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 پیشگفتار 

گر در بیش از دو دهه کار در صنعت و دانشگاه، همواره به دنبال جواب یک سؤال  مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی

تر است؟ جواب این سؤال، رویکرد ما را  های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایین کارخانه  کاراییبوده است؛ چرا  

می مشخص  موجود  مشکالت  که  کندبرای حل  بپذیریم  اگر  کارخانه.  تکنولوژیدر  علوم  ها،  از  حاصل  جاافتاده  های 

می گرفته  بکار  افزایش  مختلف  مسئله  با  مواجهه  نحوه  به  کاراییشود،  صنعتی  میواحدهای  روشن  مرکز خوبی  گردد. 

. با  داندها میارخانهگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری کتحقیقات فرآوری مواد کاشی

افزایش   برای  توسعهکارخانه  کاراییاین رویکرد،  بنیادی،  به تحقیقات وسیع  نیاز  در  های موجود،  ای و حتی کاربردی 

استانداردهای شناخته با  مطابق  باید  بلکه شیوه راهبری  نیست،  ایران  تغییر  دانشگاه و صنعت  این کار،  باشد. حاصل  شده 

استانداردسازی راهبری کارخانه  ”یک شدن به راهبری استاندارد است.  ارکنان با هدف نزدفرهنگ و تغییر رفتار ک

در مجتمع سرچشمه با کمک مدیران، روسا، سرپرستان و کارکنان زحمتکش    1394از سال    ”از طریق بازرسی فرایند

تولید نداشته و نتایج آن در   جای پرداختن به تحقیقاتی که نقش مستقیمی دربه اجرا گذاشته شده است. در این مدت به

قرار   موردبررسیراهبری استاندارد،  دهه گذشته در دنیاست، عوامل دوری از ۵شده در بهترین حالت تأیید کارهای انجام

ها زندگی  گر عالوه بر کار در کنار کارکنان عملیاتی با آنگرفت. در طی این مدت، کارشناسان مرکز تحقیقات کاشی

های عملیاتی جدید با ایجاد تغییرات تدریجی در فرآیند، تجهیزات و رفتار نیروی  ین تالش، اتخاذ شیوهاند. حاصل اکرده

به دنبال خواهد داشت.  انسانی ب وده است. این رویکرد، در درازمدت، نهادینه کردن روش صحیح راهبری کارخانه را 

گیرند وتحلیل قرار می  ملموس کارخانه مورد تجزیه  های مرکز، مسائل کاماًلهای متداول، در این گزارشبرخالف گزارش

أثیر اصالحات ایجادشده نیز در جلسات هفتگی با حضور  شوند. شایان ذکر است که تهای رفع مشکالت ارائه میو راه

 گردند. طور مستمر ارزیابی میهای شغلی بههمه رده

شده برای واحدهای مختلف کارخانه  های تهیهتابچههای این رویکرد جدید است. ککتابچه پیش رو نیز یکی از خروجی

شود. شرح تجهیزات به همراه نکات کلیدی  رداخته میصل است. در فصل اول به شرح مدار و اهداف واحد پشامل چهار ف 

مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است. در فصل سوم به مشکالت فرآیند، پیشنهادها و  

 شود. بایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم گنجانده شده است.کارها پرداخته میراه 

واحدهای صنعتی شود و راه جدیدی پیش روی دانشگاه و صنعت    کاراییین شیوه بومی، منجر به افزایش  امید است که ا

 .برای برقراری ارتباط پویا، مستمر و مؤثر بگشاید
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 مقدمه  -1-1

 یفرآور هایکارخانه به دنبال آن و کشئئور مسئئائل ترینمهم از یکی ر، بهیاخ انیسئئال یط در آب مسئئئله

 هایکارخانه در آب یحداکثر یابیباز که شئده باعث هاآن کاهش و یآب منابع اسئت. محدود بودن شئدهتبدیل

 دارد یمعدن مواد یفرآور هایدر کارخانه یمهم نقش آب .بیشئتر مدیران باشئد یاصئل هایدغدغه از یفرآور

ت. مشئئکالت کمبود آب در  سئئ ا نیاز آب مترمکعب ۵/2حدود  یمعدن ماده تن هر یفرآور یبرا کهطوریبه

آید و از سئوی دیگر، به  شئمار می ه صئنایع بهبرای آیند  بزرگیدر مناطق کویری و خشئک، تهدید    ویژهبهکشئور،  

، درنتیجههای فرآیند پیرومتالورژی و اسئتحصئال فلز، نیاز به کنسئانتره با رطوبت حداقل اسئت.  دلیل کاهش هزینه

 کنسانتره ضروری است. رطوبت و کاهشبازیابی آب جهت مصرف مجدد آن 

 :عبارتند ازهای بازیابی آب و کاهش رطوبت روش

زمانی که اختالف زیادی بین دانسئیته جامد و مایع وجود داشئته باشئد،   (:Sedimentation) نشيننی  ته -

پیوسئته در  صئورت  چنین، در مقیاس صئنعتی که پال  با دبی زیاد و بهنشئینی مؤثرترین روش اسئت. همته

 بهترین روش است.نشینی است، ته جریان

از روش فیلتر  ر پال  نزدیک به هم باشئئندکه نسئئبت آب و جامد دوقتی(: Filtrationفنلتر کردن )  -

 شود.کردن استفاده می

که مقدار رطوبت  در مراحل آخر آبگیری، برای این (:Thermal Dryingکردن حرارتی ) خشي  -

 شود.یرارتی استفاده مهای حکنندهخشکبرسد، از  %9به کمتر از 

دارای بهترین بازدهی اسئت. این امر در   ییننشئ در شئرایطی که اختالف چگالی جامد و مایع زیاد باشئد، روش ته

نشئینی های هیدرو متالورژی تهاما در روش؛  کنداسئتفاده آب اسئت، معموالً صئدی می  آرایی که مایع موردکانه

شئده، چگالی آن عیار حالل نسئبت به عنصئر یا کانی حلزیرا با افزایش  ا نداشئته باشئد،  الزم ر  کاراییممکن اسئت 

آرایی معموالً  شئئئود. آبگیری در کئانئهمئانئده نزدیئک میهئای جئامئد بئاقیو بئه چگئالی دانئه  یئافتئهد  یئابئ نیز افزایش می

و   هشئئدشئئین کردن جدا  ننشئئینی و فیلتر کردن اسئئت. قسئئمت عمده آب ابتدا به روش تهترکیبی از دو روش ته

، رطوبئت کیئک رکنیفیلت  یئابئد. سئئئپ  در  افزایش می  %60  -۵۵ریز تیکنر تئا  درنتیجئه، درصئئئد وزنی پئالئ  تئه

-10های صئنعتی، به رطوبت  کنتوان با خشئکشئود و در صئورت لزوم میکاهش داده می %10-20محصئول به 

 % دست پیدا کرد.۵
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 هدف مدار  -1-2

جتمع م  سئئرچشئئمه اسئئت که ونیفه آن، کاهش  های جانبی ماز کارخانه  یکیکن،  خشئئک -کارخانه فیلتر 

ارسال به واحد ذوب است. بر مبنای طرح کارخانه، پال  حاوی کنسانتره رطوبت کنسانتره تولیدی مجتمع جهت  

شئئود. تیکنرهای قدیم، ونیفه ای قدیم و تیکنرهای توسئئعه مجتمع تقسئئیم میها میان تیکنرهم  توسئئم مقسئئم

عهئده دارنئد و تیکنرهئای جئدیئد نیز کنسئئئانتره غلی  شئئئده را بئه بخش  یم آبگیری را بردهی بئه بخش قئدکخورا

  خأل)بر اسئاس طرح  به فیلترهای   ۵0کنند. در بخش قدیم، کنسئانتره تغلی  شئده با درصئد جامد ارسئال میجدید  

به سئئمت  1۵و  14  هاینقالهر  توسئئم نوا %18تا  14با رطوبت   خألشئئوند. محصئئول تولیدی فیلترهای  ارسئئال می

ع گردان و جریان مسئتقیم کن کنسئانتره م  از نوشئوند. در مجتمع، دو خشئکدوار هدایت می  هایکنخشئک

نوار  ریخته شده و سپ  توسم  20بر روی نوار نقاله شئماره   %8با رطوبت    کنخشئکمحصئول نهایی    .وجود دارد

 شود.می تره و ذوب منتقلبه انبار کنسان  Tripperکن )کج  نوار نقالهو  21شماره  نقاله

ه رطوبت کیک تولیدی آن بر اسئئاس مجموعاً پنج فیلتر فشئئاری جهت کاهش رطوبت کیک موجود هسئئتند ک

انبار ذوب   درنهایتو   20به نوار    200۵و  2002، 2001یدی توسئئم نوارهای  اسئئت. محصئئول تول %8طرح حدود 

  .1شود )شکل هدایت می

 

 
  شماتیکی از مدار آبگیری  -1شکل 
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 کنخش    – خل شرح مدار فنلتر کنی   -1-3

طریق مقسئئئم اولیه بین تیکنرهای توسئئئعه و تیکنرهای قدیم تقسئئئیم    دن )کنسئئئانتره م   ازباطله کارخانه مولیب

 دهد.، مدار قدیم آبگیری را نمایش می2شود. شکل می

 
  کنو خشک خألتر کنر، فیلشامل: تی)مدار قدیم   -2شکل 

درصئد جامد  ۵0ب فیلترها که بر اسئاس طرح تیکنرهای شئمال و جنوب )قدیم  پ  از رسئیدن به دانسئیته مطلو

ای به سئمت مخزن ذخیره )مخزن وارمن  که در  ه را به وسئیله دو پم  دیافراگمی دوکپهاسئت، پال  غلی  شئد

این مخزن، وجود دو پم  وارمن از    گذارینامکنند. دلیل میقرار دارد، ارسئال   کنیفیلتر طبقه همکف سئاختمان

های دیافراگمی  م توان بر اسئئاس تعداد پال  و زمان، در پان پال  ارسئئالی را مینوع گریز از مرکز اسئئت. میز

رح، یکی از  طور که گفته شئئئد مخزن وارمن دارای دو پم  سئئئانتریفیوژ اسئئئت. بر اسئئئاس طتنظیم نمود. همان

م  گریز  اسئت. پال  غلی  شئده در مخزن وارمن به وسئیله پ  کاربهآمادهلت حال کار و دیگری در حاها در  پم 

  .3شود )شکل سال میاز مرکز به مقسم گردان در طبقه سوم ار

 
 ارسال پال  به فیلتر -3شکل 
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ت پال  رانشئینی ذونیفه جلوگیری از ته دهد. این مقسئم گردان،، مقسئم گردان در طبقه سئوم را نشئان می4شئکل 

کند. برای ارسئئال پال  به هر یک از فیلترها، دو خم تقسئئیم می  خألرا بر عهده دارد و نیز پال  را بین فیلترهای  

 شود.ای استفاده میلوله وجود دارد. برای کنترل میزان پال  ورودی به فیلترها، از شیرهای نیزه

 
 تقسیم بار بین فیلترها  ) مقسم گردان فیلترها  -4ل شک

گرفته شئده اسئت. بر اسئاس طرح، دو فیلتر   در نظرانتره م   رطوبت کنسئ   برای کاهش  خأل، سئه فیلتر درمجموع

و یا در حال تعمیر اسئئت. این فیلترها، بر اسئئاس فشئئار منفی  کار  به آمادهها در حالت  در حال کار و یکی از آن

هئای  هاحتیئا  بئه مکنئد  دهنئد. برای ایجئاد مکش،ب موجود در کیئک فیلتر عمئل آبگیری را انجئام مییعنی مکش آ

اند.  و آبگیر به فیلتر متصئل شئده خألهای  ها در طبقه همکف قرار دارند و به وسئیله تانکقوی اسئت. این مکنده

سئپ  به وسئیله هوای   و  شئدهها تشئکیل دیسئک اسئت که کیک آبگیری شئده بر روی آن 11هر فیلتر، شئامل 

تن    3۵اژ  و تن %18تا  14ی با رطوبت  شئود. محصئول تولیدی فیلترهای دیسئکتراش از دیسئک جدا میدمشئی و گل

، برای  نوار نقالهاز فیلترها، یک    هرکدام . برای  ۵شئئود )شئئکل ریخته می 14بر سئئاعت بر روی نوار نقاله شئئماره  

شئوند. این نوارها به صئورت دوطرفه، با توجه به این  شئناخته می  14cو  14a ،14bانتقال بار اسئت که به نوارهای  

، ونیفه 1۵کنند. نوارهای  حرکت می  15bو  15a  رهاینوان در مدار است، به سمت  کموضوع که کدام خشک

 دهد.کن دوار را نشان می، مدار انتقال کیک به خشک6کن دوار را دارند. شکل انتقال بار به خشک
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  فیلتر کیک محل تخلیه )  14نوار  -۵شکل 

 
 کنفیلتر به خشک های انتقال کیک وارن -6شکل 
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 های دوار کنخش   -1-4

از  و ارسئئال کیک با رطوبت مناسئئب به بخش ذوب سئئرچشئئمه،    خألبرای کاهش رطوبت محصئئول فیلترهای  

 6۵/3و قطر   متر 43/27با طول  کن دوار  تمع سئرچشئمه، دو خشئکشئود. در مج دوار اسئتفاده می  یهاکنخشئک

  .7و حرارت مستقیم هستند )شکل ها، از نوع جریان کنمتر قرار دارد. این خشک

 
 دوار مجتمع م  سرچشمه هایکنخشک -7شکل 

برای    ازین موردرارت  کن، شئئامل بخش ثابت و بخش متحرک اسئئت. در بخش ثابت، مشئئعل حاجزای خشئئک 

در    شئده که با قرار دادن کنسئانترهو بخش متحرک از صئفحاتی تشئکیل  کردهخشئک کردن کنسئانتره را تولید 

ها دارای سئیسئتم غبارگیری هسئتند )شئکل کنچنین، خشئکشئود. هممعرض هوای گرم باعث کاهش رطوبت می

را دارد. غبارگیر موجود از نوع    غبار و  گرد کن قرار دارد و ونیفه مکش هوا و کاهش  که در انتهای خشئئئک8

 شود.می ی است و با پاشش آب، غبارگیریآب سیکلونی

 20شئئماره   ، به وسئئیله شئئوت خروجی بر روی نوار%8تا  7های دوار با رطوبتی در حدود کنخروجی خشئئک

، شامل یک 21ند. نوار  کمنتقل می 21کن را به نوار  این نوار، محصول فیلترهای فشاری و خشک .شودریخته می

ره یا مخازن ذوب ه سئئمت ذوب یا به انبار کنسئئانتد کنسئئانتره را بسئئته به نیاز بتوانکن اسئئت که میکج  نوار نقاله

  .9هدایت کند )شکل 
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 غبارگیر سیکلونی چند پره  -8شکل 

 
 ذوب  انتقال کنسانتره م  به قسمت -9شکل 
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 شرح مدار فنلترهای فشاری  -1-5

  به فیلترهای  متر مکعبکیلوگرم بر  2000  حدود )دانسئیته 6۵تیکنرهای توسئعه م  با درصئد جامد حدود ریز  ته

مترمکعبی تقسئیم   80ریز تیکنرهای م  وارد مقسئم شئده و بار را بین دو مخزن شئود. تهدهی میفشئاری، خوراک

ای شئماره یک و دو را تأمین  ای دو پم  سئانتریفیوژی اسئت که خوراک فیلترهیک، دارکند. مخزن شئماره  می

کنند را تأمین می ۵و  4، 3که خوراک فیلترهای  شئماره دو دارای سئه پم  سئانتریفیوژی اسئت   کنند. مخزنمی

سئال   در طرح توسئعه اولیه مجتمع در 2و   1دهد . فیلترهای  دهی را نشئان می، نمایی از سئیسئتم خوراک10شئکل )

 . 11اند )شکل هاندازی شددر طرح نهایی توسعه نصب و راه 1389در سال  ۵و  4، 3و فیلترهای  1379

 
 به فیلتر فشاری دهیخوراک مدار  -10شکل 

 
 تصویری از فیلترهای فشاری موجود در مجتمع م   -11شکل 
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مثبت به خوراک اسئئئت. به این صئئئورت که پ  از  اری بر اسئئئاس اعمال فشئئئار اسئئئاس عملکرد فیلترهای فشئئئ 

ر، با تحت فشئار قرار دادن خوراک و همچنین دمش هوای فشئرده، هوای ورودی، جایگزین  دهی به فیلتخوراک

بار، بسئته به نوع    6-10شئود. این کار در محدوده فشئاری  فیلتر تشئکیل می آب موجود در خوراک شئده و کیک

های م جکافقی، صئفحات فیلتر توسئ شئود. در فیلتر رطوبت مطلوب انجام می عدنی، درصئد جامد خوراک وماده م

، خوراک وارد یکدیگربه شئئوند. پ  از نزدیک شئئدن صئئفحات  صئئورت افقی از یکدیگر باز و بسئئته می هیدرولیکی به

از پارچه  ز شئدن صئفحات، کیک فیلتر شئود. در هنگام باکیل می، کیک تشئ موردنظرفیلتر شئده و پ  از اعمال فشئارهای  

های مهم فیلترهای فشاری افقی،  شود. یکی از ویژگیمی  گیری مجددآماده بارها  بعد از شئستشوی پارچهجدا شئده و فیلتر  

موجود در تخلیه ثقلی کیک فیلتر و جدا شئدن کیک از پارچه فیلتر بر اسئاس وزن طبیعی ذرات اسئت. فیلترهای فشئاری  

 دهد.را نشان می  افقیی کلی از فیلتر فشاری  ، شما12نوع هستند. شکل    سرچشمه از همین 

 
 افقی اجزاء فیلترهای فشاری -12شکل 

و انبار کنسانتره فرستاده  20زیرین هر فیلتر قرار دارند به سمت نوار   در قسمتکیک فیلترها، توسم نوارهایی که 

 دهد.انتقال را نمایش می رو مسی، نوارها 13شوند. شکل می
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 ای انتقال کیک فشاری و نواره  فیلترهای -13شکل 
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 شرح تجهنزات مدار قدیم آبگنری  -2-1

های آبگیر و فیلتر  و ها، تانکیوم)وک خألاین قسئمت شئامل تیکنرهای کنسئانتره شئمال و جنوب، سئاختمان فیلتر 

 های دوار است.کنخشک

 معرفی تنکنرها  -2-2

نشئئینی بیشئئترین بازدهی را خواهد داشئئت. اختالف دانسئئیته مایع و جامد زیاد باشئئد، روش ته یطی کهدر شئئرا

سئئبی کم، از  ها در فرآوری مواد معدنی اسئئت و نرفیت باال و هزینه نرکاربردترین روشنشئئینی ثقلی یکی از پته

ایش غلظت پال  به روش  ترین تجهیز در فرآوری مواد اسئئت که برای افزمعمولتیکنر خصئئوصئئیات آن اسئئت. 

  .14گیرد )شکل ر مینشینی، مورد استفاده قراته

دهی کاهش  شئود. انرژی پال  در چاهک خوراکدهی میراکنشئینی، ابتدا پال  وارد چاهک خور فرآیند تهد

نشئین شئده  شئود. در مخزن تیکنر، به دلیل دانسئیته باال، ذرات جامد تهکه آرام شئد، وارد تیکنر می  ازآنپ یافته و 

 آنجاسئئتر تیکنر شئئده و در  نشئئینی، ذرات جامد وارد بشئئود. پ  از فرآیند تهو آب شئئفاف از سئئرریز خار  می

نشئئین شئئده که در  مواد ته  گیرند. فرآیند فشئئردگی در اثر وزنفشئئردگی و نیروهای برشئئی قرار می أثیرتتحت 

های  ها و میلهافتد. عامل ایجاد نیروهای برشئئئی نیز تیغهاند، اتفای میفتههای باالتر درون بسئئئتر تیکنر قرار گرافق

طراحی تیکنرها بر این   .های تیکنر اسئئتعمودی پاروها )در تیکنرهای جدید ، شئئیب بخش مخروطی و دیواره

 ا کنند.نشینی پیدترین ذرات نیز امکان تهدر حدی باشد که کوچکمبناست که سرعت رو به باالی آب 

 
 اجزای تیکنر -14شکل 
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دهی در مرکز تیکنر، برای آرام کردن دبی ورودی قبئل از ورود بئه مخزن و توزیع یکنواخئت و چئاهئک خوراک

تأثیر بسئئیار زیادی بر فرآیندهای    دهیشئئعاعی جریان به درون تیکنر طراحی شئئده اسئئت. طرح چاهک خوراک

دهی بسئئیار  در چاهک خوراک  لوط شئئدن پال  و فلوکوالنتنشئئینی در تیکنر دارد. این فرآیندها به میزان مخ ته

 از: اندعبارتدهی به آن دهی و سیستم خوراکها در طراحی چاهک خوراکترین مالکمرتبم هستند. مهم

 یدهوزیع بیشینه انرژی در چاهک خوراکت ✓

 دهیخوراک در چاهکفزایش دادن زمان ماند پال  ا ✓

 نشینیحیه تهلوگیری از ورود مستقیم پال  به ناج ✓

 سازی طبیعی خوراک با استفاده از آب شفاف بازیابی شدهساندن رقیقه حداکثر رب

وی دارد که برای مخلوط کردن به نیر  هعهئد دهی ونیفئه مخلوط کردن فلوکوالنت و پال  را براهک خوراکچئ 

در چاهک  ها بایسئئئتی نیروی برشئئئی، برای جلوگیری از شئئئکسئئئتن لختئهبرشئئئی زیادی نیئاز اسئئئت. از طرفی

های بسئئیاری برای طراحی چاهک  های گذشئئته تالششئئد. با توجه به این تضئئاد، در سئئالدهی کم باخوراک

اسئئئئت.  خوراک تیکنرهئئا صئئئورت گرفتئئه  برای  ای  دهی پره خوراک  ، چئئاهئئکدرنهئئایئئتدهی منئئاسئئئئب 

(Vane Feedwellاهک   . در این چ1۵طراحی شئئده اسئئت )شئئکل   21عنوان چاهک مناسئئب برای قرن  ، به

هک را به دو منطقه با نرخ برش زیاد )قسئئمت باالیی چاهک  و نرخ برش کم )قسئئمت ها چادهی، پرهخوراک

 از: اندعبارت، اندداشتهای نقش کنند. مفاهیمی که در طراحی چاهک پرهپایینی چاهک  تقسیم می

 داکثر توزیع ذرات در محیم چاهکح ✓

 داکثر نرخ برش در باالی چاهکح ✓

 وراکسازی خقیقر ✓

 رش کم در پایین چاهکجود منطقه با نرخ بو ✓

 های جریان پایینملکرد مناسب در نرخع ✓
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 ایپره  دهیخوراک چاهک  -1۵شکل 

 های کنترلی تنکنرسنستم -2-2-1

 شوند.برای برآورده کردن سه شاخص عملیاتی زیر به کار گرفته می های کنترلیممعموالً سیست

 گر خارجیعامل اخاللردن  تأثیر هر رطرف کاهش )بک -1

 ایدار کردن شرایم با حف  عوامل عملیاتی نزدیک مقادیر مطلوبپ -2

 سازی فرآیندهینهب -3

بررسئی باشئد و هیت تالشئی در جهت   که رفتار دینامیکی بعضئی از متغیرهای خروجی فرآیند، تحترصئورتید

Openباز )  -العمل حلقهیجه به عک عمل نیاید، نتکنترل خروجی به − Loop Response معروف اسئت. اگر  

رفتئار دینئامیکی حئاصئئئئل، عک کنترل برای تنظیم خروجی اضئئئئافئه شئئئود،  بسئئئتئه   -العمئل حلقئهکننئده 

(Closed − Loop Responseاز: اندعبارتاز کنترل فرآیند،  شود. مزایای استفاده  نامیده می 

 ازحدبیشم باردهی فزایش سطح ایمنی با جلوگیری از به وجود آمدن شرایا •

 تر شدن عملیات کارخانه به شرایم بهینهدیکزن •

 هبود کیفیت محصولب •
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 محیطیزیستمالحظات  منظوربهایش و کنترل پ •

 های عملیاتیمینه کردن هزینهک •

 آوری کارخانهوری و سودیشینه کردن بهرهب •

 لقه کنترل ارتفاع گلح

افزایش  شئده و باعث  ها بیشئتر خار بوس شئده از بین لختهرچه ارتفاع بسئتر گل در تیکنر بیشئتر باشئد، آب مح ه

های تیکنر شئود. البته این بسئتر باید در محدوده توان پاروافزایش آبگیری می  درنتیجهریز تیکنر و درصئد جامد ته

کنترل   ا، ارتفاع گل با اسئئتفاده از تغییر نرخ فلوکوالنتدر تیکنره  روازاینرکز تیکنر باشئئد.  برای انتقال گل به م

های ابتدایی برای  رف فلوکوالنت نیز کنترل شود. این حلقه، جزء حلقهشود تا عالوه بر کنترل بستر، میزان مصمی

   تزریق فلوکوالنت، میزان ارتفاع گلهر تیکنر، خصئوصئاً تیکنرهای نرخ باالسئت. در این حلقه، با تغییر دور پم

ریز  مد تهاط مستقیمی با گشتاور وارده بر پاروها و درصد جاشود. ارتفاع گل، ارتبدر حد مشئخصی نگه داشته می

شئئکل . شئئودریز نیز می، کنترل میزان ارتفاع گل، منجر به کنترل نسئئبی گشئئتاور و درصئئد جامد تهدرنتیجهدارد.  

