوالنت از عوامل بسيار تأثيرگذار است.
برای تعيين نوع جنس و بافت پارچه فيلترها ،مطالعات جنس
شناسي و تعيين بافت پارچهها ،پس از انجام مطالعات
کتابخانهای برای یافتن روشهای آن [ ،]13انجام شد.
برای این آزمایشها چهار پارچه فيلتر مختلف تهيه شده بود.
مطالعات نشان داد که دو عدد از پارچهها از جنس پلي استر و
دو عدد دیگر از جنس پليپروپيلن بودند.
برای تعيين نوع بافت پارچهها نيز ،از هر کدام از آنها عکس
ميکروسکوپي گرفته شد که در شکل  4ارائه شده است .در این
شکل کدهای  PETبرای پارچههای پلي استر و  PPبرای
پارچههای پليپروپيلن است.

0.4

( nضريب تراکم پذيری نمونه ترکیبي)

0.45

0.35
0.3
اندازه گیری شده

0.25

مدل

0.2
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

( X2نسبت جرم نمونه شماره  2به جرم کل نمونه ترکیبي)

شکل  :1نمودار تعيين ضریب تراکمپذیری نمونه ترکيبي بر حسب نسبت
نمونه باطله هماتيت به نمونه کل

 2-1نتايج آزمايشهای يک عامل در هر آزمايش

نتایج آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش برای تعيين
تأثير  pHپالپ نشان داد که نتایج فيلتراسيون برای  pHهای
خنثي و قليایي نسبت به  pHاسيدی بهتر است که علت این
پدیده به شرایط فيزیکي شيميایي نمونه بر حسب نقطه بار
صفر کانيها نسبت داده شد [ .]15 ,14چون در این آزمایش-
ها نتایج در pHهای خنثي و قليایي تقریبا یکسان بود برای
انجام بررسيهای بيشتر ،در سطوح  1و  11آزمایشهای
طراحي شده نيز به انجام رسيد.
آزمایشهای تعيين تأثير کمک فيلتر نيز نشان داد که با اضافه
کردن غلظت کمک فيلتر" ،رطوبت کيک" فيلتر تغيير چنداني
نميیابد .این در حالي است که به نظر ميرسيد با افزایش
غلظت کمک فيلتر از صفر تا  322گرم بر تن" ،نرخ
فيلتراسيون" روند افزایشي پيدا کرده است .احتماالً توجيه این
روند بدین گونه است که کمک فيلتر شيميایي روی کشش
سطحي آب تأثير گذاشته و با کاهش آن نرخ آبگيری
فيلتراسيون را افزایش داده است .افزایش نرخ در غلظتهای
مختلف سطحساز مورد استفاده باعث افزایش سرعت آبگيری از
کيک شده ولي قادر به کاهش رطوبت کيک یا به نوعي حذف
آبهای درگير یا به دام افتاده که باعث ایجاد رطوبت در کيک
ميشود ،نشده است .برای این عامل نيز با توجه به اینکه در
این آزمایشها ،افزایش غلظت از  322تا  522گرم بر تن تأثير
مثبتي بر نتایج نداشت برای بررسيهای بيشتر در آزمایشهای
طراحي شده ،سطوح ذکر شده آزمایش شد.
آزمایشهای تعيين تأثير فلوکوالنت نشان داد که این عامل
تأثير مثبتي بر رطوبت کيک فيلتر نداشته و حتي برخي از
غلظتهای آن باعث افزایش رطوبت شده است که علت آن
احتماالً گرفتگي روزنههای پارچه فيلتر ،به واسطه زنجيرههای

شکل  :4تصوير میکروسکوپي پارچه فیلترها

با توجه به شکل  4بافت تمامي پارچهها بافت مربعي با الياف
چند رشتهای تشخيص داده شد .پس از تعيين جنس و نوع
بافت پارچه فيلترها ،آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش با
شرایط آزمایشي جدول  ،2برای تعيين تأثير پارچه فيلتر بر
فيلترشوندگي باطلهها اجرا شد که نتایج مطابق شکلهای  5تا
 1بهدست آمد.
19.66

19.94
18.97

20

16.40

16
14
PET-T40

PP-T50
PET-T20
پارچه فیلتر

PP-T30

شکل  :1تأثير پارچه فيلتر بر رطوبت نهایي فيلتر کيک

12

رطوبت ()%

18

بهینهسازی عوامل مؤثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانههای فرآوری گلگهر ...