 دهد.مایش میعدنی را ندر یک مجتمع فرآوری مواد م، شمای حلقه کنترلی 16

 
 کنترل ارتفاع گل  لقهح -16شکل 

 حلقه کنترل گشتاور

العمل آن بسئیار مهم است. نترل گشئتاور تیکنر خصئوصئاً در تیکنرهای با قطر باال با توجه به تأخیر زیاد در عک ک

افزایش یابد و حتی در صئئورت   مجاز، باید دبی خروجی تیکنر  ازحدشیبدر تیکنرها هنگام افزایش گشئئتاور به  

، کنترل گشئئئتئاور بئه جهئت تئأمین طورکلیبئهن اسئئئت ورودی تیکنر نیز قطع شئئئود.  ممک  آن،  ازحئدبیشافزایش  
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سئئالمت تجهیز و عدم توقف تجهیزات آبگیری بسئئیار حائز اهمیت اسئئت. از طرفی، بین این پارامتر و خم گل 

و نشئئین شئئده  های تهیشئئتر خار  شئئدن آب از میان الیهیم وجود دارد و افزایش خم گل موجب بارتباط مسئئتق

توان گفئت افزایش خم گئل، البتئه تئا حئد توان  می طورکلیبئهبنئابراین،  ؛  شئئئودریز میافزایش درصئئئد جئامئد تئه

آمیز تفاده موفقیتهایی از اسئ ریز خواهد شئد. گزارشپاروهای تیکنر، موجب افزایش گشئتاور و درصئد جامد ته

 این مدار کنترلی، منتشر شده است.

 ریزلقه کنترل دانسنته تهح

، دسئتیابی به دانسئیته مطلوب در هر فرآیند برای  بنابراین؛ فاده از تیکنر، غلی  نمودن پال  ورودی اسئتاسئتدف  ه

کالت عملیاتی و اهمیت دارد و اختالف با دانسئئیته مطلوب ممکن اسئئت باعث بروز مشئئ  دسئئتپایینفرآیندهای  

در طراحی تیکنرها این حلقه    کهطوریبه، کنترل این پارامتر بسئیار مهم و ضئروری اسئت،  روازاینتعمیراتی شئود. 

 اند.نبوده مستثنااین قاعده  است و تیکنرهای مجتمع م  سرچشمه نیز از در نظر گرفته شده

 لقه کنترل فشار گلح

ا توجه به ثابت بودن ارتفاع  شئود. بنج در قسئمت مخروطی اسئتفاده میر برخی از تیکنرها، از حسئگرهای فشئارسئ د

موجود در بسئتر تیکنر اسئت. فشئار وارده در قسئمت مخروطی )فشئار گل  بیانگر میزان گل   پال  و ثابت گرانش،

های  م ریز دارد. برای کنترل این پارامتر، از تغییر در سئرعت پارتباط مسئتقیمی با دانسئیته ته فشئار گل، درنتیجه

های  ، شئئمای کلی از حلقه17شئئکل  شئئود. ریز تیکنر اسئئتفاده میته شئئیر کنترلیریز تیکنر و یا میزان باز بودن ته

 دهد.هر تیکنر را نمایش میدر  نیاز موردکنترلی مهم 

 
 کنترلی در تیکنر هایحلقه  -17شکل 
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 های کنترلی تنکنرهای مس حلقه  -2-2-2

ی دیافراگمی در نظر هاریز با تغییر تعداد ضئربات پم اولیه، در این تیکنرها حلقه کنترل دانسئیته تهراحی  طبق ط

سئئنج اسئئت. نحوه  ای و دبیسئئنج هسئئتهریز این تیکنرها مجهز به دانسئئیتهگرفته شئئده اسئئت. در طراحی اولیه، ته

تر باشئد، ریز نسئبت به نقطه مطلوب کمه تهانسئیتمقدار د چنانچهعملکرد این حلقه کنترلی بدین صئورت اسئت که  

ریز نسئبت به نقطه مطلوب با افزایش  تر بودن دانسئیته تهبیش  در صئورتتعداد ضئربات پم  کاهش پیدا کرده و 

  .18شود )شکل تعداد ضربات پم ، دانسیته به نقطه مطلوب نزدیک می

 
 دیم م  های قتیکنرحلقه کنترلی دانسیته   -18شکل 

شئئود. جهت  وارد می  خألهای  ریز تیکنرهای شئئمال و جنوب به درون مخزنی در طبقه همکف سئئاختمان فیلترته

شئده در اتای کنترل   گیریاندازهسئنج فراصئوت قرار دارد و سئطح گیری سئطح پال ، روی این مخزن سئطح اندازه

اولیه کارخانه، حلقه کنترل سطح مخزن راحی  طبق طچنین   . هم19شکل شود )کن نمایش داده میخشک -فیلتر

کنترلی، جلوگیری از برگرداندن بار به تیکنر به   دف از این حلقهبا تغییر دور پم  در نظر گرفته شئئئده اسئئئت. ه

 ستهالک پم  است.واسطه سرریز کردن و نیز ا
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 سانتریفیوژ  هایپم  مخزن وارمن و  -19شکل 

نظر گرفته شئده  ریز با تغییر دور پم  در  احی اولیه این تیکنرها، حلقه کنترل دانسئیته تهسئعه: طبق طرتیکنرهای تو

کیلوگرم بر مترمکعب  برای    2000، تأمین دانسئیته مطلوب )کنیمدار فیلتر  کاراییاسئت. به دلیل تأثیر دانسئیته بر 

را   4و   3شئماره ریز تیکنرهای م   ته تهای کلی حلقه کنترل دانسئی، شئم20شئکل این مدار بسئیار ضئروری اسئت. 

 دهد.نشان می

سئنج و تنظیم ارتفاع  سئنج، دانسئیتهگیری گشئتاور، دبیتم اندازهمجهز به سئیسئ هر دو  4و  3شئماره  یکنرهای م  ت

 پارو هستند.

 
 حلقه تنظیم دانسیته در تیکنرهای جدید  -20شکل 
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 معرفی فنلترها  -2-3

یش  ، فرآینئد جئدا درواقعشئئئونئد.  یئاتی اسئئئت کئه طی آن ذرات معلق جئامئد از محلول جئدا مییون عملفیلتراسئئئ 

نامند. فیلتر از سئطح متخلخلی که منافذ آن مایع توسئم یک واسئطه متخلخل را عمل فیلتراسئیون می  جامدات از

شئده اسئت. عبور مایع از  کنند، تشئکیلهای جامد جلوگیری میبرای عبور مایع مناسئب هسئتند ولی از عبور دانه

ف فشئئار ممکن اسئئت در اثر  ود. این اختالشئئ ن انجام میسئئطح فیلتر در اثر ایجاد اختالف فشئئار در دو طرف آ

رطوبت مواد، در    منظور کاهشبهیا گریز از مرکز باشئئد. فیلترها عالوه بر اسئئتفاده    خألنیروهای ثقلی، فشئئاری،  

های هیدرو  شئده در روشهای غنیچنین جدا کردن محلولو همآلود موارد دیگر مثل صئاف کردن مایعات گل

 .درونه کار میب نیز تالورژیم

ها، معادالتی اسئئت  ترین آنتشئئریح عملکرد فیلتراسئئیون، معادالت و نظریات مختلفی وجود دارد. معمول  ربارهد

 خواهد شد.ها پرداخته نجداگانه به آ صورتبهاند، که نوشته شده Poiseuilleو  Darcyکه بر مبنای نظریه 

شئود که تابعی از زمان  ر ایجاد میر یک افت فشئافیلتر در اث ، جریان آبخأللف  در هر دو نوع فیلتر فشئاری و  ا

یک معادله  Darcyشود. می ، مشخص  Rcکیک ) و مقاومت  Rmاست. جریان مایع با توجه به مقاومت پارچه )

آورده اسئت. در این رابطه، نرخ جریان آب  به دسئت ، Qفیلتر )نرخ جریان آب   بهای برای فیلتراسئیون نسئبت پایه

اسئئت. مقاومت در برابر جریان، تابعی از   Pو اختالف فشئئار    A، سئئطح فیلتر Uاز ویسئئکوزیته  تابعی  ر شئئده  فیلت

Rm) مقاومت پارچه، ضخامت و ساختار کیک است که به صورت ترکیبی از این دو + Rcود.ش  بیان می 

Q =
AΔP

U(Rm + Rc)
 

چنین، مقاومت بیان شئوند. هم Rmقالباسئت در   ر عمل، مقاومت ناشئی از کور شئدن منافذ پارچه فیلتر ممکند

 ،درنتیجهغیرمتراکم باشد، ممکن است متناسب با مقدار کیک باشد.  کهدرصورتیکیک 
Rc = αW 

)متر بر   مخصئئئوی کیئک، مقئاومئت  αبر مترمربع  ومقئدار کیئک در واحئد سئئئطح )کیلوگرم    Wر این رابطئه، د

زمان در سئئیسئئتم فیلترکنی بسئئته اسئئت و بنابراین  ، تابعی از  لترفی  یرو  جادشئئدهیاکیلوگرم  اسئئت. مقدار کیک 

   نسبت داده شود.t  در طول زمان )Vتواند به حجم آب فیلتر جمع شده )می
WA = cV 

c غلظت جامد در پال  )کیلوگرم بر مترمکعب : 

 شود:، بدین صورت محاسبه میذکرشدهمعمول فیلتراسیون، با توجه به روابم  طهابر

Q =
AΔP

αUc (
V
A) + URm
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آوردن حداکثر کارایی فیلتراسئئئیون بر اسئئئاس آزمایش و کنترل فرآیند،    به دسئئئت  تئوری فیلتراسئئئیون در  ب

 توان نوشت:ی، معادله زیر را مPoiseuilleبکار گرفته شود. بر مبنای فرمول  تواندمی
dV

Adt
=

P

μ [Vr (
W
A ) + r′]

 

V شدهخار : حجم آب فیلتر  :مایع تهیسکوزیو 

Aسطح فیلتر : r صوی کیک فیلتر: مقاومت مخ 

tزمان فیلتراسیون : Wوزن کیک خشک به ازای واحد حجم آب عبور کرده : 

P کیک دو طرف: افت فشار در rهای مربوط به آبکشیلهپارچه فیلتر و لو : مقاومت مربوط به 

های مربوط به تخلیه مت لولههای مربوط به آبکشئئی و مقاولوله پارچه فیلتر تمیز باشئئد و مقاومت  کهرصئئورتید

 دوکردن اسئئت. درنهایت، با انتگرال گرفتن از    نظرصئئرفقابل  rمایع عبور کرده از فیلتر جزئی باشئئد، مقدار  

W2معادله، ضئئرب کردن دو طرف در  رفط

tf
آید.  می به دسئئتایی زیر  رفتن از آن، معادله نهو ریشئئه دوم گ  ⁄2

، زمانی اسئت که کیک در حین  tfگردد.میبرای حجم آب فیلتر گرفته شئده و به زمان تشئکیل کیک بر fاندی   

 ن:فیلتر شده در پال ، تشکیل شود. بنابرایور بودن سطح غوطه

WVf

Atf
= Zf = [

2PW

μrtf
]

1
2⁄

 

نامیده   در کیک به ازای واحد سئئئطح فیلتر و واحد زمان  مد موجود، سئئئرعت تشئئئکیل کیک )وزن جاZقدار  م

زمان تشئئکیل کیک بر زمان سئئیکل فیلتر ضئئرب کرد و بدین    قسئئمتخار توان در  شئئود. این مقدار را میمی

در آزمایش، باید    شئدهمحاسئبهتشئکیل کیک و زمان سئیکل فیلتر برقرار کرد. مقدار  ای بین سئرعت  ترتیب، معادله

 آید. به دستضرب شود تا مقیاس واقعی  %80در 

 آورد: به دستتوان نتایج زیر را فوی می معادلهز ا

نیز خود تابعی از غلظت جامد در پال   Wاسئئئت. مقدار    Wو  Pابعی از جذر افت فشئئئار  رعت فیلتراسئئئیون تسئئئ 

 رودی است.و

های  در درجه حرارت ویسکوزیته  است. کاهش   tfو  ،rتابعی از عک  جذر   آل  دهیا  طوربهرعت فیلتراسیون  س

توان با را می rار  های زیاد، کاهش قابل توجه اسئئئت. مقدمتعارف، بسئئئیار جزئی اسئئئت. ولی در درجه حرارت

تر باشئد. ید ضئخامت آن از حدی بیشکیک، با  ترراحت جدا شئدناسئتفاده از یک فلوکوالنت کاهش داد. برای  

که متناسئب با تشئکیل کیک با ضئخامت کافی اسئت،  کمتر از حدی    توان  را نمیtبنابراین، زمان تشئکیل کیک )

 انتخاب کرد.
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 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 کنخش    –شرح تجهنزات ساختمان فنلتر  -2-4

افراگمی به این مخزن ارسئئال  های دیریز تیکنرهای شئئمال و جنوب به وسئئیله پم دهی فیلتر: تهمخزن خوراک

هایی استفاده شده که به صورت  سنج ز سطح . جهت کنترل سطح مخزن و جلوگیری از هواکشیدن پم  اشئودمی

ها معیوب سئنج توجهی و فرسئایش، این سئطح های سئانتریفیوژ اسئت. متأسئفانه، در اثر بیبا دور پم حلقه بسئته  

شئئود که طبیعتاً در اکثر مواقع،  و به صئئورت دسئئتی تنظیم می کاراند و میزان سئئطح مخزن توسئئم مراقبتشئئده

خزن، شئامل دو پم  از نوع سئانتریفیوژی اسئت که همیشئه یک پم  در حال کار و ن مکشئند. ایها هوا میپم 

 دهد.، این مخزن را نمایش می21است. شکل شماره  کاربهآمادهپم  دیگر در حالت 

شئد و حلقه کنترل بر اسئاس سئنج کنترل میهرها بر اسئاس طرح به وسئیله دانسئیتریز تیکنطور که گفته شئد، تهمانه

و در حال حاضئئر،    هاما در گذر زمان این حلقه از مدار خار  شئئد؛ دنک، میزان دانسئئیته را تنظیم میتعداد پال 

 شود.گیری دستی تنظیم میسیته با استفاده از اندازهمیزان دان

 

 
 مخزن وارمن، پم  سانتریفیوژ -21شکل 

  از مواد  دهی )وارمنتره و میزان دانسئئیته آن در مخزن خوراکبندی کنسئئاندر برخی مواقع، با توجه به ابعاد دانه

هاسئئت و ونیفه دارد که ود. کمک فیلتر از خانواده فلوکوالنتشئئ ها نیز اسئئتفاده میشئئیمیایی و یا کمک فیلتر

 کمک در یک مجموعه نگه دارد. کمک فیلترها به دو صئئئورت جامد یا مایع هسئئئتند.ذرات ریز کنسئئئانتره را  

توان به  گیرند. از دیگر مزایای آن میکاهش رطوبت کیک فیلتراسئئئیون مورد اسئئئتفاده قرار می  نظورمبهفیلترها 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

24 

 آبگیری 

فاده رهاسئازی کیک در سئطح پارچه و کاهش مسئدود شئدن پارچه اشئاره کرد. کمک فیلتر مورد اسئتتسئهیل در  

هر تن اسئت که این  گرم به ازای   3۵0آن  مقدار بهینهاسئت.  AERODRI 104کن، خشئک  –در سئاختمان فیلتر 

، مخزن کمئک فیلتر روی مخزن 22 ریتصئئئوشئئئود.  کار تنظیم میار به صئئئورت دسئئئتی و توسئئئم مراقبئتمقئد

 دهد.دهی فیلتر را نمایش میخوراک

 
 کمک فیلتر دنه کراضافمخزن  -22شکل 

، در طرح اصئلی  هاکنند این پم ل میسئمت مقسئم گردان ارسئا  های سئانتریفیوژ پال  موجود در مخزن را بهپم 

ها، این سئیسئتم از مدار  سئنج اما با خرابی سئطح ؛  هشئداند که با سئطح مخزن کنترل میدارای سئیسئتم تغییر دور بوده

شود دهی به سمت مقسم ارسال میو خم لوله از مخزن خوراکشود. دخار  شئده و به صئورت دستی کنترل می

درون   بار  برگرداندن  ارند تا در مواقع اضئطراری، امکان گر به سئمت تیکنر هم دخم لوله دو انشئعاب دیکه این  

 .استدهد که دارای دو شیر جهت تنظیم ، این دو مسیر را نمایش می23تیکنر وجود داشته باشد. شکل 
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 های انتقال خوراک به مقسم گردان لوله  -23شکل 

 مقسم گردان -2-4-1

نشئینی بار و تقسئیم بار  قرار دارد. ونیفه این مقسئم، جلوگیری از ته  خألوم سئاختمان فیلتر در طبقه سئ این مقسئم 

داد خطوط لوله ای تشکیل شده است. تعمیان فیلترهاسئت. این مقسم از یک موتور، قسمت گردان و شیرهای نیزه

سئت. های گریز از مرکز وارمن ادو خم آن، مرتبم با پم  دهی اسئت کهلوله خوراک 6ورودی به این مقسئم، 

، مقسئم 24مانده مرتبم با طرح توسئعه اسئت که در ادامه بیشئتر توضئیح داده خواهد شئد. شئکل چهار خم لوله باقی

 دهد.های آن را نمایش میگردان و ورودی

 
 های ورودی خوراک مقسم گردان و لوله  -24شکل 
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 آبگیری 

شئئود و بسئئته به در مدار بودن دهی میه دو خم لوله از مقسئئم گردان خوراکوسئئیلبه    خألاز فیلترهای   ر یکه

چنین، برای مواقع   . هم2۵شئئود )شئئکل ای و به صئئورت دسئئتی تنظیم میاز فیلترها، به وسئئیله شئئیر نیزه  هرکدام

 یک مسیر بازگشت پال  به تیکنر در نظر گرفته شده است. اضطراری

 
 مسیر ورود خوراک به فیلترها -2۵ل شک

 مسنرهای توسعه -2-4-2

اندازی فیلترهای فشئئئاری جدید )سئئئاخت شئئئرکت توربین دار  و با هدف کاهش اسئئئتفاده از مدار قدیم  با راه

دلیل،  های فشئئاری امری ضئئروری اسئئت. به همینی قدیم م  به بخش فیلترریز تیکنرهاانتقال ته ،آبگیری م 

 .اندهاین بخش  نصب شد موردنیازتجهیزات 

 قسم شش راههم

ریز تیکنرها به  ین مقسئم، در کنار مقسئم تیکنرهای شئمال و جنوب قرار دارد. هدف سئاخت این مقسئم، ارسئال تها

اتای ای اسئت که از  شئیر نیزه 6ین مقسئم، دارای شئش خروجی و آن و تقسئیم بار به سئه مسئیر مختلف بوده اسئت. ا

 ، دو خم لوله 𝑆PXسئئم تیکنر و مخزن جدید )ر یک از مسئئیرهای مخزن وارمن، مقکنترل قابل تنظیم هسئئتند. ه

چنین، بر روی این مقسئم یک حسئگر مافوی صئوت  گیرند. همدارند که بسئته به نیاز مسئیرها مورد اسئتفاده قرار می

 دهد. نشان می  ، مقسم و مسیرهای ورودی را26کل  دهد. شاده شده که میزان ارتفاع در مقسم را نمایش میقرار د
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 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 مقسم شش راهه  -26شکل 

 مخزن جدید

را بر عهده داشته   خألتیکنرها به سمت فیلترهای فشاری و یا مقسم گردان فیلتر    ریزتهاین مخزن ونیفه ارسال بار   

دارد. این  دهی به این مخزن را  نیفه خوراکاند، وز مقسئئم شئئش راهی منشئئعب شئئدهسئئت. دو خم لوله که اا

ها دارای  از این قسئمت  هرکدام بوده و SPXل شئده که هر قسئمت مربوط به یک پم  قسئمت تشئکی 4مخزن، از  

له باز یا توان به وسئیمیوجود دارد که   دوراهیها، یک مسئیر سئنج هسئتند. در مسئیر ارسئال پال  این پم سئطح 

گردان هدایت نمود. در این مسئیر، سئیسئتم کنترل بسئته کردن شئیرها مسئیر را به سئمت فیلترهای فشئاری و یا مقسئم 

، این  28و  27  هایسئنج جهت تشئخیص دبی ارسئالی وجود دارد. در شئکلدبی  طورهمینباز یا بسئته بودن شئیر و 

 اند.اهدهقابل مشآن مخزن و اجزای 

 
 و تجهیزات آن   SPXمخزن  -27ل شک
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 آبگیری 

 
 های آن سنجخطوط لوله انتقال و دبی -28شکل 

متأسئئفانه، به دلیل کارکرد نامناسئئب فیلترهای فشئئاری، مدت کارکرد این بخش بسئئیار کوتاه بود و بعد از مدتی  

 .شدند حذفهای انتقال تمام پم 

 خل ر فنلت معرفی -2-4-3

در درون    دارد. با کاهش فشئارشئود، وجود  وصئل می خأل، فضئای مناسئبی که به یک سئیسئتم خألدر همه فیلترهای  

در دو نوع ناپیوسئته مانند   خألشئود. فیلترهای  آن و پوشئش این فضئا توسئم پارچه فیلتر، عمل فیلتراسئیون انجام می

دیسئئکی و فیلتر نواری   خأل ، 29شئئکل ای )گردان  )اسئئتوانه  خألفیلترهای   ای و پیوسئئته مانندصئئفحه  خألفیلتر 

 باشند.می

 
 یااستوانه  خألفیلتر  -29شکل 
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

موجود اسئت که بر اسئاس طرح،   خألفیلترهای مورد اسئتفاده در مجتمع از نوع پیوسئته و دیسئکی هسئتند. سئه فیلتر 

 دهد. م  را نشان می  خأل، فیلترهای  30است. شکل    کاربهآمادهدو عدد از آن در حال کار و یک عدد در حالت  

 
 م  خألنمایی از فیلترهای  -30شکل 

 خلاجزای فنلترهای   -2-4-4

 وان فنلتر

چنین،  ونیفه آن دریافت خوراک یا پال  غلی  شئده و ایجاد فرصئت کافی جهت انجام عمل آبگیری اسئت. هم 

ه به  اسئئت ک  مترمیلی ۵ت فیلتر بر روی آن نصئئب اسئئت. جن  بدنه وان فیلتر از فوالد با ضئئخامت  تمامی تجهیزا

گیری شئود. در دو طرف وان  زدگی جلوسئیله پالسئتیک نئوپرن پوشئش داده شئده اسئت تا از فرسئایش و زنگو

سئئئمت   ها بار را بهانالبار ورودی، این ک  ازحدبیشهای انتقال بار قرار دارد که در صئئئورت افزایش  فیلتر، کانال

 .هت شئسئتشئو و تخلیه پال  تعبیه شئده اسئتکنند. در قسئمت زیرین این وان، مسئیری جمقسئم تیکنرها ارسئال می

 دهد.قال را نشان میهای سرریز و مسیر انت، کانال31شکل 
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 خألفیلتر کانال سرریز  -31شکل 

 فنلتر هایدیس 

 28/1۵3متر تشئئکیل شئئده اسئئت. سئئطح فیلترکنی این صئئفحات، برابر با  20/3قطر  یسئئک به د 11از   خألر فیلتر ه

اسئطه متخلخل و پارچه قرار  قطاع به وجود آمده که بر روی این قطاع و 12اسئت. هر دیسئک، از مجموع  مربعترم

 وجود باو   شئئودهای مکشئئی نصئئب شئئده و عمل مکش از درون قطاع انجام میگرفته اسئئت. قطاع در محل لوله

لوله مکشئی به این صئورت    شئود. طریقه اتصئال بههای یکنواخت بر روی آن کیکی یکنواخت تشئکیل میروزنه

بند قرار داده شئئده و قطاع بر روی  بودن، واشئئر آب بنداسئئت که در محل اتصئئال قطاع و لوله مکشئئی جهت آب

دارنده قطاع در دو طرف آن قرار دارد  . میله نگهگیردها و یا منافذی که بر روی لوله تعبیه شئده، قرار میسئوراخ

و اجزای آن و شئکل  خألهای فیلتر  ، دیسئک32کنند. شئکل د محکم میو پ  از نصئب، قطاع را به وسئیله کمربن

 دهد.، محل نصب قطاع و چگونگی نصب را نشان می33شماره 
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 دیسک فیلتر و اجزاء آن  -32شکل 

 
 محل نصب قطاع و نگهدارنده آن  -33شکل 
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 آبگیری 

 های مکشیلوله

شئود )لوله شئش های پنج سئوراخه و شئش سئوراخه گفته میها، لولهه آنموجود اسئت که ب  و نوع لوله مکشئید

ها محل نصئئب این لوله   .سئئوراخه در سئئمت تانک آبگیر و پنج سئئوراخه در سئئمت موتور گرداننده قرار دارند

. در   ر دقیقهر ددو 10تا  1باشئئند )به وسئئیله یک موتور با قابلیت تغییر دور در حال چرخش میا هسئئتند و هقطاع

ها، دو عمل مکش جهت تشئکیل کیک و دمش برای تخلیه کیک )که در ادامه بیشئتر بحث خواهد شئد.  این لوله

یل، نیاز اسئئت که  به همین دلگیرد.   صئئورت میBody Valveشئئود؛ این عمل، توسئئم شئئیر بدنه یا )انجام می

، 34ها صئئئورت گیرد. شئئئکل مش و یا مکش در آنها در منطقه مربوط به خود باشئئئند تا عمل داز لوله  هرکدام

 ها به صورت مجزا هستند.دهد که هر یک از لولهنشان می

 
 صفحه مکشی و محل نصب لوله مکشی -34شکل 

 ( 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐕𝐚𝐥𝐯𝐞شنر بدنه ) 

ونیفه آن جدایش دو بخش هوای  شئود. تجهیزی ثابت اسئت که کننده نیز شئناخته میاین تجهیز، به عنوان تقسئیم 

شئیر بدنه در دو سئمت فیلتر نصئب شئده اسئت.   .دهدا نشئان می، این تجهیز ر3۵مکنده و هوای دمنده اسئت. شئکل 

 .شودتامین میاینت،  3یک خم لوله به قطر از طریق  هدهوای دمناینت، و  8دو لوله به قطر  از طریق هوای مکنده
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 شیر بدنه فیلتر  -3۵شکل 

ای تعبیه شئده  های عقربهکاری و نیز، دو مسئیر جهت نصئب فشئارسئنج بر روی شئیر بدنه، مسئیرهایی جهت گیری 

ها معیوب شئده و خش، این فشئارسئنج اند. متأسئفانه، در اثر فرسئودگی این بقابل مشئاهده 36اسئت که در شئکل  

 .نیستنددیگر قابل استفاده 

 
 نصب فشارسنج بر روی شیر بدنه محل  -36شکل 
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 هوای دمنده

. اجزای  گیردمیهئای فیلتر، مورد اسئئئتفئاده قرار ین هوا، جهئت تخلیئه کیئک تشئئئکیئل شئئئده بر روی دیسئئئکا

 ذخیره هوا، میکروسوییت و شیر مکانیکی است.دهنده شامل کمپرسور هوا، مخزن تشکیل

شئد. این کمپرسئورها، دارای توان  نده اسئتفاده میپرسئور هوای دمهت تولید هوای دمنده در گذشئته، از دو کمج

اسئئت.   کاربهآماده. بر اسئئاس طرح، یک کمپرسئئور در حال کار و دیگری در حالت باشئئندمیاسئئب بخار   120

مسئئتهلک  به دلیل   اما  ؛ های دیافراگمی بوده اسئئتفیلترها و پم   نیاز موردهوای    ونیفه این کمپرسئئورها، تأمین

، 37شئئود. شئئکل اند و از هوای کارخانه برای تأمین هوا اسئئتفاده میاز مدار خار  شئئدهن کمپرسئئورها، شئئدن ای

 دهد.تصویر این کمپرسورها را نشان می

 
 ه کمپرسور هوای دمند -37شکل 

و به   وارد مخزن شئدهشئود و سئپ  هوای فشئرده، هوای تولیدی به وسئیله شئیر فشئارشئکن به فشئار مطلوب تنظیم می

نصئب شئده بر روی    ایعقربه  هایفشئارسئنج شئود. میزان این فشئار، توسئم  سئمت شئیرهای مکانیکی فرسئتاده می

کار بسئئته به جن  اما مراقبتت،  اسئئ  psi 40تا  3۵مخزن قابل مشئئاهده اسئئت. فشئئار هوای دمنده بر اسئئاس طرح 

های موجود بر روی فیلترها تماماً معیوب شئده بودند و ج کند. فشئارسئنپارچه و وضئعیت آن، این فشئار را تنظیم می
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شئد. در شئکل به صئورت تجربی و نحوه تخلیه کیک فیلتر تنظیم می  موردنیازشئار  اند و فدیگر قابل اسئتفاده نبوده

 و تجهیزات آن، نشان داده شده است.ده فشر، مخزن ذخیره هوای 38

 
 زاءرده فیلتر و اجمخزن هوای فش -38شکل 

 شنر هوا

، این  39را بر عهده دارد. شئکل  خألای به فیلتر این شئیر در دو سئمت فیلتر قرار دارد و ونیفه ورود هوای لحظه 

هایی )خار  ایجاد شئده اسئت که با تر، برآمدگیفیلای  هدهد. بر روی قسئمت متحرک دیسئکشئیر را نشئان می

کننده، دیافراگم موجود در شئئیر را  شئئود. فعالکننده ارسئئال میبه فعال  فرمان میکروسئئوییت با حسئئگر )  برخورد

ها )خارها  را  توان برآمدگیکند. بسئته به زمان مناسئب تخلیه کیک فیلتر، میجا کرده و مسئیر هوا را باز میجابه

 .کردیم تنظ
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 شیر مکانیکی و حسگر آن -39شکل 

 هوای مکنده

اسئئت و با اسئئتفاده از این هوای مکنده، کنسئئانتره تولیدی خشئئک   خألکارکرد فیلترهای    بنای اصئئلیین هوا، ما

 است. خألهای ها و پم ها، تانکشود. این مجموع شامل لولهمی

های  خشئئک، روغنی و آبی هسئئتند. پم   خأللفی شئئامل پم  واع مخت  در انVacuum Pump) خألهای  م پ

های مورد اسئتفاده در مجتمع م  سئرچشئمه از نوع آبی  شئوند. پم اسئتفاده می  صئنعتینیمهروغنی در مقیاس    خأل

دهنده این پم  شئامل، پره پم ، موتور و صئداگیرهاسئت )شئکل هسئتند. اجزای تشئکیل Nash 6003و مدل  

40.  

امنه  یا وکیئئئئئوم کمپرسئئئئئوری است که در این د  خألپرسور کم  ار کمتر از فشار محیطی است.نای فشبه مع  ألخ

بئئئه دلیئئئل کئئئارکرد در فئئئشار مخصوی یا به عبارتی فشار منفی دارای    خألهئئئای  . پمئئئ کندمیفشاری کار  

ها نیز وع پم ایئئن نئئ سورها،  تر، مشابه کمپرساختمان خای خود هستند. ضمناً جهت بدست آوردن راندمان بیش

، خألبار است. اساس کار پم   1تا  -1/0ز  ها اشوند. محدوده فشار کاری آنساخته می  ایچندمرحلهبه صورت  

نیئئئز هئئئوا   خألکند. در پم  تقریباً مشابه دمنده است. یعنی دمنده هئئئوا را مکش و از خروجی پم  خار  می

جهت انجام کار متصل   خألبه مخزن یا لوله مکشی  ی مکش،  لی مجراشود ومکئش و از خروجی پم  خار  می

 است.
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 و اجزای آن  خأل پم   -40شکل 

هئاسئئئت. بئه همین دلیئل، در مسئئئیر آب ورودی  هئا، بر اسئئئاس میزان آب ورودی بئه آنطریقئه کئارکرد این پمئ 

گالن بر   140رودی، بر اسئاس طرح،  بی آب ومیزان دفلوسئوییت )کلید جریان  و فشئارسئنج قرار داده شئده اسئت.  

اسئب بخار اسئت. با کارکرد موتور،   3۵0وری با توان    دارای موتاسئت. این پم  psi  10 زیندقیقه و میزان فشئار 

شئود که مکش  کنند و رینگی از آب درون پوسئته تشئکیل میهای درون پوسئته پم  نیز شئروع به گردش میپره

جی  م است که افزایش و یا کاهش مقدار آب ورودی در میزان مکش تأثیر دارد. خروکند. این نکته مهایجاد می

 شود.و صداگیرها متصل است و آب ورودی به پم  نیز از همین مسیر خار  می جداکنندهبه  خألهای پم 

ر در  برای دو فیلت  خألپم   3در سئاختمان فیلتر موجود اسئت که بر اسئاس طرح کارخانه،   خألعداد چهار پم  ت

ها باید  این پم   منفی تولیدیمیزان فشئار  بوده اسئت.    کاربهآمادهر داشئته اسئت و یک عدد نیز به حالت مدار قرا

هایی  ها فشئارسئنج ، بر روی آنخألجیوه باشئد که جهت بررسئی وضئعیت هر پم   مترمیلی ۵08تا  380در حدود 

 قرار داده شده بود.

 . تانک 41اند )شئئکل شئئده آبگیر متصئئلگیر و  های رطوبتکی به تانکها به وسئئیله خم لوله مشئئترین وکیوما

حداقل ارتفاع جهت انجام مکش از درون فیلتر   .ارتفاع و جدایش آب را داردجاد اختالف  ر، ونیفه ایگیرطوبت

 نشان داده است. خوبیبه، این موضوع را 42متر است که شکل  10
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 خأل و تانک   خأل های  مپاتصال  -41شکل 

 
 خأل فیلترهای مرسوم مدار  -42شکل 

و سئپ    گیررطوبتگیر متصئل اسئت و عمل مکش ابتدا در تانک  آبگیر توسئم انشئعابی به تانک رطوبت نکتا

را انجام متصئل اسئت و عمل مکش   خألانشئعاب به فیلتر  4گیرد. این تانک به وسئیله  در تانک آبگیر صئورت می

ه طبقه ده شئده که این آب را بک، لوله تخلیه قرار داهر دو تان  دربدنه . جهت تخلیه آب حاصئل،   دهد )شئیرمی

  .43کنند )شکل همکف و درون مخزن پساب فیلتر منتقل می
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 گیرتانک آبگیر و رطوبت  -43شکل 

 مخزن پساب فنلتر

ها به این مخزن منتقل  سئئاب فیلتر توسئئم انشئئعابات تانکختمان فیلتر قرار دارد. پاین مخزن در طبقه همکف سئئا 

اسئت.   کاربهآماده  در حالتکار و دیگری    در حالها . این مخزن دارای دو پم  اسئت که یکی از پم شئودمی

این مخزن را   ،44گردد. شئکل  تیکنر برمی  جنوب ارسئال و به  –ها به مقسئم تیکنر شئمال  پسئاب به وسئیله این پم 

و در صئورت افزایش درصئد    شئده  گیریاندازهکار  پسئاب فیلترها باید هر سئاعت توسئم مراقبت  دهد.نشئان می

 جامد، فیلتر از مدار خار  و کیسه آن تعویض شود.

، باعث مکش از قسئئمت های پسئئاب فیلتر باید حتماً در زیر آب قرار داشئئته باشئئند، زیرا در غیر این صئئورتولهل

 شود.انجام نمی شده و عمل آبگیری از فیلترزیرین 

 وارهای انتقال کنسانترهن

شئود. برای هر فیلتر، یک نوار در قسئمت زیرین آن می 14ها وارد نوار  گاهبه وسئیله تخلیه خألر یک تولیدی فیلتک

کن  دام خشکرکت کند. بسته به این که کقرار دارد. این نوار دو جهته است؛ یعنی قادر است در دو سمت نیز ح

 کنند.اشته باشد، این نوارها کیک را به آن سمت ارسال میدر مدار قرار د

قرار دارنئد. کیئک   14هئا را دارنئد، در طبقئه زیرین نوارهئای کنکئه ونیفئه انتقئال کیئک بئه خشئئئک  1۵وارهئای ن

  .4۵ل شود )شکها بر روی این نوار ریخته میگاهتولیدی توسم تخلیه
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 مخزن پساب فیلتر  -44شکل 

 
 کنسانتره به خشک نوارهای انتقال کن -4۵شکل 
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 خلسنستم کنترلی فنلتر  -2-4-5

طرح اصئلی کارخانه، تجهیزات کنترلی خاصئی برای این بخش در نظر گرفته نشئده و این فیلترها به صئورت    در

 وشئئئدند    اضئئئافهبه سئئئیسئئئتم  کنترلی رات و طرح توسئئئعه، تجهیزاتییتغ  درگرفت. تجربی مورد پایش قرار می

  از تجهیزاتتعدادی  البته   . لتر از اتای کنترل شئئده اسئئتیا خاموش کردن و کنترل فیکار قادر به روشئئن مراقبت

نه ذکر . در ادامه، چند نموشئودها اسئتفاده نمیو از آن  اندنتیجه رها شئدهبی  ،توجهیمتأسئفانه، به علت بیکنترلی 

 شود.می

ج اسئت. به همین دلیل، در طرح سئنصئب فشئارسئنج دیجیتال: جهت کنترل فشئار منفی فیلترها، نیاز به فشئارن -1

کشئی آن نیز به صئورت کامل صئورت  ال نصئب شئده بود. البته، سئیمتوسئعه برای هر فیلتر دو فشئارسئنج دیجیت

د دو فشئارسئنج برای هر فیلتر با ز طرفی نیز تعداها بدون اسئتفاده در محل قرار داشئت. انگرفته و این فشئارسئنج 

اند )شئکل به وسئیله رسئوب پوشئیده شئده کامالًها . این فشئارسئنج تسئ ا  غیرضئروریتوجه به مشئابه بودن فشئار، 

46.  

 
 خأل فشارسنج دیجیتال بر روی فیلتر  -46شکل 
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هوا در قسئمت پشئت فیلتر قرار دارد. در   یرهخذاین حسئگر در قسئمت تانک    سيوین  فشيار هوای دمنده: -2

داده اسئت. با فرض اینکه این حسئگر، به  حسئگر هشئدار میصئورت کاهش فشئار از مقدار تنظیم شئده، این  

  .47چندانی نداشته، از مدار خار  شده است )شکل  کاراییمنده دلیل عدم نمایش فشار هوای د

 
 هوای دمنده   )بر روی مخزنحسگر فشار  -47شکل 

سئئئطح فیلتر و کنترل میزان   گیریاندازهطریقه عملکرد آن بر اسئئئاس   سيينسييتم کنترل خورال فنلتر: -3

ورودی خوراک به وسئیله شئیرهای نیشئگونی بوده اسئت. در حال حاضئر، این شئیرهای نیشئگونی باقی اسئت اما  

فشئار هوا به  رهای نیشئگونی که بر اسئاس  ، شئی48ار ندارند. در شئکل  های این سئیسئتم در محل قرسئنج سئطح 

 اند.اند، نشان داده شدهکردهپشت آن کار می

 های دوار کنمعرفی ساختمان خش   -2-5

شئود. انواع  های مختلفی اسئتفاده میکنها و همچنین مقیاس کاری، از خشئکبسئته به مواد و حسئاسئیت آن

 ، 49شئکل های تونلی )کن، خشئکمثالعنوانبهسئت. ها شئامل تونلی، مارپیچی، بسئتر سئیال و دوار ارایج آن
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 ، در  49اشئشئی )شئکل کن پگیرد و خشئکرد اسئتفاده قرار میها موبرای خشئک کردن سئبزیجات و میوه

 سازی و غذایی مورد استفاده است.صنایع سرامیک

 
 دهی فیلتر شیرهای نیشگونی در مسیر خوراک -48شکل 

 

 
 کن تونلی و پاششیخشک -49شکل 
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 های دوارکن خش  -2-5-1

داخلی این اسئتوانه از ابتدا تا انتها توسئم باالبرهایی   پوسئته ای هسئتند.وسئته اسئتوانها، شئامل یک پهکناین خشئک

امل سئه کن، شئ این خشئک پوشئانده شئده اسئت. نوع و شئکل باالبرها، وابسئته به مشئخصئات مواد ورودی اسئت.

آن قرار دارد و ت: بخش ثابت که محل قرارگیری مشئعل اسئت، بخش متحرک که صئفحات باالبر در  بخش اسئ 

  .۵0ونیفه آن مکش هوا و تصفیه هوای خروجی است )شکل بخش غبارگیر که 

 
 دوار کنخشکمختلف  های قسمت -۵0شکل 

 های دوارکن انواع خش   -2-5-2

د )شئکل شئودهی غیر تماسئی گفته میدهی به مواد به صئورت غیرمسئتقیم باشئد، به آن حرارته حرارتاگر طریق

مواد در معرض مسئتقیم   کهدرصئورتیشئود و کن منتقل میحرارت از بدنه خشئک  ،کنخشئک . در این نوع  ۵1

 شود.حرارت باشند، به آن تماسی گفته می

جهت    کهدرصئورتیفق یکدیگر باشئد، به آن جریان مسئتقیم و دهی مواچنین اگر جهت حرکت بار و حرارتمه

  .۵2شود )شکل لف گفته میف جهت هم باشد، به آن جریان مخاحرکت مواد و حرارت دهی در خال
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 کن دوار حرارت غیرتماسی خشک -۵1شکل 

 
 کن دوار تماسی جریان مستقیمخشک -۵2شکل 

 کنهای دوار و اجزای خش کن مدار خش   -2-5-3

شئامل مشئعل،   هرکدامکن موازی اسئت که  دو خشئکشئامل ه کنی کنسئانتره مجتمع م  سئرچشئممدار خشئک

دهی  کن دوار، تجهیزات خرو  هوای گرم و بئازیئابی غبئار و مئارپیت خوراککئانئال انتقئال هوای گرم، خشئئئک

بئاشئئئد. هر    رکئابئهآمئادهی بئایئد بئه صئئئورت  در حئال کئار و دیگر هئاکن، یکی از خشئئئکطورمعمولبئههسئئئتنئد.  

وای گرم، مسئیر کانال هوای  کن شئامل مشئعل، دمنده هبخش ثابت خشئک کن شئامل دو بخش اسئت کهخشئک

از جن  فوالد    شئده اسئت. بخش متحرک  کاریعایقگرم یا همان محفظه احترای اسئت که توسئم مواد نسئوز 
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  شئده  وار نشئان دادههای دکنمشئخصئات خشئک 1سئاخته شئده اسئت. در جدول   مترمیلی 18به ضئخامت   ضئدزنگ

 است.