0.267

0.26

0.254

0.251

0.250

PP-T50
PET-T20
پارچه فیلتر

PP-T30

0.25
0.24
PET-T40

پس از انجام  53آزمایش طراحيشده و محاسبه ميزان رطوبت
و توان عملياتي برای هر یک از این آزمایشها ،نتایج با استفاده
از نرمافزار  DX7بررسي شد که در ادامه به توضيح نتایج آن
پرداخته شده است.

توان عملیاتي )(t/h.m2

0.27
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 3-1-1بررسي عوامل مؤثر بر رطوبت نهايي کیک فیلتر

مدلي که نرمافزار برای محاسبه رطوبت کيک ارائه کرد مطابق
رابطه ( )1است (مدل بر اساس کد  1و  -1برای سطوح باال و
پایين متغيرها است).

شکل  :7تأثير پارچه فيلتر بر توان عملياتي فيلتراسيون

* Moisture = +18.32 + 0.22 * B -0.63 * F - 0.50
G + 0.25 * H + 0.22 * A * D - 0.23 * A* F + 0.24
* C * D + 0.19 * C * G + 0.33 * E * G
()1

2000
957

880

1000

366

157

500

)TSS (ppm

1500

در مدل پيشنهادی متغير  Aمعرف  pHپالپ B ،درصد جامد،
 Cغلظت کمک فيلتر D ،زمان مرحله فشردهسازی E ،فشار
مرحله فشردهسازی F ،فشار مرحله دميدن هوا G ،زمان
مرحله دميدن هوا و  Hضخامت کيک فيلتر است.
تحليل واریانس این نتایج نيز حاکي از معنادار بودن مدل
انتخابي ،عدم وجود انحناء یا عدم نياز به مدل غير خطي برای
نتایج و بي معنا بودن وجود خطای عدم برازش مدل است که
در جدول  5آورده شده است.

0
PET-T40

PP-T50 PET-T20
پارچه فیلتر

PP-T30

شکل  :6تأثير پارچه فيلتر بر مجموع ذرات جامد معلق در فيلتریت

با توجه به نتایج شکلهای  5تا  1و با توجه به این نکته که
پارچهای که انتخاب ميشود باید ترکيب بهينهای از نرخ
فيلتراسيون ،رطوبت کيک و وضوح فيلتریت را داشته باشد
پارچه فيلتر با کد  PET-T40با داشتن توان عملياتي و
رطوبت نهایي کيک بهتر و همچنين وضوح فيلتریت نسبتاً
مناسب ،برای انجام تستهای طراحي شده انتخاب شد.
پس از اتمام آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش ،فاکتورهای
مؤثر و سطوح باال و پایين آنها برای مرحله طراحي آزمایش،
با توجه به تحقيقات پيشين و همچنين کاتالوگ شرکتهای
مختلف و با آگاهي از توان اجرایي دستگاه آزمایشي مورد
استفاده و نتایج آزمایشهای یک عامل در هر آزمایش مطابق
جدول  4انتخاب شد.

1

مدل

کمتر از 2/2221

2

 :Bدرصدجامد

2/2123

معنادار
"

3

 :Fفشار مرحله دميدن هوا

کمتر از 2/2221

"

4

 :Gزمان مرحله دميدن هوا

کمتر از 2/2221

"

5

 :Hضخامت صفحه فيلتر

2/2223

"

6

AD

2/2125

"

1

AF

2/2212

"

6

CD

2/2226

"

جدول  :4فاکتورهای آزمایشهای طراحي شده و سطوح باال و پایين آنها

1

CG

2/2226

"

سطح باال

12

EG

2/2222

"

11

عدم برازش مدل

2/3161

بي معنا

12

انحناء (نياز به مدل درجه دو)