 دوار مجتمع م  سرچشمه هایکنمشخصات خشک -1جدول 

 نزان طراحیم شخصهم

 43/27 طول )متر 

 ۵6/3 قطر )متر 

 t/h  7۵نرفیت )

 18تا  14 رطوبت خوراک )% 

 7تا  6 کن )% رطوبت محصول خشک

 میکرون 44درصد زیر  90 بندی خوراکدانه

های  آن شئامل، فن  دهندهلیتشئکعبور هوای گرم اسئت و اجزای  کن دوار: این قسئمت محل بخش ثابت خشئک

  به وسئیله آجرهای نسئوز و Chamberدهنده مارپیچی اسئت. محفظه هوای گرم )هوای دمنده، مشئعل و خوراک

 وگیری شود.ز ذوب شدن بدنه فوالدی در اثر حرارت جلسیمان نسوز پوشیده شده است تا ا

های  کن، از فنگردان خشئئک  لی مناسئئب و انتقال حرارت به قسئئمتهای هوای دمنده: جهت تشئئکیل مشئئعنف

دمنده اسئتفاده شئده اسئت. جهت تشئکیل یک شئعله مناسئب باید میزان هوای کافی جهت سئوختن کامل تأمین  

 تعبیه شده است. کنخشکبرای هر شود. به همین دلیل، دو فن دمنده 

  موردنیئازسئئئاعئت اسئئئت و ونیفئه آن تئأمین هوای  ر د مترمکعئب  6120ی احترای: این فن دارای نرفیئت فن هوا 

 دهد.، این فن و مسیر ورودی را نشان می۵3شعله و خنک کردن مشعل است. شکل 

ارت تولیدی به بخش نیفه آن انتقال حرها قرار دارد و وکنخشئئک: این فن در طبقه زیرین  کنندهقیرقن هوای  ف

ش ثابت و خشئئک شئئدن کنسئئانتره در بخش کن اسئئت؛ این کار، باعث کاهش حرارت بخ متحرک خشئئک

 تینرفشئود. این فن دارای  تنظیم می کنندهفعالشئود. میزان هوای ورودی توسئم دریچه و به وسئیله  متحرک می

 اده شده است.نشان د ۵4در شکل  ن فن و مسیر ورودیمترمکعب در ساعت است. ای 48000
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 یراقاحتفن و مسیر هوای   -۵3شکل 

 
 کننده فن و مسیر هوای رقیق  -۵4شکل 

 سوخت مشعل

، ۵۵ر سئئیسئئتم سئئوخت، شئئامل تجهیزات مختلفی اسئئت که ونیفه ایمنی و تشئئکیل مشئئعل را دارند. در شئئکل ه

 است.کن آورده شده ز خشکتجهیزات خطوط گا
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، فتوسئئئل ونیفئه  مثئالعنوانبئهتظره اسئئئت.  جهیزات ایمنی: این تجهیزات، جهئت جلوگیری از اتفئاقئات غیرمنت

-Shutکننده )تشئخیص روشئن و یا خاموش بودن مشئعل را بر عهده دارد و سئیسئتم قطع اضئطراری و شئیر خاموش

Off Valvesکنند.را قطع می، به سرعت مسیر گاز   در صورت نشتی گاز 

،  مثال عنوانبهشئئود. اسئئتفاده می: از این تجهیزات، جهت پایش وضئئعیت  گیریاندازهجهیزات کاهش فشئئار و ت

کننئده، ونیفئه کئاهش فشئئئئار گئاز ورودی بئه فشئئئئار مطلوب را دارد کئه برای پئایش آن از  یئا تنظیم  رگالتور

 شود.گاز استفاده می سنج از مصرفی از دبی. جهت بررسی میزان گشودای استفاده میهای عقربهفشارسنج 

 

 
 دوار کنخشک ز تجهیزات خطوط گا -۵۵شکل 
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د. میزان مصئرف مازوت  وشئ های دوار از مخازن گازوئیل و مازوت تأمین میکنبر اسئاس طرح، سئوخت خشئک

. با توجه  باشئدمیوگرم بر سئاعت  کیل ۵70کیلوگرم بر سئاعت و در مواقع حداکثر مصئرف،   284در حالت عادی  

با هر دو نوع سئوخت    کهیطوربهت،  غییر کرده اسئ ، طرح مشئعل تطبیعی بودن سئوخت گاز  دسئترسقابلارزان و  

کننده هوا  شئود و در محل، به وسئیله فعالکنترل تنظیم می  بتواند کار کند. میزان سئوخت ورودی به مشئعل از اتای

  .۵6شود )شکل کنترل می ای که طول آن تنظیم شده،و میله

 
 شیر گاز هوای احتراقی، کننده فعال -۵6شکل 

به  1۵وار  درصئئئد توسئئئم ن 18تا  14با رطوبتی در حدود   خألدهنئده مارپیچی: کیئک تولیئدی فیلترهای خوراک

 ن تخلیهکبه خشئئک  برای وروددهنده مارپیچی ، کیک را به درون خوراک1۵شئئود. نوار  کن منتقل میخشئئک

کن منتقل و کیک را به درون خشئک  شئده. این مارپیت، از جن  اسئتیل اسئت و توسئم موتور چرخانده  کندمی

  .۵7کند )شکل می

 کن دوارخش متحرک خشکب

ها  ین بخش، محل ورود کنسئانتره مرطوب اسئت. درون این اسئتوانه، صئفحات باالبری قرار دارد که طراحی آنا

 . ۵8شئوند )شئکل که با در معرض هوای گرم قرار دادن کنسئانتره باعث خشئک شئدن آن می  به صئورتی اسئت

خشئئک شئئدن محصئئول   دارد و پ  از  %18تا  14شئئود، رطوبتی در حدود  کن میای که وارد خشئئکانترهکنسئئ 

یش  . بدیهی است که افزایش رطوبت از مقدار مطلوب، باعث افزارسدمی %8تا  7رطوبتی در حدود   بهخروجی،  
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ایجاد  باعث   رطوبت  ازحدبیشز طرفی، کاهش  مصئرف انرژی و مشئکالت انتقال در بخش ذوب خواهد شئد و ا

 خواهد شد. وغبار گرد

 
 و کانال انتقال هوای گرم   دهنده مارپیچیخوراک ،کنخشک رود بار به محل و -۵7شکل 

 
 کنکخشبخش گردان  -۵8شکل 
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دامه توضئیح داده  موتور گرداننده اسئت که در ا و  هاشئامل صئفحات باالبر، ضئربه زن  کنبخش گردان خشئک

 خواهد شد.

های  کنفحات باالبرنده: جهت انتقال بار و خشئک کردن کنسئانتره م ، صئفحات باالبری درون پوسئته خشئکصئ 

بهترین حالت این صئفحات زمانی اسئت که دوار قرار داده شئده که زوایای آن در نقاط مختلف متفاوت اسئت. 

  .۵9 مقابل حرارت تشکیل شود )شکل از مواد در ایپرده

 
 کن پرده مواد در مقابل حرارت خشک -۵9شکل 

درجه اسئت. شئکل  110 و 13۵، 180،  90کن دارای زوایای مختلفی اسئت که به ترتیب صئفحات درون خشئک

صئئئفحه باالبر قرار دارد و   20کن،  دهد. در هر ردیف خشئئئکن صئئئفحات را نشئئئان می، محل قرارگیری ای60

درجه    9در حدود    هاآنگیرند و زاویه ایجاد شده بین  بعدی دقیقاً در وسم صفحات قبل قرار می  صفحات ردیف

 است.

د به بدنه از  ن جهت جلوگیری از انباشئتگی و چسئبیدن مواک: در قسئمت ابتدایی ورود بار به خشئکهاربه زنضئ 

کن نصئب اسئت. با روی خشئکبر  13۵سئه ردیف ضئربه زن با زاویه    درمجموع. شئودها اسئتفاده میضئربه زن

کند. ها، در اثر نیروی ثقل سئقوط و بر روی بدنه ضئربه وارد میزنسئنگین درون ضئربه  گلولهن کگردش خشئک
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درون آن را نشئان   گلولهها و ضئربه زن  ، این61شئود. شئکل ذرات مرطوب از بدنه میاین ضئربه باعث جدایش  

 دهد.می

 
 های دوار کنخشکدر طول باالبر مختلف صفحات گیری قرارمحل  -60شکل 

 
 ها و گلوله آن زنضربه  -61شکل 
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توسئم دو غلتک محوردار  کن مجهز به دو رینگ انتقالی اسئت که هر خشئکموتورهای اصئلی و اضئطراری: بدنه  

توسئم دو مجموعه محرک که با یک    کنشئوند. بدنه خشئکداری میت بیرینگ  نگهو یک غلتک افقی )تراسئ 

دور در دقیقه  2۵/2 . مجموعه محرک بدنه را با سئئرعت  62چرخد )شئئکل  کنند میدنده مشئئترک کار میچرخ

توان از موتور اضئطراری جهت چرخش  می  کن،مواقع ضئروری، جهت تعمیر و یا تخلیه خشئکچرخاند. در می

کن  کشئی هر دو موتور خشئکمقدار جریان  چنین،اسئت. هم دور در دقیقه 2۵/0ه کرد که میزان دور آن  اسئتفاد

 شود.جهت پایش وضعیت، به اتای کنترل ارسال می

 
  کنخشکموتور و غلتک نگهدارنده  -62شکل 

کن و انتقال به  ، ونیفه مکش حرارت درون خشئئکمحیطیزیسئئتش، عالوه بر مسئئائل بخش غبارگیر: این بخ 

مخزن دوغاب اسئئئت. این بخش،  تحرک را نیز دارد. این بخش شئئئامل فن مکنده، بدنه اصئئئلی ودرون بخش م

 . با روشئن شئدن فن مکنده که در  63)شئکل کن متصئل شئده اسئت توسئم کانالی به قسئمت متحرک خشئک

گیرد و با صئئورت می  کنخشئئکغبارگیر قرار دارد و به بدنه متصئئل اسئئت، مکش از درون   قسئئمت باالیی این

 شود.حمل می شدهخشکتره حرارت، مقداری نیز کنسانمکش 

اثر   و بر  شئئودی  وارد میااین هوای مکیده شئئده از طریق کانال به بدنه )اصئئطالحاً غبارگیر سئئیکلونی چند پره 

شئوند. از طرفی، برای  روطی منتقل میقل، ذرات درشئت کنسئانتره به قسئمت مخ نیروی گریز از مرکز و نیروی ث

شئئئود. در مرحله نهایی،  تر مینشئئئینی سئئئریعهایی نصئئئب شئئئده که باعث تهدرون آن پره  کاهش سئئئرعت هوا
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کند. مقداری از آب نیز بر اثر حرارت  موجود را جدا میکنسئانتره خشئک    ماندهباقیهایی قرار دارد که پاشآب

ه بودن آب های عادی و بسئتارگیر در حالتهای غب، خروجی64شئود. شئکل خار شئده و از دودکش خار  میب

 دهد.را نشان می

 
 کن غبارگیر سیکلونی و کانال متصل به خشک  -63شکل 

 
 غبارگیر سیکلونی  -64شکل 
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های گریز از  شئود و توسئم پم رد، میزنی که در قسئمت زیرین آن قرار دادوغاب تولیدی در غبارگیر وارد مخ 

 . بر اسئاس طرح، دو پم  )یکی در  6۵شئکل شئود )م تیکنرهای شئمال و جنوب ارسئال میمرکز به سئمت مقسئ 

 کار  برای این مخزن در نظر گرفته شده بود. در حالو دیگری  کاربهآمادهحالت 

 
 مخزن دوغاب غبارگیر  -6۵شکل 

 دوار کن خش تجهنزات کنترلی  -2-6-4

های ابتدای محفظه احترای، انتهای محفظه احترای و در قسئئمت ترموکوپل 3ن،  کبر روی خشئئک  کنترل دما:

درجه   17۵و  7۵0، 300ها به ترتیب  مطلوب این قسئئئمت  کن نصئئئب شئئئده اسئئئت. میزان دمایانتهای خشئئئک

و دمای    گرادسانتیدرجه   3۵0، دمای انتهای محفظه احترای در حال حاضر  حالنیباا.  طبق طرح است  گرادسانتی

ها، از وضئعیت  کار با اسئتفاده از پایش این دماسئنج متغیر اسئت. مراقبت  گرادسئانتیدرجه   17۵تا  60هایی بین  انت

 دهد.ها را نمایش میای از این دماسنج ، نمونه66شود. شکل مطلع می کنخشک
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 کندماسنج بر روی خشک -66 شکل

کن و جهت بررسئی میزان هوای درون خشئکهای دوار،  کنالی خشئکبا توجه به حسئاسئیت با  کنترل فشيار:

ها، در مسئیر مسئیرهای هوای ورودی و خروجی بر روی آن، تعدادی فشئارسئنج قرار دارند. محل این فشئارسئنج 

. شئکل باشئدمیگیری فشئار مکشئی   حفظه احترای و در انتهای مسئیر )جهت اندازهکننده، مهوای احترای و رقیق

 دهد.مایش میها را نای از آن، نمونه67

 
 کنفشارسنج هوای مکنده انتهای خشک  -67شکل 
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شئئود. در  کن، جهت بررسئئی گرفتگی دریچه هوای مکنده اسئئتفاده می، فشئئارسئئنج انتهای خشئئکمثالعنوانبه

 کن وجود دارد.خشکدیدگی و احتمال آسیب صورت گرفتگی این مسیر، میزان مکش هوا به حداقل رسیده

کن مجتمع م  سئرچشئمه از سئه حلقه کنترلی شئامل تنظیم خشککن: جهت کنترل  های کنترلی خشئکیسئتمسئ 

در   که شئودیمسئتفاده ترای ابه اح کنندهقیرقکن و کنترل نسئبت هوای  هوای مکنده، تنظیم دمای انتهای خشک

 د.ادامه توضیحات بیشتری داده خواهد ش

 : کن)تنظیم فشار درون خشک وای مکندهلقه کنترل تنظیم هح

شئئئود. اسئئئتفئاده می  یکن و مکش منئاسئئئب حرارت، از این حلقئه کنترلهئت کنترل گرمئای درون خشئئئکج

میزان سئئوخت مصئئرفی جهت   شئئودمیمکش شئئود، باعث    ازحدبیشکن  حرارت درون خشئئک  کهدرصئئورتی

کن  اشئد باعث افزایش حرارت درون خشئکتر بجبران حرارت افزایش یابد. اگر میزان مکش از حد مطلوب کم

ارتفاع آب است .   مترمیلی  30فشار مطلوب بر اساس طرح،  )وجود دارد    آسیب به تجهیزاتو احتمال آتش    شده

گیری کرده و در قسئمت ثابت، باید میزان فشئار را اندازه بر مبنای طرح اصئلی، در این حلقه فشئارسئنج نصئب شئده

  کهدرصئورتی کار فشئار مطلوب را در حلقه کنترل وارد کرده و ر اتای کنترل، مراقبتکند. دبه اتای کنترل منتقل  

کن )دمپر  کاهش یافته و بالعک  شدگی دریچه انتهای خشکباشد، باز  شدهقرائتتر از فشئار  فشئار مطلوب بیش

شئار درون  کن، از میزان دبی خرو  هوا کاسئته شئده و ف . با کاهش بازشئدگی دریچه انتهای خشک68کل )شئ 

ه دلیل خرابی این فشئارسئنج که یابد. این حلقه، از نوع افزایشئی افزایشئی )مسئتقیم  اسئت. بکن افزایش میخشک

اسئئئت. عالوه بر این، تمئامی   شئئئدهدر بخش ثئابئت قرار دارد و عئدم تئأمین مجئدد آن، این حلقئه از مئدار خئار   

  .69)شکل  باشندمیغیرقابل استفاده  شده و ها و دریچه هوا معیوبکنندهفعال

 کننده به احتراینترل نسبت هوای رقیقک

کننده، ونیفه انتقال حرارت به قسئئمت گردان را بر عهده دارد. طبیعتاً زمانی دمای محفظه افزایش  ن هوای رقیقف

بت کننده هوای احترای، به نسئ وخت افزایش یافته باشئد. در این کنترل، تغییر بازشئدگی فعالیابد که میزان سئ می

افزایشئی اسئت  -نوع افزایشئی  کند. این کنترل نسئبت از  کننده، تغییر میمسئتقیم با میزان بازشئدگی شئیر هوای رقیق

کار انجام مراقبت کننده به کمک ضئئریب تنظیم شئئده توسئئم . مقدار بازشئئدگی شئئیر هوای رقیق70)شئئکل 

م کارکرد و یا تنظیم نبودن میزان شئئئود. عدشئئئود. این ضئئئریب، در شئئئرایم عملیاتی مختلف تغییر داده میمی

  .71گذارد )شکل رف سوخت نیز اثر میدیدگی نسوزها، در میزان مصدهی، عالوه بر آسیبهوا
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 کنندهفعال دریچه و  -68شکل 

 
 کن حلقه کنترل فشار خشک -69شکل 



 

 

59 

 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 کننده از کنترل نسبت هوای رقیق تیکی شما -70شکل 

 
 موتور دریچه و تنظیم ضرایب نسبت  -71شکل 

 کن با تغییر میزان سوختحلقه کنترل دمای انتهای خشک

دهد، حلقه کنترل دماسئت. در این حلقه،  ای دیگر را تحت تأثیر قرار میههحلقکن که  ترین حلقه خشئکصئلیا

کار، بسئته به  شئود. مراقبتشئده و به اتای کنترل ارسئال می  گیریاندازهکن توسئم حسئگر دما خشک  دمای انتهایی

سئئوخت را  با نقطه مطلوب مقایسئئه شئئده و میزان   شئئدهقرائتکند. دمای  تجربه کاری، دمای مطلوب را تعیین می

رودی کاهش یافته و بالعک . تر از نقطه مطلوب باشئد، میزان سئوخت وبیش  شئدهقرائتدهد. اگر دمای  تغییر می
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شئود. این حلقه  نصئب شئده بر روی هوای احتراقی و میله تنظیم انجام می  شئیر کنترلیخت، توسئم تغییر میزان سئو

کن و کشئی موتورهای خشئکبر اسئاس عدد جریانکار  اهشئی اسئت. در حال حاضئر، مراقبتک -از نوع افزایشئی  

این حلقه از مدار خار  اسئئت )شئئکل  .  هم اکنونکندنظیم میدمای انتها به صئئورت تجربی میزان سئئوخت را ت

72.  

 
 کنشماتیک حلقه کنترل سوخت خشک -72شکل 

 کنسانترهتجهنزات نوارهای   -2-6

 %8صئئورت میانگین دارای رطوبتی در محدوده یلترهای فشئئاری که باید به های دوار و فکنمحصئئول خشئئک

  دی با 21و  20شئوند. بر اسئاس طرح، عرض نوارهای  به سئمت ذوب هدایت می 21و   20نوارهای  باشئند، به وسئیله 

 .کن استکج  نوار نقالهزو و سنج، ترا  شامل تجهیزاتی مثل رطوبت73باشد. این نوارها )شکل  مترمیلی 610

باعث ایجاد    چون قسئئمت ذوب نیاز به کنسئئانتره م  با رطوبتی مطلوب دارد، افزایش رطوبت  :سيين طوبتر

کنسئئانتره،   ازحدبیشود. از طرفی خشئئکی  شئئ مشئئکالتی مانند گرفتگی محل تخلیه و افزایش مصئئرف انرژی می

 شود.بخشی از کنسانتره و افزایش مصرف انرژی می هدررویباعث ایجاد ریزگرد، 

 ، برای پایش  اندازی نشئده بودند.کن دوار وجود داشئت و فیلترهای فشئاری راهم بخش خشئکگذشئته )که فق  رد

ر، جهت بررسئئی وضئئعیت رطوبت به صئئورت  کاشئئد. مراقبتسئئنج دسئئتی اسئئتفاده میمیزان رطوبت از رطوبت

 شد.کرد و میزان سوخت تنظیم میگیری میکن نمونهساعتی از خروجی خشک
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 نوارهای انتقال کنسانتره به ذوب  -73شکل 

برای   رازوی مخصئئوی، بدنه اصئئلی، گلوله ضئئربه زن و کاربید اسئئت. ل تشئئامسئئنج دسئئتی تجهیزات رطوبت

گیری و درون بدنه ریخته شئده  کنسئانتره توسئم ترازوی مخصئوی اندازه مشئخصئی از   میزانگیری رطوبت  اندازه

 20شئود. جهت ترکیب بهتر، دو گلوله درون آن انداخته شئده و به مدت به آن اضئافه میو سئپ  مقداری کاربید 

نشئانگر  شئود. شئود. بر اثر واکنش کاربید با کنسئانتره مرطوب، گازی تشئکیل میاین مخزن تکان داده میقه دقی

  .74شکل )دهد بر اساس فشار تولیدی، میزان رطوبت را نمایش می سنج رطوبت

 
 سنج دستی رطوبت  -74شکل 
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نصئب شئد و  20سئنج پیشئرفته روی نوار  ی، یک رطوبتشئاری فبا پیشئرفت تکنولوژی و وارد مدار شئدن فیلترها

، از نوع غیر تماسئی اسئت و با اسئتفاده از ارسئال مو  رطوبت سئنج گیری دسئتی نیسئت. این  دیگر نیازی به رطوبت

ای  صئفحه  سئنج رطوبتدهد. روی این  صئورت میانگین نمایش میطوبت را بهو حسئگر تعیین سئطح مواد، میزان ر

 . متأسئفانه، به دلیل عدم توانایی  7۵فته شئده وجود دارد )شئکل های گرکردن رطوبتو ذخیرهجهت انجام تنظیم 

 سنج از مدار خار  شده است.در کالیبراسیون، این رطوبت

 
 20نوار  بر خم سنجرطوبت  -7۵شکل 

یک باسئکول )شئکل قسئمت ذوب  ارسئالی به  شئدهخشئکنسئانتره  گیری میزان کبرای اندازه :20باسيکول نوار  

شئود. در  دوار ارسئال می  هایکنخشئکقرار دارد. میزان عدد نمایشئی این ترازو به اتای کنترل   20  روی نوار  76

 شود.نتره در بخش آبگیری تولید میتن کنسا 2000حال حاضر، روزانه به صورت میانگین حدود 

قرار دارد و ونیفه آن انتقال کنسئئئانتره به انبار زیرین   21ه شئئئمار نوار نقالهاین تجهیز روی    کن:ک   وار نقالهن

کار، تخلیه را در محل مناسئب جایی دارد و توسئم مراقبتکن، قابلیت جابهکج  نوار نقاله . این  77اسئت )شئکل  

و در بخش ذوب بئه    کردهتخلیئه    2۵بئار را روی نوار   21نوار نقئالئه    ،ت نیئاز بخش ذوبدهئد. در صئئئورانجئام می

 شود.افقی، بار بین پنج مخزن تقسیم می جاشوندهجابه نوار نقالهه وسیل
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 ترازوی نوار کنسانتره  -76شکل 

 
 21 کن نوار شماره کج  نوار نقاله -77شکل 
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 کنخش    –سنستم اتاق کنترل فنلتر  -2-7

در این قسمت قرار دارد و از طریق آن، راهبری سیستم   کنکشخکن: تمام اجزای کنترلی سیستم کنترل خشک

  .78شود )شکل کنی با دسترسی به فشار، دما، میزان سوخت و غیره انجام میخشک

 
 ن دوار کصفحه کنترل خشک  -78شکل 

های  ان پال  پم . میزسئیسئتم کنترل تیکنرها: در این قسئمت، تیکنرهای شئمال و جنوب و مخزن وارمن هسئتند

  .79باشند )شکل می میو تنظهای وارمن از این قسمت قابل مشاهده دیافراگمی، جریان کشی تیکنر و دور پم 

 
 دهیخوراک صفحه تنظیمات تیکنر و پم   -79شکل 



 

 

65 

 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 مزن فیلتر، مقسئئئم گردان وهئای کفشئئئو، ه، پمئ 2و   1 خأل: کنترل فیلترهئای 2و   1 خألفیلتر  سئئئیسئئئتم کنترل  

  .80شکل شود )های پساب فیلتر در این قسمت، انجام میپم 

 
 2و   1 خألصفحه فیلترهای  -80شکل 

  خألتوان فیلتر از دو فیلتر دیگر جداست. در این قسمت، می 3فیلتر  : کنترل خألو پم   3  خألفیلتر  سیستم کنترل 

  .81  را کنترل کرد )شکل 1۵و  14رهای انتقال کنسانتره )نواو  خألهای ، پم 3

 
 خأل صفحه کنترل فیلتر و پم   -81شکل 
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قسئمت ذوب از طریق این قسئمت کن به کاری و خشئ سئیسئتم کنترل نوار کنسئانتره: کنترل انتقال کیک فیلتر فشئ 

شئئوند. تناژ نوار نیز در  کن کنترل میکج  نوار نقالهو  21و   20شئئود. با اسئئتفاده از این صئئفحه، نوارهای  انجام می

  .82این قسمت قابل مشاهده است )شکل 

 
 21و   20کنترل نوارهای  -82شکل 

 فنلترهای فشاری  واحد  -2-8

دن بخش و هدف اصئلی سئاخت آن، از مدار خار  شئ  ه، در مراحل توسئعه کارخانه تغلی  سئاخته شئدواحد  این

، خطوط لوله پال  ارسئالی به  83بودن آن بوده اسئت. شئکل شئماره    پرهزینهو قدیم آبگیری به دلیل فرسئودگی  

 دهد.فیلتر فشاری را نشان می

خم لولئه مرتبم بئا   4دارد. بئه این مقسئئئم وجود    دهیمسئئئیر خوراک  8،  درمجموع  هيای فنلتر:قسييم تياني م

کند )شئئکل گر نیز پال  را، از تیکنرهای شئئمال و جنوب ارسئئال میخم لوله دی  4تیکنرهای توسئئعه م  بوده و 

84.  