2/4125

بي معنا

رديف

نوع فاکتور

واحد

سطح

جدول  :1جدول تحليل واریانس ( )Anovaنتایج مربوط به رطوبت نهایي
کيک
ردیف

پايین
3

درصد جامد

%

45

65

مقدار P-Value

2

 pHپالپ

_

1

11

1

غلظت کمک فيلتر

گرم بر تن

322

522

-3-1-1الف) تأثیر درصد جامد بر رطوبت کیک

4

ضخامت کيک

ميليمتر

22

42

1

زمان مرحله فشردهسازی

دقيقه

1

3

7

فشار مرحله فشردهسازی

بار

1

15

6

زمان مرحله دميدن هوا

دقيقه

1

5

8

فشار مرحله دميدن هوا

بار

6

12

همانگونه که از شکل  6مشخص است افزایش درصد جامد
پالپ باعث افزایش رطوبت نهایي کيک فيلتر شده است .دليل
این امر را ميتوان در تشکيل سریع کيک ،گرفتگي منافذ
پارچه فيلتر و همچنين افزایش مقاومت کيک دانست.

 1-1نتايج آزمايشهای طراحي شده
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نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان

رطوبت ()%
)Moisture (%

رطوبت ()%
)Moisture (%

)Solid Percent (%

)Air Blowing Pressure (bar

درصد جامد ()%

فشار مرحله دمیدن هوا (بار)

شکل  :31تأثير عامل فشار مرحله دميدن هوا بر رطوبت نهایي کيک فيلتر

شکل  :8تأثير عامل درصد جامد پالپ بر رطوبت نهایي کيک فيلتر

-3-1-1ب) تأثیر ضخامت صفحه فیلتر بر رطوبت کیک

-3-1-1د) تأثیر زمان مرحله دمیدن هوا بر رطوبت کیک

شکل ( )1که تأثير ضخامت صفحه فيلتر بر روی رطوبت کيک
فيلتر را نشان ميدهد؛ نشانگر این مطلب است که با افزایش
ضخامت صفحه فيلتر ،رطوبت نهایي کيک فيلتر افزایش
ميیابد .علت این امر افزایش مقاومت کيک فيلتر با افزایش
ضخامت کيک است که تأثير منفي بر رطوبت کيک فيلتر
گذاشته است.

همانگونه که از شکل  11مشخص است افزایش زمان مرحله
دميدن هوا نيز کاهش رطوبت نهایي کيک را سبب شده است
که دليل آن افزایش ميزان خروج آبهای محبوس و به دام
افتاده در داخل منافذ کيک با افزایش زمان اعمال فشار است:

رطوبت ()%

)Moisture (%

رطوبت ()%

)Moisture (%

)Air Blowing Time (min

زمان مرحله دمیدن هوا (د یقه)

شکل  :33تأثير عامل زمان مرحله دميدن هوا بر رطوبت نهایي کيک فيلتر
)Cake Thickness (mm

 -2-1-1بررسي عوامل مؤثر بر توان عملیاتي فیلتراسیون

ضخامت صفحه فیلتر (میليمتر)

مدلي که نرمافزار برای محاسبه توان عملياتي فيلتراسيون ارائه
کرد مطابق رابطه ( )6است (مدل بر اساس کد  1و  -1برای
سطوح باال و پایين است):

شکل  :3تأثير عامل ضخامت کيک بر رطوبت نهایي کيک فيلتر

-3-1-1ج) تأثیر فشار مرحله دمیدن هوا بر رطوبت کیک

با مراجعه به شکل ( )12مشاهده ميشود که با افزایش فشار
مرحله دميدن هوا ،رطوبت کيک فيلتر به صورت خطي کاهش
ميیابد .دليل آن این است که با افزایش فشار مرحله دميدن
هوا ،هوایي که به داخل کيک فرستاده ميشود ،مقدار بيشتری
از آبهایي که در داخل منافذ کيک به دام افتادهاند را به
خارج از آن منتقل ميکند که این امر کاهش رطوبت نهایي
کيک را در بر دارد.

* Throghput = 0.24 + 0.021 * B -0.03 * D - 0.061
G + 0.035 * H - 0.012 * B * G + 0.017 * D * G

() 6
در این مدل پيشنهادی متغير  Bمعرف درصد جامد پالپD ،
زمان مرحله فشردهسازی G ،زمان مرحله دميدن هوا و H
معرف ضخامت کيک ميباشد .تحليل واریانس این نتایج نيز
حاکي از معنادار بودن مدل انتخابي ،عدم وجود انحناء یا عدم
نياز به مدل غيرخطي برای نتایج و بي معنا بودن وجود خطای
عدم برازش مدل است که در جدول  6آورده شده است.
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بهینهسازی عوامل مؤثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانههای فرآوری گلگهر ...

جدول  :7جدول تحليل واریانس ( )Anovaنتایج مربوط به توان عملياتي

فيلتر است .دليلي که باعث ميشود تا ضخامتهای پایين
صفحه فيلتر نسبت به ضخامتهای باالتر توان عملياتي پایيني
را منجر شوند این است که به جز زمان مرحله خوراکدهي که
با کاهش ضخامت کيک کاهش ميیابد باقي زمانها شامل
زمان مراحل فشردهسازی ،دميدن هوا و زمانهای فني برای
همه ضخامتها یکسان بوده که این امر سبب ميشود تا برای
ضخامتهای پایينتر ،نسبت وزن کيک خشک توليدی به
زمان کلي سيکل در مقابل ضخامتهای باالتر ،کمتر شود که
این کاهش ،کاهش توان عملياتي فيلتراسيون را نيز در بر
خواهد داشت.

فيلتراسيون
مقدار P-Value

ردیف

کمتر از 2/2221

معنادار
"

1

مدل

"

2

 :Bدرصدجامد

کمتر از 2/2221

3

 :Dزمان مرحله فشردهسازی

کمتر از 2/2221

4

 :Gزمان مرحله دميدن هوا

کمتر از 2/2221

"

5

 :Hضخامت صفحه فيلتر

کمتر از 2/2221

"

6

BG

2/2125

"

1

DG

2/2212

"

6

عدم برازش مدل

2/2462

بي معنا

1

انحناء (نياز به مدل درجه دو)

2/2166

بي معنا

-2-1-1الف) تأثیر درصد جامد بر توان عملیاتي
توان عملیاتي (تن بر ساعت بر متر مربع)

فیلتراسیون

)Throughput (tph

با توجه به شکل  12افزایش درصد جامد پالپ باعث افزایش
توان عملياتي فيلتراسيون شده است .دليل این امر کاهش
زمان مرحله خوراک دهي است .افزایش درصد جامد پالپ پر
شدن سریعتر صفحات فيلتر را سبب ميشود که این امر نيز
باعث کاهش زمان مرحله خوراک دهي خواهد شد.
)Cake Thickness (mm

ضخامت صفحه فیلتر (میليمتر)
)(tphتن بر ساعت
Throughputبر متر مربع)
توان عملیاتي (

شکل  :31تأثير ضخامت صفحه فيلتر بر توان عملياتي فيلتراسيون

-2-1-1ج) تأثیر زمان مرحله دمیدن هوا بر توان عملیاتي
فیلتراسیون

افزایش زمان مرحله دميدن هوا کاهش توان عملياتي
فيلتراسيون را سبب ميشود که علت این امر نيز افزایش زمان
کلي سيکل ميباشد .تأثير این عامل را در شکل  14ميتوان
دید.

(Solid)%
Percent
)(%
درصد جامد

توان عملیاتي (تن بر ساعت بر متر مربع)

شکل  :32تأثير درصد جامد پالپ بر توان عملياتي فيلتراسيون

-2-1-1ب) تأثیر ضخامت صفحه فیلتر بر توان عملیاتي

)Throughput (tph

فیلتراسیون

همانگونه که در شکل  23دیده ميشود افزایش ضخامت
کيک فيلتر باعث افزایش توان عملياتي شده است که این
افزایش را ميتوان با مراجعه به رابطه توان عملياتي توجيه
کرد .با توجه به رابطه  4مشخص است که توان عملياتي با
وزن کيک خشک رابطه مستقيم و با زمان سيکل رابطه
معکوس دارد .زمان کل سيکل متشکل از زمان مرحله
خوراکدهي ،زمان مرحله فشردهسازی (چالندن) ،مرحله
دميدن هوا (یا خشک کردن) و زمان مراحل فني از قبيل باز و
بسته کردن صفحات فيلتر ،تخليه کيک و شستشوی پارچه

Air Blowing
)time (min
دمیدن هوا (د یقه)
مرحله
زمان

شکل  :34تأثير زمان مرحله دميدن هوا بر توان عملياتي فيلتراسيون

-2-1-1د) تأثیر زمان مرحله فشردهسازی بر توان عملیاتي
فیلتراسیون
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نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان

برای این شرایط که با هدف کاهش هزینههای اضافي و کم
کردن هر چه بيشتر ميزان رطوبت کيک فيلتر صورت گرفت،
پس از اعمال تغييرات عنوانشده نتيجه پيشبيني نرمافزار
برای رطوبت برابر  14/44درصد حاصل شد که این نتایج با
انجام سه آزمایش تکرار اعتبارسنجي شد که نتایج آن در
جدول  6آورده شده است.