بدون سئئیر انتقال بار از تیکنر شئئمال و جنوب به فیلتر فشئئاری به دلیل عملکرد نامناسئئب تجهیزات فیلتر فشئئاری  م

رسئالی  خم لوله ا 4، از  درنتیجه.  ه اسئتمختلف اسئتفاده شئد  هایقسئمتو اکثر تجهیزات آن را در   هاسئتفاده ماند

 است. ماندهباقیفقم دو خم 
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

از اتای   توانمی . پال  دریافتی را  8۵ای اسئت )شئکل سئنج و شئیرهای نیزهین مقسئم، دارای تجهیزاتی مانند سئطح ا

 کرد.ارسال  دهیخوراک یهاتانککنترل، به یکی از 

 
 اری ریز تیکنرها به فیلتر فشخطوط لوله ارسالی ته  -83شکل 

 
 دهی خطوط لوله ورودی به مقسم تانک خوراک  -84شکل 
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 دهیتجهیزات مقسم و مسیر خوراک -8۵شکل 

هئا دارای  دارد. این تئانئکبئه فیلترهئای فشئئئاری وجود    دهیدو تئانئک، برای خوراک  دهی:خورالتياني   

، مربوط بئه فیلترهئای فشئئئاری قئدیم  1متر هسئئئتنئد. تئانئک شئئئمئاره   ۵ود مترمکعئب و ارتفئاعی در حئد  80نرفیئت  

  .86ل دارد )شک بر عهدهبه سه فیلتر جدید را  دهیخوراک، 2  است و تانک شماره 2و  1)فیلترهای 

 
 دهی و پم  هر فیلترتانک خوراک  -86شکل 
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 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

اده، های مورد اسئتفهای انتقال اسئت. پم همزن و پم   تجهیزات این مخازن شئامل سئطح سئنج آنالوم، موتور،

انجام های تانک قدیم از اتای کنترل تغلی   از نوع گریز از مرکز سئئئاخت شئئئرکت کرب  هسئئئتند. کنترل پم 

  .87است )شکل  ، به اتای کنترل فیلتر فشاری انتقال یافتههای تانک جدیدکشیشود، اما کابلمی

 
 دهیتجهیزات تانک خوراک -87شکل 

 معرفی فنلتر فشاری  -2-9

فشئئار، امکان  فیلترکنی تحت، افت فشئئار محدود به کسئئری از فشئئار محیم اسئئت، اما در  خألدر فیلترکنی تحت  

رهای فشئئاری با کار برابر فشئئار محیم وجود دارد. تخلیه مواد جامد از روی فیلتاسئئتفاده از فشئئارهایی تا چندین  

صئورت  اند، اما بیشئترین کاربرد فیلترهای فشئاری بهشئدهسئیار دشئوار اسئت و هرچند چنین فیلترهایی سئاختهپیوسئته ب

 ناپیوسته است.

بئاالیی دارنئد و سئئئخئت آبگیری    ، جهئت آبگیری از ذرات ریزدانئه و یئا ذراتی کئه پئایئداری کیئکین نوع فیلترا

دقیقه  100دقیقه تا  10ز کمتر از  این نوع فیلترها، ا  سئئیکل فیلتر کردن در  زمانمدتشئئود. ، اسئئتفاده میشئئوندمی

سئئال گذشئئته   30در طول    فیلترهای فشئئاری خودکار، در بسئئیاری از معادن و صئئنایع متالورژیکی .متغیر اسئئت

نیاز فرایندهای  جانبه این فیلترها به سئئئبب  اند. نتیجه پذیرش همهارگرفتهتوجهی مورداسئئئتفاده قرصئئئورت قابلبه

 ری کردن از مواد ریزدانه است.بگی، آباالدستی
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 تجهنزات فنلتر فشاری  -2-10

 ۵اندازی شئد. این قسئمت، شئامل ی راهدر طرح توسئعه و افزایش تولید کارخانه تغلی ، سئاختمان فیلترهای فشئار

در    1389در سئال   ۵و   4، 3ی  و فیلترها 1379در طرح توسئعه اولیه مجتمع در سئال  2و   1ی  فیلتر اسئت که فیلترها

 اند.اندازی شدهطرح نهایی توسعه نصب و راه

عملکرد خاصئئی    هااند که هرکدام از این بخششئئدهها و تجهیزات مختلفی تشئئکیلیلترهای فشئئاری از قسئئمتف

 از: عبارتندها، دارند. این قسمت

موتورهای    ها و ترازوسئت.دارندهها، نگهها، ریلدارنده پارچهاین قسئمت شئامل شئاسئی نگه  فنلتر:  الب اصيلیق

ترین انحرافی نصئب شئود و بدون کوچک  اند. این قسئمت، بایسئتی کامالً ترازشئدهلرزاننده نیز روی شئاسئی نصئب

  .88های فیلتر دچار مشکل نشود )شکل تا باز و بسته شدن جک

 
 قاب اصلی فیلتر فشاری -88شکل 

حسئگر   4مت بر روی  شئوند و خود این قسئ این شئاسئی نصئب می  ، تمامی تجهیزات فیلتر فشئاری بر رویدرواقع

چهار عدد موتور  کنند. و به سئیسئتم ارسئال می  گیریاندازهلودسئل  قرار دارد که میزان وزن را  وزن )سئلول بار؛  

ها ایجاد ارتعاش و جدایش کیک از پارچه است  شده که ونیفه آن  متصل   هاهده پارچشاسی نگهدارنبه  ویبراتور  

  .89)شکل 
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 بر روی قاب    لودسلحسگر وزن )موتور لرزاننده و  -89شکل 

 ها و واحد هیدرولیکجک

ها از  لتر را دارند. جکها و فشرده کردن صفحات فیاحد هیدرولیک، نقش تأمین فشار الزم برای حرکت جکو

ها  اند. صئفحات فیلتر و پارچهر متصئل شئدهتحرک فیلتطرف به قسئمت ثابت فیلتر و از طرف دیگر به بخش میک

زمان باز و طور کامالً همها بایسئتی بهجک  اند. اینوسئیله زنجیر به یکدیگر متصئل شئدهها قرار دارند و بهبین آن

ها باید در محدوده مکانی مشخص باشئند. جکر جک به یک موتور متصئل میبسئته شئوند؛ به همین دلیل هر چها

تواند مشئکالتی مانند خار  شئدن از ریل و یا ها میشئده حرکت داشئته باشئند. انحراف جکففقی تعریو مسئیر ا

های هیدرولیک و بخش ثابت و ، شئئماتیکی از جک90را به وجود آورد. شئئکل  ها و صئئفحاتانحراف پارچه

 دهد.را نشان میمتحرک 

 
 سیستم هیدرولیکی فیلترهای فشاری  -90شکل 
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شئود. این سئیسئتم ها، جهت باز و بسئته نمودن فیلتر به وسئیله سئیسئتم هیدرولیک تأمین میجک  موردنیازار  شئ ف

ای، فیلترهای روغن،  بههای عقرایی مانند موتورهای فشئار پایین و باال، شئیرهای تنظیم فشئار، فشئارسئنج دارای اجز

 .استپم  برگشت روغن، رادیاتور و غیره 

رسئید،   گرادسئانتیدرجه   40وقتی دمای درون مخزن به حدود  هیدرولیک قرار دارد. وغن درون مخزن سئیسئتم  ر

و روغن از مسئیر   شئدهزی کرد. با دسئتور سئیسئتم کنترلی، موتور فشئار پایین روشئن  انداتوان فیلتر فشئاری را راهمی

کند. این مطلب، برای  می  و به وسئیله چهار جک، فیلتر را باز و بسئته کردهها تنظیم شئده، عبور  نشئیرها که فشئار آ

بار و در موتور   28نیز صئادی اسئت، با این تفاوت که فشئار جک در موتور فشئار پایین در حدود   موتور فشئار باال

روغن و خنک کردن آن، تجهیزاتی قرار   ردنتمیز کبار اسئئئت. جهت تشئئئخیص ارتفاع روغن،   200فشئئئار باال 

  .91ته است )شکل گرف

 
 اجزای سیستم هیدرولیکی -91شکل 

ها روی نوار نقاله زیر فیلتر و جلوگیری از ریزش آب شئئوت تخلیه کیک فیلتر: این قسئئمت، ونیفه تخلیه کیک

موتور  ها نیز، توسئئم برای باز و بسئئته شئئدن این دریچه  نیازموردروی نوار نقاله محصئئول را بر عهده دارد. نیروی 

ها  که در دو طرف انتهایی این شئئئوتدهد  نشئئئان می 92شئئئود. شئئئکل  أمین میباالی واحد هیدرولیک ت  فشئئئار

به  این مسئیرها پسئاب فیلتر   از و  شئدهشئده که در هنگام آبگیری، شئوت بسئته مسئیرهای انتقال پسئاب فیلتر تعبیه

 .شودهدایت می خار  از سیستم
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  Hatchتخلیه فیلتر فشاری )محل  -92شکل 

  فشئئئار غشئئئای  موردنیازهای هوا، پال  و خروجی آب: در این قسئئئمت، مسئئئیر ورود هوای  و خروجیدی  ورو

کننده کیک، خروجی آب فیلتر شئده و ورودی و خروجی پال  قرار دارند. همه  السئتیکی، هوای فشئرده خشئک

سئمت، در طرف  ن قای شئوند.باز و بسئته می  شئدهیزیربرنامههای  ین مسئیرها، توسئم شئیرهای کنترلی در زمانا

  .93بخش ثابت فیلتر قرار دارد )شکل 

 
 خطوط لوله ورودی و خروجی )هوا، پساب، خوراک   -93شکل 
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فیلتر فشئاری اسئت و شئیر نیشئگونی، کنترل پال  ونیفه مسئیر ورود خوراک: این مسئیر، محل ورود خوراک به  

ها مطلع شئود.  کار از فشئار پم هایی نیز تعبیه شئده تا مراقبتشئارسئنج مسئیر، فبر عهده دارد. روی این  ورودی را  

  .94بار است )شکل  6تا  ۵میزان فشار مطلوب خوراک در محدوده 

 
 خروجی شیرهای نیشگونی ورود و -94شکل 

این هوا، توسئم  شئود.میتأمین  جهت آبگیری کنسئانتره از این قسئمت  موردنیازکننده: هوای  مسئیر هوای خشئک

شئود. مسئیر شئود. این هوا از دو مسئیر وارد فیلتر فشئاری میکمپرسئورهای هوا تولید و به هر فیلتر انتقال داده می

بار   ۵/6در این مسئیر، در حدود   موردنیازاسئت. فشئار  ، فشئارسئنج و شئیر فشئارشئکن  یاپروانهدارای شئیر کنترلی 

  .9۵است )شکل 

 . این  V7سئتر: این مسئیر هوا، ونیفه تورم غشئای صئفحات فیلتر را بر عهده دارد )یی و بووای غشئاسئیر ورود هم

، درنتیجه. اسئتکننده، از کمپرسئورهای هوا  شئیر از نوع توپی اسئت و منبع تأمین هوای مسئیر، مشئابه هوای خشئک

ار غشئایی، نیاز به  کننده دارد. جهت جلوگیری از برگشئت غشئای پارچه و تثبیت فشئ فشئاری مشئابه با هوای خشئک

ی ممبران در نظر گرفته شئئده که به آن ای برای کمک به هواافزایش فشئئار اسئئت. به همین دلیل، مسئئیر جداگانه

ی غشئئاء تخلیه شئئود. بدین منظور، شئئیر  . در زمان پایان سئئیکل نیاز اسئئت که هواV11)گویند  هوای بوسئئتر می



 

 

75 

 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

سئتر و غشئایی، این مسئیر باز شئده و هوا به لوله پسئاب فیلتر تخلیه قرار داده شئده اسئت که با بسئته شئدن هوای بو

 اند.، شیرهای هوای غشایی، بوستر و برگشت هوا نشان داده شده96شود. در شکل منتقل می

 
 کننده و اجزای آن د هوای خشکمسیر ورو -9۵شکل 

 
 تر و تخلیه مسیر هوای غشایی، بوس -96شکل 
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به فیلتر فشئئاری مقداری پال  در مسئئیر خوراک باقی   دهیخوراکمسئئیر شئئسئئتشئئوی لوله خوراک: در زمان  

تولیدی ریخته و باعث  بر روی کنسئانتره خشئک    ماندهباقیاین مسئیر شئسئتشئو نگردد پال     کهدرصئورتی. ماندمی

)فشئار هوای   TOP BLOWه نام  . جهت شئسئتشئوی محل ورود خوراک از مسئیری بشئودمیافزایش رطوبت آن 

به    پذیرانعطافبه وسئئیله یک لوله   V8و  V6) شئئیرها. این  گرددمیباال  که در بخش متحرک اسئئت اسئئتفاده  

و شئیر   تمیزکنندههوای   V6که شئیر  باشئندیم  ایپروانهاز نوع   شئیرهابخش متحرک متصئل گردیده اسئت. این  

V8  شئودمییعنی در ابتدا هوا دمیده  رت هوا، آب، هوا اسئت . فرایند شئسئتشئو به صئواسئتآب شئسئتشئوی مسئیر 

که   پذیرانعطاف. لوله شودمی  هوا عبور داده  ماندهباقیو مجدد جهت خشک کردن آب   کندمیسپ  آب عبور  

تا از ورود پال  به مسئیر جلوگیری شئود. پال   اسئت  ایطرفهیکشئیر به سئر متحرک متصئل اسئت دارای یک  

از نوع   V4شیر    گرددمیبه مخزن هاپر منتقل   V4و از طریق شیر  گرددمیت فیلتر هدایت  شسته شده به سمت ثاب

  دهیخوراک  هایتانک. هاپر )قیف  توسئم خطوط لوله به  اسئت  نیشئگونی بوده و در کنار شئیر ورود خوراک

  .97شکل ) گرددمیمنتقل  دهیخوراکبه عبارتی پال  شسته شده به تانک ،استمتصل  فیلتر

 

 
 و مخزن برگشت   TOP BLOWخوراک )شستشوی مسیر  -97ل کش
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شود. در مسیر اول، این آب روی  مسیر پساب فیلتر: پساب فیلتر در دو مسیر که برای آن تعبیه شده است، جدا می

سئر دوم که در  . در مسئیر شئودمیهای آن، به لوله مجموع پسئاب منتقل  ه محل تخلیه ریخته و توسئم کانالدریچ 

 شود.ثابت قرار دارد، به لوله مجموع متصل می

شئوند. برای  کننده جمع میهی و هوای غشئایی، مقداری پسئاب فیلتر در مسئیر هوای خشئکدر زمان خوراکد

با ورود هوای    زمانهمدهی و هوای غشایی، باز است و  زمان خوراک  ه که درنصب شد V3تخلیه این مسیر، شیر 

  .99و  98های شود )شکلته میکننده بسخشک

 
 دهی و ممبراناز هر چهار مسیر در مرحله خوراک خرو  پساب  -98شکل 

ها صئورت  عمل آبگیری به وسئیله آنصئفحات فیلتر فشئاری: فیلتر فشئاری از مجموعه صئفحاتی تشئکیل شئده که 

فیلتر و صئئفحه غشئئایی اسئئت که در ادامه، طریقه   ، دارای دو نوع صئئفحهگیرد. فیلتر فشئئاری م  سئئرچشئئمهمی

و در   47توضئئئیح داده خواهد شئئئد. تعداد این صئئئفحات بر اسئئئاس طرح، در فیلترهای قدیم    هرکدامعملکرد  
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جهئت    دوپئارچئهانئد. بین این صئئئفحئات نیز،  قرار گرفتئهاسئئئت کئه بئه صئئئورت یکی در میئان    ۵۵فیلترهئای جئدیئد 

اثر  اند که در  کیل شئدهاز مسئیرهای ورود و خرو  هوا و خوراک تشئ  آبگیری آویخته شئده اسئت. این صئفحات،

 دهد.، این صفحات را نشان می100دهند. شکل ای سراسری )مجازی  را میها، تشکیل لولهفشردگی آن

 
 کننده خرو  پساب از دو مسیر تعبیه شده در مرحله خشک  -99شکل 

ورم شئده و پارچه  ها متتند، با ورود هوا به پشئت آنکه دارای غشئای السئتیکی هسئ صئفحات ممبران: این صئفحات 

دهند. جن  این صئئئفحات از پلی پروپیلن اسئئئت تا وزن نسئئئبتاً فشئئئار دینامیکی قرار می  فیلتر و کیک را تحت

ات، به   نیز از طریق همین صئفح Air Dryingکننده )مقایسئه با نوع فلزی داشئته باشئند. هوای خشئکتری در کم

 دهد.حه با غشای الستیکی را نشان می، تصویر صف101 شکل شود.کیک وارد میها و پشت پارچه
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 ها شماتیکی از نحوه قرارگیری صفحات و پارچه  -100شکل 

 
 صفحه با غشایی الستیکی -101شکل 

متورم  و دو قسئمت غشئای السئتیکی را    شئدهمشئخص شئده، وارد فیلتر  102هوای غشئایی از مسئیری که در تصئویر 

 کند. هر صفحه غشایی دارای دو الستیک است.می
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 کننده  ورودی هوای غشایی )متورم -102شکل 

ای اسئتخوانی از جن  تفلون نصئب شئده  دو مسئیر اسئت. روی صئفحه غشئایی، قطعه  کننده ازشئکورود هوای خ

  .103شود )شکل عث خشک شدن کیک فیلتر میه از طریق این قطعه، هوا به قسمت جلویی غشاء وارد و باک

 
 کننده ورودی هوای خشک  -103شکل 
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ا این تفاوت که دارای غشئای منبسئم شئونده نیسئتند و این صئفحات همانند صئفحات ممبران هسئتند، بصئفحه فیلتر:  

در مجتمع موجود اسئئت که  JVKو   METSOدو نوع صئئفحه فیلتر   .دارند را به عهده  وهواآبفقم نقش خرو   

نام ابرو قرار    هاسئت. در مسئیر خروجی این صئفحات، قسئمتی پالسئتیکی بهها، در شئکل الگوهای آنتفاوت آن

  .104شود تا از خوردگی و خرابی صفحات جلوگیری شود )شکل داده می

 
 صفحه فیلتر محل خرو  پساب  -104شکل 

ها نیز فضئئای بین شئئسئئتشئئو: پارچه فیلتر نقش جدا کردن آب از مواد را به عهده دارد و نازل  آبپاش پارچه فیلتر و

دوره کاری عمر دارند، اما  سئئئاعت    6000تا  4000طورمعمول، بین ها بهدهند. پارچهیها را شئئئسئئئتشئئئو مپارچه

مناسئئب و یا عدم  بند خوراک، شئئسئئتشئئوی نان صئئفحات، معیوب بودن السئئتیک آبعواملی مانند خراب بود

، نمایی از  10۵ها را کاهش دهد. شئئکل تواند عمر آنها توسئئم خوراک میپرشئئدگی کامل فضئئای بین پارچه

 دهد.های آب شستشو و محل ورود خوراک بین پارچه فیلترها را نشان میل قرارگیری دوشمح 

غشئئای السئئتیکی متصئئل  طرف به صئئفحات فیلتر و از طرف دیگر به صئئفحات بااز یکر جفت پارچه فیلتر ه

 شود.گیرد و تبدیل به کیک میها قرار میاند. خوراک، بین پارچهشده

وزنه  ها ،  بند )برای آبند کردن پارچه و جلوگیری از ورود پال  به پشئت پارچهقه آبجزای پارچه فیلتر شئامل یا

در قسئئمت باالیی  )دارنده  هو صئئاف بودن آن از وزنه در قسئئمت زیرین آن  و میله نگ  جهت یکپارچگی پارچه)

 اند.، نشان داده شده106در شکل   شودچه از آن آویخته میرپارچه و در محل آبپاش نصب شده و پا
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 پارچه فیلتر و آبپاش شستشو  -10۵شکل 

 
 اجزای پارچه فیلتر  -106شکل 
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اند. برای انتقال ها: صئفحات فیلتر فشئاری به وسئیله بازوها روی ریل فیلتر قرار گرفتهپاشاتصئال صئفحات و آب

ات به هم متصئل باشئند. برای اتصئال این صئفحات در فیلتر، از  نیرو از جک به صئفحات نیاز اسئت که این صئفح 

دو صئفحه اسئتفاده شئده  فشئاری موجود از گوشئواره برای اتصئال   شئود. در فیلترهایزنجیر و گوشئواره اسئتفاده می

نشئان داده شئده،   107در شئکل    صئورتی کهها در انتقال نیرو مهم اسئت و باید به  اسئت. طریقه نصئب این گوشئواره

 وند.نصب ش

 
 پاش های اتصال صفحه و آب گوشواره  -107شکل 

شئسئتشئو است   افشئانه 3پاش، شئامل شئود. هر آبپاش اسئتفاده میفیلتر از آب  هایپاش: جهت شئسئتشئوی پارچهآب

اسئت    بار 6تا  4شئود. فشئار شئسئتشئوی پارچه در محدوده پذیر به آن منتقل میهای انعطافکه آب توسئم لوله

گیرد. تعداد صئورت می V9 . مرحله شئسئتشئوی جزء آخرین مراحل اسئت و کنترل آن، توسئم شئیر 108)شئکل 

 است. ۵4جدید،  هایو در فیلتر 46ها در فیلترهای قدیم، پاشباین آ

 
 های انتقال آب ها و شیلنگپاشآب -108شکل 
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هایی اسئتفاده شئده اسئت. پاش در مسئیری مسئتقیم، از کفشئکآبتر  جایی راحتپاش: جهت جابهکفشئک آب

  .109دارند )شکل نیز در یک سطح نگه می ها راریل قرار گرفته و پارچهها روی این کفشک

 
 پاشهای آب کفشک -109شکل 

ف بئاعئث انتقئال پئالئ  بئه ترین انحراشئئئود کئه کوچئکهئا وقتی مشئئئخص میپیت تنظیم: اهمیئت قرارگیری پئارچئه

می قرار داده شئده تا به  ها پیت تنظیپاشدلیل، روی آبشئود. به همینپشئت پارچه و خرابی صئفحات و پارچه می

  .110پاش از هم قابل تنظیم باشد )شکل وسیله آن، فاصله آب

 
 پاش فیلتر فشاریپیت تنظیم آب  -110شکل 
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 نلتر فشاری مراحل کار ف -2-11

دقیقه  10د کاری )سئیکل  هر فیلتر که حدو دورهفیلترهای فشئاری به صئورت ناپیوسئته در مدار هسئتند و در هر 

 شود:کشد، مراحل مختلف آبگیری به ترتیب زیر انجام میطول می

ممبرانمع شئئئئدن جئئکج -1 فیلتر و  پئئارچئئههئئا و صئئئفحئئات  و  پئئایین  هئئا  فشئئئئار  موتور  هئئا توسئئئم 

(Low Pressure Closingاین    : این مرحلئه، اولین گئام در هر دوره کئاری فیلتر اسئئئت. در ابتئدای

بار توسئم موتور فشئار   28ثانیه و فشئار  30رار دارد و این مرحله، در حدود  مرحله، فیلتر در موقعیت باز ق

  .111شود )شکل پایین انجام می

.  
 م کنترلیمرحله فشار پایین در سیست -111شکل 

ها توسئم موتور فشئار باال  و پارچهتر صئفحات ها و تحت فشئار قرار گرفتن بیشتر جکجمع شئدن بیش -2

(High Pressure Closingها توسئئم موتور فشئئار باال با فشئئاری   : پ  از اتمام مرحله یک، جک

ها در مرحله  رچهگیرند تا از بیرون ریختن مواد از بین صئئفحات و پابار تحت فشئئار قرار می  200حدود  

شئئروع    دهیخوراکبار  170فشئئار به    و فیلتراسئئیون جلوگیری شئئود )در زمان رسئئیدن  دهیخوراک

 دهد.، این مرحله را نشان می112رسد.  شکل بار می 200دهی فشار به شود و در طی خوراکیم
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 مرحله فشار باال در سیستم کنترلی -112شکل 

باز شئئئدن شئئئیر ورود   : در این مرحله، پ  از  Feed Filtrationد خوراک و فیلتراسئئئیون )مرحله ورو -3

یابد. در این مرحله،  شئئئروع شئئئده و بر اسئئئاس وزن و یا زمان، ادامه می  دهی ، خوراکV1خوراک )

کامل پر شئود تا کیک به صئورت یکنواخت تشئکیل شئده و از پاره    طوربه  دوپارچهبایسئتی محفظه بین 

دارند و فشئار خوراک    چه جلوگیری شئود. آبگیری نیز به دلیل اینکه صئفحات تحت فشئار قرارشئدن پار

دهی به فیلتر خوراک  زمانمدتشئود. بار  به مقدار زیادی انجام می 6تا  ۵)حدود   اسئتورودی نیز باال  

  .113باشد )شکل ثانیه  1۵0بر اساس زمان طبق طرح اولیه باید 

بئئ مئئ  -4 فشئئئئرده  هئئوای  ورود  مئئمئئبئئران رحئئلئئه  فشئئئئار  شئئئئروع  و  غشئئئئای السئئئئتئئیئئکئئی  پشئئئئت  ه 

(Membrane Compression ا ) : در این مرحله، شئیر ورود هوا به پشئت غشئV7  باز شئده و پ  از  

شئود. این مرحله، عالوه بر آبگیری تا حدی  ورود هوا، غشئاء متورم شئده و بخش دوم آبگیری انجام می

ثئانیئه طول   30نیز دارد. این مرحلئه، حئدود   هئای محفظئه رانقش یکنواخئت کردن کیئک در همئه قسئئئمئت

  .114کل کشد )شمی
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 در سیستم کنترلی دهیخوراکمرحله  -113شکل 

 
 مرحله هوای غشایی در سیستم کنترلی -114شکل 
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در این مرحله،   :  Air Dryingمرحله خشئئک کردن کیک توسئئم عبور هوای فشئئرده از میان کیک ) -5

ی انجام ها و کیک، بخش سئوم و اصئلی فرآیند آبگیرها وارد و پ  از عبور از پارچههوا به پشئت پارچه

های خروجی حرکت شئود. در این مرحله هوای فشئرده جایگزین آب شئده و آب را به سئمت قسئمتمی

ر باشئئد عمل آبگیری  تششئئود. هرچه اختالف فشئئار بین دو طرف کیک بیداده تا عمل آبگیری انجام  

در مرحله    . 11۵باشئئئد )شئئئکل دقیقه  4این مرحله طبق طرح اولیه باید    زمانمدتشئئئود. بهتر انجام می

د؛ وشئ میکننده، این شئیر بسئته به حالت باز اسئت اما در مرحله خشئک V3دهی و ممبران، شئیر خوراک

زمان با شئئود. همر مسئئیر تخلیه میطور که قبل نیز گفته شئئد، در این دو مرحله پسئئاب از هر چهاهمان

وارد مدار شئئده و  )هوای بوسئئتر  برای کمک به هوای ممبران V11کننده، شئئیر مرحله هوای خشئئک

 دهد.فشار غشا را افزایش می

 
 ه در سیستم کنترلی کنندمرحله هوای خشک -11۵شکل 

 : این مرحله، قبل از باز شدن Top Blowلتر )مرحله دمش باال جهت شستشوی مسیر خوراک داخل فی -6

هئا و همچنین ولئه خوراک بر روی کیئکدر ل  مئانئدهبئاقیجلوگیری از ریزش ذرات و آب    منظوربئهفیلتر  

شئئود. این مرحله،  جام میهای کاری بعدی انجلوگیری از مسئئدود شئئدن مسئئیر برای بارگیری در دوره
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مش هواسئت. پ  از اتمام این مرحله، آبگیری به پایان شئامل سئه بخش دمش هوا، ورود آب و مجدداً د

پ  از تکمیل این مرحله،    .ثانیه است 18ن مرحله  انجام ای  زمانمدتها باید تخلیه شوند. رسیده و کیک

و هوای پشئت غشئای السئتیکی را تخلیه   شئدهباز   V10شئود و شئیر شئیر هوای غشئایی و بوسئتر قطع می

  .116کند )شکل می

 
 مرحله شستشوی لوله خوراک در سیستم کنترلی  -116شکل 

هئای محئل  : در این مرحلئه، بئایئد دریچئهHatch Openingمرحلئه بئاز شئئئدن شئئئوت تخلیئه کیئک فیلتر ) -7

تخلیه کیک باز شئود تا کیک فیلتر به نوار نقاله زیر آن منتقل شئود. این عمل، توسئم پم  فشئار باالی  

 .شودثانیه انجام می 18 زمانتمدهیدرولیکی و طی 

مرحله، موتور  : در این  Low Pressure Openingها )ها جهت تخلیه کیکرحله باز شئئئدن جکم -8

ها، بخش شئوند. در هنگام باز شئدن جکها توسئم موتور فشئار پایین باز میفشئار باال قطع شئده و جک

هئا بئه ترتیئب روی نوار تخلیئه و کیئکهئا از هم فئاصئئئلئه گرفتئه  متحرک فیلتر بئه همراه صئئئفحئات و پئارچئه

تا  3۵شئئاری متوسئئم دی هر فیلتر فتناژ تولی دقیقه زمان الزم دارد   1شئئوند. روند تخلیه کیک تقریباً می

  .117)شکل تن بر ساعت است 40

های فیلتر بر روی نوار   : پ  از اتمام تخلیه کیکHatch Closingرحله بسئئته شئئدن شئئوت تخلیه )م -9

 .ها شود بسته شود تا فیلتر آماده شستشوی پارچهباید شوت کامالً

ها  حله، با باز شدن مسیر آب ورود به نازل : در این مرCloth Washingرحله شستشوی پارچه فیلتر )م -10

(V9 شود تا منافذ پارچه برای سیکل بعدی تمیز شودثانیه شسته می 24به مدت  دوپارچه ، فضای بین. 
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مئانئده احتمئالی  : این مرحلئه، برای جئدا کردن ذرات بئاقیCloth Vibrationهئا )رحلئه لرزانئدن پئارچئهم -11

  .118شود )شکل ثانیه انجام می 24 زمانتمدها، در بین صفحات و یا روی پارچه

ها   : در این مرحله، با باز شدن مسیر آب ورود به نازلCloth Washingرحله شستشوی پارچه فیلتر )م -12

(V9 شود تا منافذ پارچه برای سیکل بعدی تمیز شودثانیه شسته می 24دت به م دوپارچه ، فضای بین. 

مئانئده احتمئالی  : این مرحلئه، برای جئدا کردن ذرات بئاقیCloth Vibrationهئا )رحلئه لرزانئدن پئارچئهم -13

  .118شود )شکل ثانیه انجام می 24 زمانمدتها، در بین صفحات و یا روی پارچه

 
 ستم کنترلی باز شدن دریچه و تخلیه کیک در سی -117شکل 

 تجهنزات تولند هوای فشرده  -2-12

بنئئدی جهئئانی بئئه دو دسته اصلی کمپرسورهای  های تولیدکننده هوای فشرده، طبئئق دسئئتهکمپرسورها یا دستگاه

 دهد.نشان میکمپرسورها را بندی ، دسته119شوند. شکل جایی و دینئامیکی )سئیالی  تقسیم میجابه
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 ها در سیستم کنترلی مرحله شستشوی پارچه  -118کل ش

 
 بندی انواع کمپرسورهادسته -119شکل 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

92 

 آبگیری 

 کمپرسور اسکرو یا مارپنچی  -2-13

تشکیل شده است. این  های حلزونی شکل این کمپرسور از انئئئئواع جابجایی مثبئئت اسئئت و از دو پئئیت با دندانه

تر،  لی دارند. پیت بزرمگیرند با هم درگیری داخهئئئا قئئئرار میدر پوسئئئته دربرگیرنئئئده آن کهمادامیدو پئئئیت، 

شود. شئئئئفت   نامیده میFemale Screwاده )تر، پیت م  و پیت با قطئئئئر کمMale Screwاصطالحاً پیت نر )

. با چرخش پیت نئئر، پئئیت مئئاده نیئئز بئئه  چرخاندمیوپل یافته و آن را  الکتروموتئئور بئئا شئئفت پئئیت نئئر اتصال یا ک

هئئا قئئرار دارد، بئئا چرخش  آن  دربرگیرندههئئا و پوسئئته  ارهای حلزونی پیت و هوایی که بین شی  آیددرمیچئئرخش  

شود. چون این نوع  کت کرده و از مجرای ورودی مکش بئئئه سئئئمت مجئئئرای خروجئئئی رانئئئده میحر هاپیت 

فرسئتد، مپرسور، مقدار معینی هوا را در محفظه خود محبوس و متراکم کرده و از خروجی کمپرسور بیرون میک

دارد ، داشتن   به دلیل حذف حرکت رفت و برگشتی )که کمپرسور پیستونی  .  نامندجئایی مثبت میرا جابهآن  

 کندمیئئا لرزش بسیار کمی کار  تر داشتن پیتهایی باالن ، این نوع کمپرسئئور بحرکت چرخشی و از همه مهم

 و راندمان بیشتری نسبت به کمپرسور پیئستونی دارد.

 ف کمپرسور اسکرو های مختل قسمت  -2-13-1

در اثئئئئر چئئئئرخش روتورهئئئئا در  کننده هوای ورودی به سیستم است.  این قسمت، کنترل  قسمت ورود هوا:

    کنندهاز طریق شیر برقی به قسمت ورودی هئوا )کنترلو فرمانی که    خألو ایجاد     ایراند)  ررسودیواره کمپ  محفظه

 .کندمیکننده هوا هدایت ، مقدار هوای تنظیمی را به داخل متراکمشودمیداده 

بندی سیستم و و بئرای آب  کندمیمانند یک سیئستم سئیلندر و پیئستون عمئل    درواقع  سمت متراکم کننده:ق

که باعث مکش هوای ورودی به    شئئئودمیایجاد    کمپرسئئئورو دیواره  ، فیلمی از روغن بین روتورها  خألایجاد  

کئئئئه    اندشدهدو مارپیت به شکل قوسهای حلزونی طراحی  ، در قئئئئسمت تئئئئراکم  طورکلیبهگردد. سیستم می

ارای مقئاطع نامتقئارن )نئری و مادگی  هستند و در اثر چرخش مخالف دو مارپیت، هوا و روغن بین قوسهئای  د

، با کاهش  درنتیجه. شودمیحب  شده و به طرف انتهای واحد متراکم کننده رانده   ررسویواره کمپحلزونئئی و د

  .120یابئد )شکل یش مئیافزا دیواره کمپرسورفشار هوا در منطقه دهانه خروجی  در حجم هوا،
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 کننده کمپرسور قسمت متراکم -120شکل 

کننده استفاده شده  تفکیک روغن از هوای فشرده از یک مخزن تفکیک  جهت  جيداکننيده رو ن از هوا:

کند. می  نشینتهز حالت گردابی خار  کرده و ذرات سنگین را نیئئئز اول، هوای فشرده را ا  در مرحلهاست کئئئه  

ات  . ذرشئئودمیدارنده، به رادیئئئئئئاتور هدایت  در مرحله دوم، هوا از فیلتر عبور کرده و فشئئار از طریق شیر نگه

ده و ه انتهایی فیلتر جمع شکننده گرفتئئه شئئده، بئئر اثئئر سئئنگینی روغن در محفظروغنی که توسم فیلتر تفکیک

 و  ها یصاف  یها  یگرفتگ ستم،یس  داخل  یبررس جهت) سگال  ایتئئئ سبه وسیله یک لوله استخوانی و از داخئئئل  

 گالس  تیسا  از ستمیس در  موجود  رطوبت زین و الیس تیشئفاف زانیم و  رنگ ال،یسئ   حرکت ، عیما  سئطح  ها، لتریف

این عمل، عالوه بر تخلیه روغئئئن داخئئئل   که شودمیبازگردانده    کمپرسوردیواره  دوباره به     شود  یم استفاده  ها

  .121فیلتئر، مسیر وجود گردش روغن در سیستم را نیز نشان میدهد )شکل 

 
 جداکننده روغن  -121شکل 
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زیاد  در اثر چرخش روتورها و ایجئئاد هئئوای فئئشرده شئئده،    دیواره کمپرسورحئئرارت    :کنندهخن قسمت  

ش دما از دو رادیاتور، یکی برای خنک کردن هئوا )به سیستم مصرف  و دیگری برای خنک  . برای کاهشودمی

  .122کردن روغن )در داخل سیستم ، استفاده شده است )شکل 

 
 کننده رادیاتور کمپرسور )خنک -122شکل 

های احتمالی، سئیسئتم ع از اخطارجهت کنترل کمپرسئور هوا، روشئن و خاموش کردن آن و اطال  کننده:کنترل

  .123ای روی آن، در نظر گرفته شده است )شکل کنندهکنترل

 
 کنترل محلی کمپرسور  -123شکل 
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 ی کمپرسور پنستون  -2-14

کمپرسور پیستونی یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است. با حرکت پیئئستون از مجرای مکش یا ورودی بئئه  

کند. مجرای مکش  ئئئمت پایین، هوا وارد محفظه سیلندر شده و زمانی که پیئئئستون بئئئه سمت باال حرکت میس

کم شد، باز شده و هوای فشرده از  راکئئه هوا تئئا حئئد معینی توسم پیستون مت  این  از  بعدبسته و مجرای خروجئئی  

  .124 شود )شکلآن خار  می

 
 سور پیستونیرکارکرد و نماد کمپطریقه  -124شکل 

کمپرسئئور  6برای خشئئک کردن کنسئئانتره م ،    موردنیازجهت تأمین هوای    سينسيتم هوای فنلتر فشياری:

نصئئئئب شئئئئده اسئئئئت. مئدل این کمپرسئئئورهئا   هوای فشئئئرده )اسئئئکرویی  در سئئئئاختمئان فیلتر فشئئئئاری

Ingersoll Rand 150,  دسئئتگاهفشئئاری قدیم و سئئه   هایزمان با فیلترهم دسئئتگاهاسئئت که سئئه   200,250

  .12۵اند )شکل دیگر نیز در طرح توسعه نصب شده

 
  مدار کمپرسورهای فیلتر فشاری -12۵شکل 
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بار )بر اسئئاس طرح  توسئئم خطوط لوله به تانک هوای فشئئرده منتقل  ۵/6ر هوای تولیدی کمپرسئئورها با فشئئا

وجی تانک یک میکرو فیلتر نصئب شئده تا به  گیری دارد. در خررطوبت شئود. این تانک، ونیفه حف  فشئار ومی

صئئئورت مکئانیکی، آب موجود در هوا را جئدا کنئد. جهئت اطالع از میزان فشئئئار در مسئئئیر هوای خروجی،  

شود دیجیتال به اتای کنترل ارسال می  فشارسنج   هایدادهای و دیجیتال قرار داده شده است و  عقربه  هایفشارسنج 

  .126)شکل 

 
 نمایش کمپرسورها در اتای کنترل  -126شکل 

شئئئود و بئه عنوان هوای  هوای تولیئدی این کمپرسئئئورهئا توسئئئم خطوط لولئه بئه فیلترهئای فشئئئاری ارسئئئال می

، خطوط هوای  127  اسئت. شئکل شئماره  V6 ، هوای تمیزکننده مسئیر )V7 ، هوای غشئایی )V5کننده )کخشئ 

 دهد.نشان می کمپرسورها را

 
 خطوط لوله کمپرسور  -127شکل 
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این کمپرسئور از نوع پیسئتونی اسئت و ونیفه آن فشئارسئازی برای فیلترهای فشئاری و   کمپرسيور هوای بوسيتر:

کننده  اسئت. دو کمپرسئور بوسئتر بیش از هوای خشئک  باریکبار ) ۵/7کمک به افزایش فشئار غشئاء به بیش از  

  .128شود )شکل ها توسم فشارسنج نیز ثبت میه فشار آنمدار موجود است کدر 

 
 کمپرسورهای بوستر -128شکل 

  2001زیرین محل تخلیه هر یک از فیلترهای فشئئئاری یک نوار )نوارهای انتقال بار فیلتر فشئئئاری: در قسئئئمت 

تر، باید مقاومت کافی داشئئته باشئئد. نوار تمام ن از طرف کیک فیلاسئئت. این نوار به دلیل فشئئار باالی وارده به آ

شئئئونئد. روی این نوار، یئک ترازو برای  تخلیئه می  2002فیلترهئا توسئئئم محئل تخلیئه، بر روی نوار سئئئراسئئئری  

و سپ  به   200۵نیز توسم یک شوت تخلیه روی نوار   2002یری مقدار کنسانتره تولیدی قرار دارد. نوار  گاندازه

 دهد.فیلتر فشاری را نشان می نوارهای، 129شود. شکل کنسانتره هدایت می به انبار 20نوار وسیله 
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 نوارهای انتقال کنسانتره فیلتر فشاری -129شکل 

 ی فشار  لتر نف  یق ندق   ابزار زات ن تجه  و یکنترل  ی هاستم ن س -2-15

 حسگرهای مجاورتی -2-15-1

شئود و بر روی فیلتر، شئیرهای کنترلی و سئیسئتم هیدرولیکی  موقعیت تجهیزات اسئتفاده می  این کلیدها برای تعیین

ها را تعیین دن جکفیلتر دارای چهار حسئئگر مجاورتی اسئئت. این کلیدها، حد نهایی باز و بسئئته شئئ قرار دارد.  

حرک فیلتر، هسئتند. بر روی صئفحه متجواری صئفحات فلزی، حسئاس کنند. کلیدهای مجاورتی نسئبت به هممی

شئوند، این صئفحات در  ها کامالً باز میشئده اسئت. زمانی که جکنصئب  Targetصئفحات آهنی به نام هدف )

شئئئود. از کلیدهای مجاورتی ارسئئئال می  مقابل کلیدهای مجاورتی قرارگرفته و دسئئئتور توقف باز شئئئدن جک

این کلیدهای مجاورتی بسئیار مهم اسئت، رسئد. محل قرارگیری  میها به اتمام ترتیب، مرحله باز شئدن جکاینبه

شئود. البته مرحله بسئته شئدن نیز به همین طریق  ها، باعث اشئکال در عملکردشئان میازحد جکزیرا باز شئدن بیش

 است.
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های فیلتر در بازه حرکتی اند. جکشئئئدهها در نظر گرفتهجلوگیری از انحراف جک  سئئئگرهای انحراف برایح

تری باز یا بسئته شئوند. عدم حرکت کت نکنند و یک یا دو جک با سئرعت بیشممکن اسئت موازی هم حر خود

شئئود. در صئئورت منحرف شئئدن فیلتر، حسئئگرهای  ها باعث منحرف شئئدن فیلتر از مسئئیر خود مییکسئئان جک

  .130شوند )شکل ، واکنش نشان داده و باعث توقف عملکرد فیلتر میانحراف

 
 رهای مجاورتی و انحراف حسگ -130شکل 

شده بر بند نصبهای فیلتر و نیز یقه آبدهنده وضعیت نامناسب پارچهنشان پساب فیلتر  کدورت  سن :کدورت

های خرو  سئئنج روی لولهباید توسئئم دو کدورتپسئئاب دورت  روی فیلتر اسئئت. طبق طرح اولیه کارخانه، ک

از    ها محل خرابی پارچه و یا نشئتیسئنج هرکدام از کدورت  گیری شئود. در این سئیسئتم هشئدارپسئاب فیلتر، اندازه

ها، بر اساس ها شئامل بدنه اصئلی، کابل فیبر نوری و منبع هسئتند. طریقه کار آنسئنج دهند. کدورتیقه را نشئان می

  .131شود )شکل تر میقدار کاهش نور دریافتی است. با افزایش کدورت پساب فیلتر، مقدار نور دریافتی کمم
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 سنج فیلترهای فشاریکدورت -131شکل 

جهت کنترل فیلترهای فشئاری، عالوه بر سئیسئتم اتای کنترل از تابلوی محلی نیز   سينسيتم کنترل میلی فنلتر:

ه شئده اسئت. بر روی این تابلو، سئیسئتم برقی فیلتر فشئاری، قطع اضئطراری و مانیتور جهت تنظیم فیلتر قرار  اسئتفاد

 دهد.، این تابلو را نشان می132کند. شکل ، هشدارهای فیلتر را برطرف میکار از طریق این سیستمرد. مراقبتدا

 
 شاریسیستم کنترل محلی فیلتر ف -132شکل 
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خای    هایی جهت انجام مواردافزار کنترل محلی فیلتر فشئاری: بر روی این سئیسئتم گزینهآشئنایی مختصئر با نرم

  .133مختصر توضیح داده خواهد شد )شکل  طورهبقرار دارد که در این قسمت، 

 
 نمای سیستم کنترل محلی -133شکل 

تواند به چند طریق هدایت شئود. در این قسئمت، تر بسئته به شئرایم آن میهای فیلتر فشئاری: هر فیلحالت -1

خئاموشئئئی   فیلتر واسئئئتراحئت  آن را برای    و یئا  خودکئار قرار دادتوان فیلتر را در حئالئت دسئئئتی یئا  می

  .134تنظیم کرد )شکل  مدتطوالنی

 
 تنظیم وضعیت فیلتر  -134شکل 
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هئای عملیئات فیلتراسئئئیون را در قسئئئمئت توانئد زمئانفیلترهئای فشئئئئاری، میکئار  تنظیمئات: مراقبئت -2

SETTINGS  13۵تنظیم کند )شکل.  