همانگونه که از شکل  15مشخص است ،افزایش زمان مرحله
فشردهسازی ،کاهش توان عملياتي فيلتراسيون را سبب شده
است .این کاهش به دليل افزایش زمان کلي سيکل است که
با توجه به رابطه معکوس توان عملياتي با زمان سيکل
فيلتراسيون بهطور کامل این نتيجه توجيهپذیر است.
توان عملیاتي (تن بر ساعت بر متر مربع)

جدول  :8نتایج آزمایشهای اعتبارسنجي رطوبت بهينه با سه تکرار
رديف

)Throughput (tph

شکل  :31تأثير زمان مرحله فشردهسازی بر توان عملياتي فيلتراسيون

 1-1-1بهینهسازی نتايج

بهينهسازی نتایج فيلتراسيون را در چند بخش که هر یک با
هدف خاصي صورت ميگيرد ،ميتوان انجام داد.
-1-1-1الف) کمینه شدن رطوبت نهايي کیک فیلتر

کاهش حداکثری ميزان رطوبت در جهت تسهيل حمل و
انباشت باطلهها و نيز بازیابي حداکثری آب بسيار با اهميت
است .بنابراین ابتدا بهينه کردن عوامل ،با اولویت قرار دادن
کمينه شدن رطوبت ،تحت شرایط عملياتي ذکر شده در
جدول  1انجام شد.

سطح
پايین

رديف

نوع فاکتور

واحد

65

بدون تغيير

3

درصد جامد

%

45

کمينه در نظر
گرفته شد

2

 pHپالپ

_

1

11

1

غلظت کمک
فيلتر

گرم بر تن

322

522

کمينه در نظر
گرفته شد

4

ضخامت کيک

ميليمتر

22

42

بدون تغيير

1

زمان مرحله
فشردهسازی

دقيقه

1

3

کمينه در نظر
گرفته شد

7

فشار مرحله
فشردهسازی

بار

1

15

کمينه در نظر
گرفته شد

6

زمان مرحله
دميدن هوا

دقيقه

1

12

افزایش یافت

8

فشار مرحله
دميدن هوا

بار

6

16

افزایش یافت

2

13/56

14/22

2/214

1

13/35

14/53

2/213

افزایش توان عملياتي یا به نحوی افزایش نرخ جامد توليدی در
واحد سطح فيلتراسيون ،باعث کاهش ميزان سطح فيلتر مورد
نياز و کاهش هزینههای سرمایهگذاری و عملياتي مربوط به
توليد ميشود .از این رو بهينهسازی فاکتورها اینبار با هدف
بيشينه کردن توان عملياتي انجام شد .برای این هدف ،سطح
باالی عامل ضخامت صفحه فيلتر که یکي از مهمترین عوامل
مؤثر بر توان عملياتي فيلتراسيون است ،از  42ميليمتر به 52
ميليمتر افزایش یافت تا برای این نتایج برونیابي نيز صورت
پذیرد .پس از در نظر گرفتن این شرایط ،نتيجه پيشبيني
نرمافزار برای توان عملياتي فيلتراسيون  2/44تن بر ساعت بر
متر مربع بود .آزمایشهای اعتبارسنجي این نتایج در جدول 1
آورده شده است.