 
 های فیلتر فشاریتنظیم زمان -13۵ شکل

هده اسئت ها قابل مشئاآن های فیلتر فشئاری و زمان : در این گزینه، تعداد سئیکلSTATISTIC𝑆آمار ) -3

  .136)شکل 

 
 مشاهده وضعیت کارکرد فیلتر -136شکل 

ها، وزن  دهی بر اسئئاس وزن، تعداد شئئیفتانند خوراکتنظیمات ویژه: در این گزینه، موارد خاصئئی م -4

  .137خالی فیلتر فشاری و غیره قابل تنظیم هستند )شکل 



 

 

103 

 فصل دوم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

 
 تنظیمات ویژه فیلتر فشاری -137شکل 

 سنستم اتاق کنترل فنلتر فشاری  -2-16

توان  ابل مشئاهده اسئت و میسئیسئتم کنترل تیکنرها: در این صئفحه، وضئعیت تیکنرها و مقسئم شئش راهه ق -1

ای که در محل قرار دارد، تنظیم کرد )شئئکل در مقسئئم شئئش راهه، میزان بار را به وسئئیله شئئیرهای نیزه

138.  

 
 ل تیکنرهای شمال و جنوب کنتر -138شکل 
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ر از مقسم شش قرار دارد و دو مسی  خأل : این مخزن در ساختمان فیلتر  SPXدهی جدید )مخزن خوراک -2

کنند. مخزن شئامل چهار بخش اسئت که هر بخش دارای فشئارسئنج و پم  می  دهیخوراکراهه به آن 

ن فیلتر و سئاختمان فیلتر فشئاری  بار را به دو مسئیر مقسئم گردا  توانمیمجزاسئت. به وسئیله این مخزن، 

مسئیر برای مدتی طوالنی    . البته اینشئودمی  گیریاندازهسئنج مسئیر  ل کرد. میزان دبی توسئم دبیارسئا

 دهد.های انتقال پال  را نشان می، این مخزن و پم 139استفاده بوده است. شکل بی

 
 پال   های انتقالو پم   SPXمخزن  -139شکل 

ها  سئیسئتم هوای فشئرده: در این صئفحه، سئیسئتم هوای فشئرده شئامل کمپرسئورها، بوسئترها و فشئارسئنج  -3

توان کمپرسئئئورهئای جئدیئد را کنترل کرد، ولی اده شئئئده اسئئئت. از طریق اتئای کنترل مینمئایش د

  .140شوند )شکل کمپرسورهای قدیم به صورت دستی و از محل تنظیم می
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 کمپرسورهای هوا و بوسترها -140شکل 

های  مل تنظیم بار بین تانکشئئوند شئئادهی: تجهیزاتی که در این بخش کنترل میکنترل مخزن خوراک -4

هئای فیلترهئای جئدیئد هسئئئتنئد. تنظیمئات ، تعیین سئئئطح دو مخزن، روشئئئن و خئاموش کردن پمئ 2و  1

  .141شود )شکل لی  انجام میترل تغها، از اتای کننفیلترهای قدیم و تجهیزات مربوط به آ

 
 دهی به فیلترهای خوراک تانک -141شکل 
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طور که گفته شئئد کنترل بخش قدیم فیلتر فشئئاری توسئئم اتای کنترل تغلی  انجام رل نوارها: همانکنت -5

)شئکل گیرد فیلترهای جدید در این قسئمت صئورت می 2001شئود و تنها کنترل وضئعیت نوارهای  می

142.  

 
 20نوار نوارهای انتقال کنسانتره به   -142شکل 

کار  شئوند. مراقبتدر این قسئمت انجام می ۵و  4، 3های مربوط به فیلترهای  شئاری: عملیاتکنترل فیلتر ف -6

  .143در اتای کنترل، قادر به رفع هشدار و تنظیم فیلتر است )شکل 

 
 کنترل فیلترهای فشاری جدید از اتای کنترل  -143شکل 



 

 

سومفصل   

 

 

 

 

 

 

کا کالت فرآیند، پیشنهاداه و راه راه مش  
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 مقدمه  -1 -3

کن  ، خشئکخألفیلتر های مختلف تیکنر،  آوری مسئتندات، مشئکالت بخشآیند و جمعهای فربا انجام بازرسئی

 خص شد. در این فصل، به ارائه مشکالت موجود و راهکارهای بهبود پرداخته شده است.مش  فیلتر فشاریدوار و 

 وسعه تنکنرهای قدیم و ت  -3-2

 دهی به تنکنرهای شمال و جنوب مس گنر مخزن خورالنصب سرند آشغال -3-2-1

های   پم  ازجملههای مختلف دهی به تیکنرهای شئمال و جنوب م ، به دلیل ورود پال  قسئمتمخزن خوراک

ی مولیبدن، سئئرریز مخزن فیلترهای فشئئاری در معرض  ، پال  خروجی از کارخانهخألکفشئئوی سئئاختمان فیلتر 

شئوند و ها وارد تیکنر میاین زباله  کهازآنجاییهای سئخت اسئت. السئتیک  ازجملهورود زباله و اشئیای پالسئتیکی، 

هئا و توقف تیکنر جهئت رفع  پمئ   طرفئهیئکشئئئیرهئای  گی  کننئد، بئاعئث گرفتریز تیکنرهئا راه پیئدا میبئه تئه  آنجئااز  

دهی  وقف تیکنر، سئرندی بر روی مخزن خوراکها و ت، برای جلوگیری از خرابی پم درنتیجهشئوند. مشئکل می

  .144قابل برداشتن است )شکل  راحتیبهماند و قرار داده شده است که زباله روی آن باقی می

 
 گیر تیکنرهای شمال و جنوب سرند آشغال  -144شکل 

 زدایی از کانال سرریز تنکنرهای کنسانترهرسوب  -3-2-2

؛ شئود، سئاخته شئده اسئتتیکنرها برای تخلیه آب اضئافی که از عملیات آبگیری تیکنر خار  می  کانال سئرریز

ه شئده اسئت. گاهی به دلیل برای جلوگیری از سئرریز کردن آب از سئرریز تیکنر سئاخت ، این کانالدیگرعبارتبه

ز تیکنر را ندارند، به همراه آب ریحجم زیاد بار ورودی به داخل تیکنر، بخشئئئی از مواد که امکان راه یافتن به ته
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ن کانال و سئئرعت کم آب داخل  شئئوند و به دلیل شئئیب کم ایسئئرریز و به صئئورت معلق وارد کانال سئئرریز می

کنند و باعث پرشدگی بخشی از مسیر و مانع حرکت آب درون کانال کانال، ذرات معلق درون کانال رسوب می

شئئئود. برای جلوگیری از بروز این مشئئئکالت، وارد تیکنر می  ، بخشئئئی از این آب دوبارهدرنتیجهشئئئوند و  می

  .14۵ند )شکل شوزدایی های سرریز تیکنرها باید رسوبکانال

 

 
   ال سرریز تیکنرهای م کان زداییرسوب -14۵شکل 

 4و  3مس برگشتی به تنکنرهای  پساببررسی وضعنت سرند  -3-2-3

تواند مشئکالتی از قبیل مسئدود اسئت. ورود زباله می 3  کنریتگیری از ورود زباله به داخل  ونیفه این سئرند، جلو

  ناچاربه کنریو تدهد  ها را نمیو اجازه ورود پال  به درون پم   شئئدهبخش مخروطی تیکنر    هایکردن سئئوراخ

ها باعث  ورود به پم های بخش مخروطی، با باید تخلیه شئئود. عالوه بر این، در صئئورت عبور زباله از سئئوراخ

، برای جلوگیری از ایجاد این مشئکالت، در مسئیر برگشئت درنتیجهشئود. ها میپم   و خرابیافزایش اسئتهالک  

سئرند از جهت عدم ورود زباله به درون  ، سئرندی نصئب شئد. این  3  کنریتپسئاب واحد فیلتر قبل از ورود به درون  

های  کوچک بودن روزنه   ازجملهت در طراحی و سئاخت آن تیکنر موفق عمل کرده، اما وجود برخی از مشئکال

آن شئد. برای  ی  سئرند، ثابت بودن سئرند و عدم امکان شئسئتشئوی آن، باعث سئرریز نمودن پال  از سئرند و هدررو

  .146تر به صورت ریلی پیشنهاد، ساخته و نصب شد )شکل کنواقص ساخت سرندی کوچبرطرف کردن این 
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 گیر پساب فیلتر فشاری سرند آشغال  -146شکل 

 دهی تنکنر مس فاز ی تغننر چاه  خورال -3-2-4

به سئئطح تیکنر که باعث  های سئئرند و ورود افقی بار  به دلیل بروز مشئئکالتی مانند مسئئدود شئئدن مداوم روزنه

سئئرند، چاهک    هایهروزنشئئد و نیز نیاز به توقف تیکنر برای برطرف کردن انسئئداد  افزایش کدورت سئئرریز می

نتئایج حئاصئئئل از تغییر   .147شئئئکئل ای تغییر پیئدا کرد )از نوع سئئئرنئد دار بئه پره 1دهی تیکنر م  فئاز خوراک

 کدورت سرریز شد. چاهک، منجر به کم شدن کف روی سطح تیکنر و کاهش

 
 ایچاهک پره  -147شکل 

   مس نکنرهایت یزرته هنتکنترل دانس حلقه یاندازراه  -3-2-5

تغییر تعداد ضربه پم  در نظر گرفته شده است.   ریز باطبق طراحی اولیه برای این تیکنرها، حلقه کنترل دانسیته ته

کیلوگرم بر مترمکعب  برای این   2000مدار فیلتراسئیون، تأمین دانسئیته مطلوب )  یکارایبه دلیل تأثیر دانسئیته بر 
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ریز تیکنرهای م  شئمال و جنوب را  ، شئمای کلی حلقه کنترل دانسئیته ته148ل  مدار بسئیار ضئروری اسئت. شئک

بودن ریز تیکنرهئای شئئئمئال و جنوب از نوع دیئافراگمی هسئئئتنئد. بئه دلیئل نئامرغوب  هئای تئه دهئد. پمئ نشئئئان می

شئوند میها و ترس از پاره شئدن السئتیک هنگام باال رفتن دانسئیته، تعداد ضئربات تغییر داده نالسئتیک داخل پم 

بر  شئئئود. این امر بئه دلیئل زمئانکم یئا زیئاد کردن  انجئام می) کنریتو تنظیم دانسئئئیتئه، بئا تنظیم میزان بئار ورودی بئه  

فشئار آمدن    ازجملهشئود که مشئکالتی  دانسئیته تیکنر بعدی می  بودن، باعث افت دانسئیته یک تیکنر و باال رفتن

سئنج دبی  ازجملهدهد. طبق طرح، تجهیزات ابزار دقیقی نی رخ میشئود که به فراوابه یک تیکنر می  ازاندازهبیش

ر ریز این تیکنرها قرار داده شده است، اما به دلیل عدم وجود محاف  و پوشش، بسنج بر روی خطوط تهدانسئیتهو 

اده  اند و هیت عددی در اتای کنترل و محل نمایش داثر پاشش مواد روی این تجهیزات، عمالً از مدار خار  شده

 شود.نمی

 
 ریز تیکنریم دانسیته ته حلقه کنترل تنظ -148شکل 

اند    از مدار خار  شئدهدر حال حاضئر به دلیل وجود مشئکالت، تجهیزات کنترل دانسئیته در تیکنرهای توسئعه م

 دهد.تعمیر، نشان میجهت  باز کردن، این تجهیزات را قبل از 149شود. شکل نمی ایاستفادهها و از آن
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 تعیین دانسیته تیکنرهای توسعه  تجهیزات  -149شکل 

 خل ساختمان فنلتر  -3-3

 فراهم شدن امکان پایش مدار -3-3-1

گذرد. به دلیل مجتمع اسئئئت و زمان زیادی از سئئئاخت آن می  هایکارخانهجزء اولین    خألرهای  سئئئاختمان فیلت

ها  . با مطالعه دستورالعملاندی، تجهیزاتی که برای پایش سیستم در نظر گرفته شده از بین رفتهتوجهفرسایش و بی

 ب شدند.جدید و محدوده کاری این تجهیزات تعیین، تهیه و نص و پایش این بخش، مکان

تا  380 جهت آبگیری در حدود نیاز  موردر دسئتورالعمل این بخش آمده که میزان فشئار  عیین فشئار منفی هوا: دت

با اسئتفاده از فشئارسئنج    کهدرحالیوجود نداشئت.   گیریاندازهاسئت اما فشئارسئنجی جهت    وهیج متریلیم ۵08

 سیر مطلع شد.توان میزان اختالف فشار را محاسبه و از وجود نشتی در ممی

های  پم : جهت بررسئی نشئتی در مسئیر، ابتدا باید از کارکرد مناسئب خألهای  روی پم صئب فشئارسئنج منفی ن

منفی  فشارسنج محل نصب فشارسنج تعبیه و یک    خألدلیل، بر روی مسیر مکشی هر پم  آگاه شد. به همین  خأل

 دهد.نصب آن را نشان میو مراحل  فشارسنج ، 1۵0بار  نصب شد. شکل  ± ۵/1با محدوده )
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 خأل نصب فشارسنج منفی روی پم   -1۵0شکل 

  یبر رو های منفی فیلتر طور که در بخش تجهیزات بیان شئئد، فشئئارسئئنج وی فیلترها: هماننصئئب فشئئارسئئنج ر

معیوب های این بخش، شئئود. با پایش صئئورت گرفته مشئئخص شئئد که تمام فشئئارسئئنج شئئیرهای بدنه نصئئب می

. به  ها، قرارگیری در معرض پال  بوده اسئئتفشئئارسئئنج اسئئتفاده نیسئئتند. علت خرابی این   اند و دیگر قابلشئئده

ها اتصئاالت و انشئعابات مناسئب تهیه و بر روی تمام فیلترها نصئب شئدند. جهت حفانت از  دلیل، برای آنهمین

ه از نشئتی در مسئیر کار قادر اسئت کات، مراقبتها نمونه محافظی سئاخته شئد. از طریق این انشئعاباین فشئارسئنج 

 دهد.را نمایش می، این فشارسنج و اتصاالت 1۵1ها آگاه شود. شکل شماره لوله

 
 تهیه اتصاالت و نصب فشارسنج منفی روی فیلتر  -1۵1شکل 
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ما  ر این قسئمت نصئب شئده بود؛ اای جهت پایش دهای عقربهنصئب فشئارسئنج دیجیتال: در گذشئته تنها فشئارسئنج 

اما    هدر این قسئمت نصئب شئدتعدادی تجهیزات ابزار دقیقی  تام اندازی سئیسئتم کنترل توسئم شئرکتپ  از راه

؛ فشئارسئنج دیجیتال نصئب شئده روی فیلتر، بر اثر ریزش پال  از کار افتاده بودند 6مورد اسئتفاده قرار نگرفت. 

هئای  د. برای جلوگیری از خرابی مجئدد، جعبئهو تعمیر از مئدار خئار  شئئئدنئ   هئا برای تمیزکئاریبنئابراین، تمئام آن

  .1۵2ها نصب شد )شکل محافظتی برای آن

 
 های دیجیتال اندازی فشارسنج راه  -1۵2شکل 

لوله جهت نصئئب در محل نیز، نیاز به اتصئئاالت و انشئئعاب از لوله مکشئئی بود. چون میزان فشئئار در هر دو خم  

ه شئود. گرفته شئد تنها از یک خم لوله انشئعابی گرفت  میو تصئممورد بود مشئابه اسئت، قرار دادن دو فشئارسئنج، بی

قه همکف قرار گرفت. با نصئئب این  در طب خألمانده در مسئئیر لوله مکشئئی پم  های باقییکی از فشئئارسئئنج 

  .1۵3د )شکل نیز مطلع ش خألهای توان از میزان فشار تولیدی پم فشارسنج، می
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 خأل های نصب فشارسنج در مسیر مجموع پم   -1۵3شکل 

شئد، برای پایش  های دیجیتال که امکان نمایش در محل فراهم  قال داده: پ  از نصئب فشئارسئنج کشئی و انتکابل

کشئی و دلیل، کابلهمینهای آن به اتای کنترل ارسئال شئود. به  مداوم و سئهولت کار تصئمیم گرفته شئد که داده

 دهد.را نشان می هاها و مقدار آن، محل این فشارسنج 1۵4ورود سیستم به اتای کنترل انجام شد. شکل 

 
 کنی کنترل خشکانتقال داده به اتا -1۵4شکل 
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هوای مثبت اسئت  نصئب فشئارسئنج هوای دمنده: جهت تخلیه کیک تشئکیل شئده روی صئفحات، احتیا  به جریان  

تخلیه شئود و   یخوببهتا متورم کردن پارچه، کیک را از آن جدا کند. فشئار وارده باید در حدی باشئد که کیک 

ین بخش نیز مشئابه سئایر تجهیزات، از بین رفته و برای  های اای وارد نشئود. فشئارسئنج از طرفی نیز، به پارچه صئدمه

و کیک   هوارده بسئیار پایین بود  فشئار  هم  موارد ً اکثر  البته در   .شئدیمکار اسئتفاده تنظیم فشئار از تجربه مراقبت

تهیه و بر روی فیلتر   psi 60تا  0تعدادی فشئئئارسئئئنج مثبت با محدوده  ز این رو  ا  د.  وشئئئ تخلیه نمی  خوبیبهفیلتر 

مالی  فشئارسئنج نسئبت به طرح اصئلی متفاوت بود و در محل اصئلی نصئب شئد. فشئار اع  یریقرارگمحل  نصئب شئد. 

یب . با تغییر جن  پارچه و ترکباشئئئدمی psi 40تا   3۵روی پارچه بر اسئئئاس طرح، برای پارچه نخی در حدود  

  .1۵۵است )شکل  psi 1۵تری نیاز است. فشار تنظیم شده در این شرایم، در حدود  ک و نخ به فشار کمپالستی

 
 هوای دمنده های در مسیر نصب فشارسنج -1۵۵شکل 

ته پسئاب های فیلتر و مسئدود نبودن مسئیر پسئاب، دانسئیپایش دانسئیته پسئاب فیلتر: جهت بررسئی وضئعیت پارچه

مرتب کنترل شود. پساب فیلتر به وسیله خطوط لوله از تانک آبگیر به مخزن پساب منتقل شده    طوربهفیلترها باید 

اما با ؛ ه صئئورت مجزا ، دانسئئیته گرفته شئئود)هر فیلتر باسئئت. بر اسئئاس طرح، باید هر سئئاعت از پسئئاب فیلترها  
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ان پایش به صئئورت جداگانه وجود نداشئئت. در شئئکل های پسئئاب و عدم تعبیه مسئئیری مجزا، امکتعویض لوله

 اند.های پساب، نشان داده شده، این مخزن و لوله1۵6

 
 مخزن پساب فیلتر -1۵6شکل 

گیری برای تعیین دانسئئئیته وجود گیری و نمونهطبقه همکف، امکان انشئئئعاب ودن خطوط دربه دلیل مسئئئتقیم ب

شود. ها فراهم مییلتر این خطوط لوله، دارای زانویی هسئتند که امکان گرفتن نمونه در آننداشئت. در طبقه دوم ف

اسئت از  کار قادر  تاز این مسئیرها یک انشئعاب برای نصئب شئیر گرفته شئد. در حال حاضئر، مراقب  هرکدامدر  

  .1۵7سنجی کند )شکل از مسیرها به صورت مجزا دانسیته هرکدام

 
 تعبیه مکان تعیین دانسیته پساب فیلتر -1۵7شکل 
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 رفع نشتی از انشعابات  -3-3-2

و هوای مکشئی    هشئد، طی سئالیان به دلیل فرسئودگی و عدم تعویض، کامالً پوسئیده  خألاتصئاالت موجود در فیلتر 

 .است کرد که نتیجه آن، هدرروی انرژیشود به بیرون فیلتر نشت میتأمین می خألهای که توسم پم 

خه  سئورا  6سئوراخه و  ۵های  اینت و لوله 8شئامل شئیر بدنه، لوله مکشئی    موردنیازهت رفع این مشئکل، تجهیزات ج

دهند. پ  از تعویض و رفع نشئتی، میزان شئان می، این تجهیزات را ن1۵9و  1۵8های  شئدند. شئکل  تعویضتهیه و 

 مکش از درون فیلتر افزایش و رطوبت کیک تولیدی کاهش یافت.

 
 کشی متصل به فیلتر )سمت چ    سوراخه )سمت راست  و لوله م 6و  ۵های )لوله  های مکشی معیوبتعویض لوله  -1۵8شکل 

 هوای دمشی ناگهانی -3-3-3

مناسئب آن، عالوه بر فشئار مناسئب نیاز   اثربخشئیشئود. برای  تخلیه کیک فیلتر از هوای دمشئی اسئتفاده میجهت  

وارد شئود شئوک به پارچه منتقل   تدریج بههوا    کهدرصئورتیبه صئورت ناگهانی وارد پارچه شئود. هوا  ه اسئت ک

از شئیرهای  این شئرایم، بایدگیرد. بر اسئاس طرح اصئلی، جهت ایجاد  شئود و تخلیه کیک کامل صئورت نمینمی

اند و هوا با نیز فرسئوده شئده  اما مشئابه سئایر تجهیزات، این موارد؛ مکانیکی و حسئگر میکروسئوییت اسئتفاده شئود
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و به وان برگردد. برای رفع این    ماندهاعث شده بود که مقداری از کیک باقی  . این امر، بشودمیفشاری کم وارد  

تهیه و نصئب شئد. سئپ  زمان    مربوطهجدید و حسئگر میکرو سئویت   یکیمکان ریشئ مشئکل، برای هر فیلتر یک  

د شئد. با نصئب این تجهیز، تناژ تولیدی افزایش یافت و از انجام مجد  گذاریها تعیین و عالمتدمش درون کیسئه

  .160آبگیری جلوگیری شد )شکل 

 
 خأل تعویض شیر بدنه فیلترهای  -1۵9شکل 

 خل بررسی کنفنت پارچه فنلتر  -3-3-4

عملیات و   کاراییکننده مسئتقیم تعیین  طوربهدر فیلتراسئیون، واسئطه فیلتر )پارچه  یکی از اجزای اسئاسئی اسئت که  

، باید در انتخاب درسئئت واسئئطه فیلتر )بر اسئئاس توزیع اندازه ذرات و درنتیجهاقتصئئادی بودن فرآیند اسئئت. 