همراه با کاهش هزینههای اضافي
باال

3

13/66

14/32

2/211

-1-1-1ب) بیشینه شدن توان عملیاتي فیلتراسیون

جدول  :6شرایط عملياتي اجرای آزمایش بهينه رطوبت نهایي کيک فيلتر
سطح

مترمربع)

ميانگين رطوبت کيک در این سه آزمایش 14/36 ،درصد و
انحراف معيار آن  2/16درصد است .در سطح اعتماد ،%15
رطوبت کيک بهدست آمده از این سه آزمایش باید در محدوده
 14/36±2/32یعني بين  14/24و  14/61باشد .رطوبت
تخميني نرمافزار  14/44درصد است که کامالً در این محدوده
قرار دارد .ینابراین نتایج این سه آزمایش حاکي از اعتبار مدل
هستند و با اطمينان باالیي ميتوان از آن در پيشبيني حاالت
مختلف عملياتي استفاده کرد.

)Squeezing time (min

اعمالي

سیکل

کیک فیلتر ()%

(د یقه)

زمان مرحله فشرده سازی (د یقه)

تغییرات

زمان کل

رطوبت نهايي

توان عملیاتي
(تن بر ساعت بر

جدول  :3نتایج آزمایشهای اعتبارسنجي توان عملياتي بهينه دو بار تکرار
رديف

زمان کل

رطوبت نهايي

توان عملیاتي

سیکل

کیک فیلتر ()%

(تن بر ساعت بر

(د یقه)

16

مترمربع)

3

1/21

16/21

2/463

2

1/14

16/21

2/451
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بهینهسازی عوامل مؤثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانههای فرآوری گلگهر ...

بودن پارچه فيلتر مورد استفاده برای این آزمایش با پارچه
فيلتر دستگاه آزمایشگاهي و متفاوت بودن توان پمپ خوراک-
دهي استفاده شده برای دو تجهيز اشاره کرد .با این حال نتایج
نشان داد که برای این شرایط نيز رسيدن به رطوبت زیر 22
درصد مقدور بوده است.

ميانگين توان عملياتي در این دو آزمایش 2/46 ،تن بر ساعت
بر متر مربع است که به مقدار  2/43پيشنهادی نرمافزار بسيار
نزدیک است .نکته قابل توجه این است که اگر چه رطوبت
حدوداً  4درصد از رطوبت بهينه در بهينهسازی قبلي بيشتر
شده و از 14/36درصد به ميانگين  16/11درصد رسيده است،
توان عملياتي حدود  462درصد (حدود  5برابر) افزایش داشته
است.

جدول  :33شرایط عملياتي اجرای آزمایش تکميلي در حالت بهينه هر دو
پاسخ برای مقياس پایلوت

-1-1-1ج) بهینه شدن هر دو پاسخ
با توجه به نتایج بخشهای قبل مشخص است که نقطه
مطلوب جایي است که هم توان عملياتي بيشينه شود و هم
رطوبت کيک کمينه شود .البته در عمل ،محدودیتهای فني و
نيز مطالعات اقتصادی وزن هر یک از این دو هدف را تعيين
خواهند کرد .به کمک مدل رگرسيون ميتوان بهينهسازی
همزمان پارامترها ،یعني کاهش رطوبت و افزایش توان
عملياتي فيلتراسيون را نيز انجام داد .در این عمليات ،اهميت
بهينهسازی رطوبت کيک  5و اهميت بهينهسازی توان
عملياتي  3در نظر گرفته شده است .این اوزان را ميتوان بر
حسب نياز تغيير داد و نتایج جدیدی گرفت.
نتایج پيشبيني نرمافزار برای این حالت رطوبت  16/13درصد
و توان عملياتي  2/22تن بر ساعت بر متر مربعي بود که نتایج
اعتبارسنجي این نتایج در جدول  12آورده شده است.

رديف

زمان کل

رطوبت نهايي

سیکل

کیک فیلتر ()%

(د یقه)
3

12/6

11/1

2

13/15

16/13

2/211

3

درصد جامد

%

45

2

 pHپالپ

_

1

11

1

غلظت کمک
فيلتر

گرم بر تن

322

522

کمينه در نظر
گرفته شد

4

ضخامت کيک

ميليمتر

12

22

کاهش یافت

1

زمان مرحله
فشردهسازی

دقيقه

1

3

کمينه در نظر
گرفته شد

7

فشار مرحله
فشردهسازی

بار

5

6

کاهش یافت

6

زمان مرحله
دميدن هوا

دقيقه

1

12

افزایش یافت

8

فشار مرحله
دميدن هوا

بار

5

6

کاهش یافت

رديف

مترمربع)
2/116

پايین

باال

اعمالي

55

کاهش یافت
کمينه در نظر
گرفته شد

مقياس نيمهصنعتي

همراه آزمایش تکرار
توان عملیاتي

رديف

نوع فاکتور

واحد

جدول  :32نتایج آزمایشهای تکميلي رطوبت و توان عملياتي بهينه در

جدول  :31نتایج آزمایشهای تکميلي در شرایط بهينه هر دو پاسخ به

(تن بر ساعت بر

سطح

سطح

تغییرات

 4-1بزرگ مقیاس کردن نتايج در مقیاس پايلوت

پس از انجام آزمایشهای تکميلي در مقياس آزمایشگاهي در
شرایط بهينه مختلف ،برای بزرگ مقياس کردن این نتایج،
آزمایشي در مقياس پایلوت در شرایط بهينه هر دو پاسخ اجرا
شد .برای این کار ابتدا با توجه به محدودیتهای دستگاه
فيلترپرس نيمهصنعتي ،شرایط آزمایش تکميلي نيمهصنعتي
مطابق جدول  11تعيين شد.
مقایسه بين نتایج پيشبيني شده نرمافزار با مقادیر بهدست
آمده از آزمایشها در جدول 12آورده شده است .همانگونه
که مشخص است ،نتایج پيشنهادی نرمافزار با نتایج بهدست
آمده چندان مطابق نيست که از دالیل آن ميتوان به متفاوت

عنوان

3

پيش
بيني
شده

2

نتایج
آزمای
ش

زمان کل

رطوبت نهايي

توان عملیاتي

سیکل

کیک فیلتر

(تن بر ساعت بر

(د یقه)

()%

مترمربع)

ــــ

16/215

2/11

12/1

11/34

2/12

 -4نتیجهگیری
 نتایج مطالعات خواصسنجي (شامل مطالعات آناليز
سرندی XRD ،و تعيين ضریب تراکمپذیری) روی نمونه-
های مورد بررسي ،حاکي از توجيهپذیر بودن استفاده از
دستگاه فيلترپرس ،برای فيلتراسيون این نمونهها بود .بر
اساس مطالعات انجام شده ضریب تراکمپذیری نمونه
ترکيبي ،رابطه خطي با ضریب تراکمپذیری هر یک از
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نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان

نمونهها داشت .ضریب تراکمپذیری نمونه مورد مطالعه
 2/32بهدست آمد.
نتایج مطالعات یک عامل در هر آزمایش نشان داد که دو
عامل  pHپالپ و غلظت کمک فيلتر تأثير مثبتي بر نتایج
فيلتراسيون دارند اما غلظت فلوکوالنت تأثير منفي دارد.

 -1تقدير و تشکر
از مدیریت و پرسنل محترم پژوهشکده سنگ آهن و فوالد
گلگهر سيرجان و پروژه بازیابي آب این شرکت و نيز دانشگاه
تربيت مدرس ،به دليل پشتيباني مالي و تجهيزاتي این
تحقيق قدرداني ميشود.

 همچنين بر اساس نتایج این آزمایشها پارچه فيلترPET-

 T40بهعنوان پارچه مناسب انتخاب شد.
 نتایج آزمایشهای طراحي شده در سطوح مورد آزمایش،
تأثير عواملي چون درصد جامد ،ضخامت صفحه فيلتر ،فشار
و زمان مرحله دميدن هوا را روی رطوبت کيک بارز دانست.
بهطوری که افزایش درصد جامد و ضخامت صفحه فيلتر
منجر به افزایش رطوبت و افزایش فشار و زمان مرحله
دميدن هوا کاهش رطوبت نهایي کيک فيلتر را سبب
ميشد .عالوه بر این نتایج این آزمایشها تأثير عواملي چون
درصد جامد ،ضخامت کيک ،زمان مرحله فشردهسازی و
زمان مرحله دميدن هوا را بر روی توان عملياتي
فيلتراسيون بارز دانست .برای این پاسخ نيز افزایش درصد
جامد و ضخامت صفحه فيلتر باعث افزایش توان عملياتي و
افزایش زمان مرحله فشردهسازی و مرحله دميدن هوا باعث
کاهش توان عملياتي ميشود.
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