ل  دقت الزم مدنظر قرار بگیرد. نوع پارچه فیلتر بر نرفیت و میزان رطوبت کیک مقاومت آن در برابر جریان سیا

توان انسئئداد منافذ اسئئت. با انتخاب صئئحیح پارچه فیلتر می  تأثیرگذاری از فیلتر نیز فیلتر و زالل بودن آب خروج

ر عملیات صئئنعتی  هایی که دپارچه و میزان ذرات جامد موجود در آب فیلتر شئئده را به حداقل رسئئاند. واسئئطه

روپیلن و غیره  بافته ، پلی پاسئئترپلیرایج هسئئتند، معموالً از الیاف طبیعی )پشئئم و ابریشئئم  و یا مواد مصئئنوعی )

اند. از پارامترهایی که در عملکرد پارچه فیلترها های سئرامیکی به موارد فوی اضئافه شئدهاند. امروزه واسئطهشئده

 فت آن اشاره کرد.توان به نوع الیاف و بامؤثرند، می
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 ، شیر مکانیکی  میکروسوییتتجهیزات هوای دمنده ) -160شکل 

ای بوده، اما با گذشئئت زمان و تنوع پارچه از  از نوع پنبه  خألاده در فیلترهای  اسئئاس طرح، پارچه مورد اسئئتفبر 

تر از طرح اصئلی  ب فیلترها بسئیار بیشانواع مختلف اسئتفاده شئده اسئت. طی پایش مشئخص شئد که دانسئیته پسئا

و دارای اندازه روزنه    اسئئترپلیها جن  چهقرار گرفت. این پار  موردبررسئئیهای این فیلتر بنابراین، پارچه؛ اسئئت

که پ  از چند سئئیکل کاری، روزنه پارچه کامالً مسئئدود شئئده و کیک تولیدی  یطوربهبسئئیار کوچک بودند 

شدند و ها تعویض میپ  از بازه زمانی کوتاه پارچه  ناچاربههت افزایش تولید، یافت. بدین ترتیب، جکاهش می

  .161شد )شکل از کمک فیلتر استفاده می

برای تغییر پارچه، از چند شرکت نمونه پارچه دریافت و روی فیلتر نصب شد و مورد پایش قرار گرفت و بهترین  

سئتفاده از کمک تعداد تعویض پارچه کاهش یافت و ا  ،اسئترپلیو جن  پنبه   بهپارچه   تغییر نمونه انتخاب شئد. با 

  .162بر بود، قطع شد )شکل ر نیز که هزینهفیلت

 تراش فنلترگل  -3-3-5

تراش نیز نیاز اسئت تا کیک های فیلتر، عالوه بر هوای دمشئی، تیغه گلبرای جدا کردن کیک تولیدی از دیسئک

شدند. های قدیمی، روی دو قطعه برنجی متصل به بدنه، نصب میتراشکند. گلمانده روی دیسک را تخلیه  باقی
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شئئئدند و گاهی نیز به علت  ث پارگی پارچه میموارد باع  در برخیتغییر بودند و   غیرقابلها ثابت و  تراشاین گل

پوسئیدگی بدنه  وجه به  ها نیسئت و با تکه در حال حاضئر، اثری از آن  هرچنداند.  فایده بودهفاصئله زیاد با پارچه بی

کشئئئی و وریهئا تراش، محئل جئدیئد قرارگیری گئلدرنتیجئههئا نیز وجود نئدارد. فیلترهئا، دیگر امکئان اتصئئئال آن

سئئئتیئل تهیئه و در فئاصئئئلئه منئاسئئئب تئا پئارچئه قرار گرفئت. برای جلوگیری از پئارگی پئارچئه، قطعئه  هئای اتراشگئل

  .163الستیکی مخصوی، بر روی آن نصب شد )شکل 

 
 استرپلیپارچه از جن   -161ل شک

 
 نمونه پارچه جدید  -162شکل 

تراش در حال سئئاخت اسئئت. برای نصئئب این قطعات ابتدا باید بدنه اصئئلی فیلتر که فرسئئوده  عات برنجی گلطق

 است تعویض گردد و سپ  این قطعات نصب شود.
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 های نصب شده بر روی فیلترتراشگل -163شکل 

 کاهش ریزش کن  تولندی -3-3-6

شئود. به دلیل رطوبت  منتقل می 14شئود، توسئم محل تخلیه، به نوار  دا میج  خألهای فیلتر کیکی که از دیسئک

ر خرابی  ریخئت که عالوه بخار  نوار میباالی این کیئک و ارتفئاع زیاد محئل تخلیئه، مقئدار زیادی کیئک فیلتر به 

چنین،  همداد و شئئد و دانسئئیته تیکنر را افزایش میکار به تیکنر منتقل میتجهیزات، با شئئسئئتشئئو توسئئم مراقبت

شئئئد. برای رفع این مشئئئکالت، ابتئدا  فرآینئد آبگیری توسئئئم تیکنر و فیلتر مجئدداً بئایئد برای این مواد انجئام می

د ضئخیمی جهت جلوگیری از پاشئش به خار  نوار  ، تعویض و از گردگیر14وارهای  های معیوب تمام نرولیک

  .164ت )شکل استفاده شد. با رفع این مشکل میزان ریزش کیک بسیار کاهش یاف

 خل  هایپمپ  -3-3-7

ها، توسئم لوله مشئترک به فیلتر متصئل شئده اسئت. اگر مسئیر ونیفه ایجاد مکش را دارند. این پم  خألهای  پم 

ها منتقل  خطوط لوله به این پم مسئئئدود باشئئئد، مقداری کنسئئئانتره توسئئئم    گیرتخلیئه تانک آبگیر و رطوبت

تر فیلترهای  عکدر اسئئت و باید هر چه سئئری  خأل هایپم دهد که آب خروجی  ، نشئئان می16۵شئئود. شئئکل  می

توجهی به این موضوع و کارکرد موجود، از مدار خار  و تانک آبگیری آن تخلیه و رفع انسداد شود. به دلیل بی

کاهش یافت.   شئئئدتبهها ها دچار آسئئئیب شئئئدند و بازده این پم م ها و پوسئئئته تعدادی از این پم ، پرهپ

  .166ین پوشانده و ترمیم شد )شکل های معیوب به وسیله رزپم  دیدگیآسیب، محل درنتیجه
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 کن نوار انتقال کنسانتره به خشک -164شکل 

 
 خألآب خروجی از پم    -16۵شکل 

گیر و سئئرندهایی  ، از تله آشئئغالخألد برای جلوگیری از ورود ذرات ریز کنسئئانتره به پم  بر اسئئاس طرح، بای

گذشت رفع  که مدت زیادی از تمیز شدن آن می گیرتله آشغالاستفاده شود. جهت احیای مجدد، در ابتدا مسیر، 

  .167ای تخلیه آن نصب گردید )شکل انسداد شد و یک شیر دستی بر
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 خأل ترمیم پم   -166شکل 

 
 خأل  هایپم  گیرآشغال تله   -167شکل 
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به    هاتوریهایی قرار گرفته اسئت. این  ها به مسئیر، تورینیز، در محل اتصئال آن خألهای  جهت محافظت از پم 

  همشئاهد توری    هاآنشئده اسئت؛ اما در حال حاضئر، بر روی  کار تمیز میتوسئم مراقبت  دهشئ بندیزمانصئورت  

 .نشد

ها ها سئاخته و برای سئایر پم توری از جن  اسئتیل به اندازه سئطح لوله متصئل برای یکی از پم ه عنوان نمونه، ب

  .168نیز در حال ساخت است )شکل 

 
 خألگیر پم   غال توری آش -168شکل 

دایش  ه متصئئل اسئئت. ونیفه آن جبه جداکنند  خألهای : خروجی پم خألتعویض صئئداگیر و جداکننده پم  

شئود. صئداگیر هم  خروجی اسئت و آب به کانال طراحی شئده برای آن و هوا به صئداگیر منتقل می  وهوایآب

  .169شکل کند )هایی است که هوا را به خار  ساختمان هدایت میدارای اگزوز

ها، باعث  نداشئتند. نشئتی آب از آنها و صئداگیرهای هوا در گذر زمان فرسئوده شئده و عملکرد مناسئبی  داکنندهج

  .170ها و صداگیرهای معیوب تعویض شدند )شکل جداکننده، تمام درنتیجه. شدمیخرابی تجهیزات دیگر نیز 
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 خأل پم   جداکننده و صداگیر -169شکل 

 
 خأل پم   صداگیرهایو  هاجداکننده تعویض  -170شکل 
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 خل و در دست اقدام فنلترهای  موارد پنشنهادی  -3-4

 خل تنظنم منزان آب پمپ  -3-4-1

زیاد یا کم باعث کاهش    ازحدبیششئود. آب ها تعیین میبه وسئیله آب ورودی به آن خألهای  میزان مکش پم 

مجاز، خرو  آب از اگزوز هوا اسئت. بر اسئاس    ازحدبیشهای تشئخیص میزان آب شئود. یکی از راهش میمک

گالن  140ها نیز باید  و جریان آب ورودی به آن  psi  10ها، میزان فشئار آب ورودی باید  این پم   دسئتورالعمل

  .171بر دقیقه باشد )شکل 

کشئی  بین رفته و برای تنظیم میزان آب ورودی، از جریان  ها ازهای این پم شئارسئنج شئخص شئد که تمامی فم

های مسئیر آب هم در  سئنج چنین، دبیشئود. همفاده میها )که روشئی مناسئب نیسئت  اسئتالکتروموتور این پم 

 است موردنیازتر از میزان آب گالن انتخاب شده است که بسیار کم 30تا  0محدوده 

 
 خأل یزان فشار و دبی آب پم  م -171شکل 

یرهای آب مسئیر کامالً ها مشئخص شئد که شئ ، با بررسئی مسئیر آب یکی از پم موردنیازجهت تنظیم میزان آب  

های  فرسئوده و مسئدود اسئت. این مسئیر رفع انسئداد و دوباره نصئب شئد. جهت بررسئی فشئار آب، روی تمام پم 

ر از طراحی بود. برای تعیین مقدار آب ورودی نیاز به  ت. فشئئار نمایشئئی بسئئیار کم، فشئئارسئئنج نصئئب شئئدخأل

ه تنها یک مورد در مجتمع موجود بود. با اسئتفاده از این  گالن بر دقیقه بود ک 140سئنجی در محدوده بیش از  دبی

  .172مطلع و آن را تنظیم کرد )شکل  خألتوان از میزان دقیق آب ورودی به پم  سنج میدبی
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 شده های تهیه سنجسنج و فشار دبی -172شکل 

 اندازی کمپرسورهای هوای فنلتر راه  -3-4-2

باید از کمپرسورهای هوا تأمین شود. با   خألجهت تخلیه کیک فیلترهای    موردنیازرخانه، هوای  بر اساس طرح کا

و این کمپرسئورها از مدار   هشئد  توجه به در دسئترس بودن هوای کارخانه، از این هوا برای فرایند تخلیه اسئتفاده

رسور خار  از ساختمان فیلتر، شود از کمپند. در مواقع اضئطراری که هوای کارخانه دچار مشکل میاهخار  شئد

 شود.استفاده می

را    موردنیازو هوای    رندیقرار گتوانند در مواقع اضئئطراری مورد اسئئتفاده توجه به این که این کمپرسئئورها میا ب

. باشئندمیتعمیر  ها در حالپیشئنهاد شئد که تعمیر و وارد مدار شئوند. در حال حاضئر، این کمپرسئور  تأمین کنند،

 جهت تعمیر است. باز کردندهد که در حال شیر خروجی هوا را نشان می، 173شکل 
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 تجهیزات کمپرسور جهت تعمیر بازکردن -173شکل 

 کنترل سطح وان فنلتر  -3-4-3

هایی برای آن تعبیه شئده اسئت. مشئخص شئد که مقدار دانسئیته  جهت تخلیه پال  اضئافی ورودی به فیلتر، کانال

اک فیلتر و سئرریز آن اختالف چندانی ندارد و ارسئال این پال  به تیکنر باعث افزایش دانسئیته تیکنر و انجام ورخ

  .174)شکل  شودمیمجدد عملیات فیلترکنی 

 
 یز فیلترردانسیته باالی سر -174شکل 
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 شود:رای رفع این مشکل، موارد زیر پیشنهاد میب

توان بئا نصئئئئب مخئازن فرسئئئوده فیلتر تعویض شئئئود، می  کئهدرصئئئورتیلقئه کنترل:  انئدازی حاهر -1

دهی و شئئیرهای  های خوراکهایی بر روی فیلتر، میزان بار ورودی به فیلتر را توسئئم پم سئئنج سئئطح 

، شئماتیکی از این  17۵گونی که بر روی آن نصئب اسئت، کنترل کرد تا سئرریز فیلتر قطع شئود. شئکل نیشئ 

 دهد.میستم را نشان سی

 
 )پیشنهادی   خألحلقه کنترل سطح فیلتر  -17۵شکل 

ریباً مشئئابه بازگشئئت پال  به مخزن: با توجه به اینکه میزان دانسئئیته خوراک ورودی و سئئرریز فیلتر تق -2

تقل  م شئش راهه منتوان این پال  را به مقسئ اسئت و مقسئم شئش راهه در کنار مقسئم تیکنر قرار دارد، می

  .176ارسال کرد )شکل  SPXو به وسیله آن به مخزن وارمن و یا 

 
 انتقال سرریز به مقسم سه مسیره  -176شکل 
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 پرشدگی تان  آبگنر -3-4-4

توان از  شئئود. با پایش مداوم پسئئاب فیلتر میمی خألهای  های آبگیر، باعث ورود پسئئاب به پم تانکگرفتگی  

سنج  توان از حسگرهای سطح ، میموقعبهای و جلوگیری  ر بودن این تانک مطلع شد. برای بررسی لحظهخالی یا پ

ود را اندازه گرفته و هشئئئدار  یعنی با پر شئئئدن این تانک، حسئئئگر سئئئطح موج؛ ها اسئئئتفاده کردبرای این تانک

  .177پرشدگی را به اتای کنترل ارسال نماید )شکل 

 
 سنج تانک آبگیر سطح -177شکل 

 کاری فنلترسنستم روان -3-4-5

مجتمع به    خألداوم اسئئت. فیلترهای  کاری مبرای جلوگیری از سئئایش و خرابی تجهیزات فیلتر، نیاز به سئئروی 

کاری نیز تدارک  اما در فیلترهای جدید، سیستم روان؛  شوندکاری میبندی، سروی دستی و برنامه زمانصورت  

کاری شئئیر بدنه، همزن و موتور گرداننده نصئئب کرد )شئئکل توان سئئیسئئتمی جهت روانده اسئئت و میدیده شئئ 

178.  

 خل  هایپمپ استفاده از آب خروجی  -3-4-6

، سئئئاخت یک مخزن و اسئئئتفاده از آن مفید اسئئئت و باعث  خألهای  از پم   با توجه به میزان دبی آب خروجی

اسئئتفاده کرد، زیرا در    خألشئئت که نباید از این آب برای پم  اما باید توجه دا؛ شئئودکاهش مصئئرف آب می

. بهترین روش این اسئت که این آب شئدخواهد  وارد  به پم  آسئیب     وجود کنسئانتره)صئورت کدر شئدن آب 
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 آن  از پ )تا در صئورت کدر شئدن فیلتر از مدار خار  شئود  به مخزنی منتقل شئود و سئ   تیرؤابلقتوسئم کانالی 

  .179رخانه و یا آب دوش تیکنر و غیره استفاده شود )شکل برای شستشوی کا

 
 نهاد  کاری فیلتر )پیشسیستم روان  -178شکل 

 
 خألانتقال آب پم    کانال -179شکل 
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 های دوار کنساختمان خش   -3-5

 های دوار کن افزایش در مدار بودن خش  -3-5-1

ای اسئئت که محل ریزش بار )کیک فیلتر  به درون بخش کن مجتمع م  سئئرچشئئمه به گونهکطراحی خشئئ 

ودی به درون  بنابراین، بخشئئئی از بار ور؛  کانال انتقال هوای گرم اسئئئتکن، نزدیک به انتهای  متحرک خشئئئک

اد، در انتهای  کند. این موکانال انتقال هوای گرم پرتاب شئئئده و با گذشئئئت زمان در انتهای کانال تجمع پیدا می

از    کن با اسئتفادهشئوند. در خشئککانال به دلیل رطوبت زیاد و حرارت مشئعل، تشئکیل گدازه داده و محکم می

امکان بازدید کانال انتقال هوای گرم در هنگام کار   کن دریچه بازدید کنار مشئئعل )ابتدای بخش ثابت خشئئک

 دهد.ای آن را نشان میکن و اجز، شماتیکی از خشک180کن وجود دارد. شکل خشک

 
 کن های مختلف خشکبخش  -180شکل 

ری، مسئدود روز کا 8متوسئم بعد از    طوربهمجتمع م  سئرچشئمه  1ماره  کن شئ کانال انتقال هوای گرم خشئک

  کنسئئازی مجدد خشئئکروز کاری نیز برای آماده 4شئئد، عالوه بر این،  کن میشئئده و منجر به توقف خشئئک

کن کاهش یابد تا امکان رفع انسئئداد توسئم  کن باید حرارت خشئئکزمان الزم اسئئت. در هر بار توقف خشئئک

  موردنیازرژی نیروی انسئئانی و نیز انرژی  هایی مانند گرمایش، وقت، انبنابراین، هزینه؛ اهم شئئودنیروی انسئئانی فر

کن )افزایش زمان مسدود شدن کارکرد خشکبنابراین، افزایش دوره  ؛  شونداندازی مجدد هدر داده میبرای راه

  .181باالیی دارد )شکل های زمانی و مالی این بخش، اهمیت کانال انتقال هوای گرم  در کاهش هزینه
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 دوره کاری  وضعیت دهانه انتقال حرارت ابتدا و انتهای  -181شکل 

بی این مشئئکل اسئئاسئئی )انسئئداد کانال انتقال هوای گرم  و یاکن و علتبرای بررسئئی دقیق از نحوه کار خشئئک

قرار گرفت. برای تغییر در رطوبت،    بررسئی موردهای مختلفی یابی به تحلیل مناسئب از این رخداد، روشدسئت

ن در روزهای مختلف، باید  چنیکارکرد و هم  زمانمدتکن در  اد و حجم بار ورودی به خشئئکچسئئبندگی مو

ه نتایج آن به رویداد واقعی بسئئئیار نزدیک و قابل اسئئئتناد باشئئئد. یکی از معتبرترین  شئئئد کروشئئئی انتخاب می

کن را  کاسئئت. این روش، مسئئیر دقیق و واقعی حرکت بار در خشئئ   تصئئویربرداری  ،های بازرسئئی فرآیندروش

  .182 دهد )شکلنمایش می

 
انتهای کانال انتقال هوای گرم )الف  حالت بدون انسداد )ب  در  )  داریکن با تصویربرمستندسازی وضعیت خشک -182شکل 

  حالت خاموش بودن مشعل )پ  در حالت روشن بودن مشعل
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را در    کنی باید تغییرات دماییخشئئک  کاراییرسئئی دقیق کن و بردرک دقیق از نحوه عملکرد خشئئک  منظوربه

های  از بخش  هرکداموقوع تغییر در   چراکهار داد، کن و در طول کارکرد آن مورد توجه قرامتداد طول خشئئک

کن )روند انسداد کانال انتقال هوای گرم در طول مدت کارکرد  بر پروفیل دمایی و تغییرات آن در طول  خشک

احترای، انتهای محفظه احترای و دمای انتهای   های دمایی )دمای ابتدای محفظهد گذاشئئت. دادهزمان تأثیر خواه

های یک سئال اخیر بخش . دادهشئودمیهای پایش وضئعیت ثبت در برگه  سئاعتهکیصئله زمانی  کن  با فاخشئک

ها وضئعیت  از این دادهصئفحه گسئترده اکسئل منتقل شئد. با اسئتفاده  نرم افزار  ها به کنی حاصئل از این برگهخشئک

چنین، در  گرفت. همقرار    بررسئئئی  موردکن  های کاری و نیز در امتداد طولی خشئئئکرهتغییر دمایی در طول دو

کن، به صئورت روزانه از محل دریچه بازدید که در کنار مشئعل تعبیه شئده، با اسئتفاده  طول مدت کارکرد خشئک

، ImageJ یز تصئئویرآنال  افزارنرمبرداری و سئئپ  با اسئئتفاده از  از دوربین کیفیت باال، میزان انسئئداد کانال عک 

تیب، وضئئئعیت کانال و میزان انسئئئداد آن از ابتدا تا انتهای دوره  بدین تر .گیری شئئئدمیزان پرشئئئدگی آن اندازه

 پایش شد. 1کن شماره کارکرد خشک

هوای گرم در اثر برخورد مواد به  مشئخص شئد که پاشئش مواد به کانال انتقال   شئدهانجامهای  ا توجه به بررسئیب

ابتئدایی خشئئئئکریزش موا  هم از بئاالبرهئای  بئدنئه مئارپیت   کن بئه طرف محفظئه و برخورد موادد  بر روی 

 180کن، بئار مرطوب را تئا موقعیئت تقریبی دهنئده اسئئئت. بئاالبرهئای موجود در محفظئه گردان خشئئئکخوراک

کن  نه خشئکزن، مواد از بدهای ضئربهربه به وسئیله گلولهدرجه باال برده و در این موقعیت بعد از وارد شئدن ضئ 

باشئد،   ازحدبیشرطوبت بار ورودی   زمانی کهزنند.  میجدا شئده و بر روی محفظه گردان سئقوط کرده و ضئربه  

  درازمدتشئئوند و بخشئئی نیز به درون کانال ورود هوا پرتاب و در  این مواد بعد از سئئقوط، به اطراف پخش می

 شوند.ن کانال ورود هوا میموجب مسدود شد

سگرهای دمایی نصب کن، حپایش دماها در نقاط مختلف خشئک  منظوربهکنی، ر سئیسئتم کنترلی بخش خشئکد

ها در مورد اعمال تغییرات در میزان سوخت، میزان هوای و یا اند که مسئولین اتای کنترل با توجه به این دادهشده

  شئئدهنییتعدماها در نقاط مختلف از حدود   کهدرصئئورتیکنند و  یگیری من تصئئمیمکمیزان باردهی به خشئئک

  .183)شکل کنند کن میتجاوز کرد، اقدام به توقف خشک
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 کن محل حسگرهای دمایی روی خشک  -183شکل 

کن،  دان خشئکبتدای محفظه گرهای ضئربه زن: با توجه به مرطوب بودن مواد در اتغییر زاویه ضئربه زدن گلوله

ها  است. گلولههایی در پشت محفظه برای ضربه زدن و رهایی مواد مرطوب چسبیده شده به بدنه تعبیه شده  گلوله

کنند و کن حرکت میها همراه با بخش گردان خشئکای بوده و محفظه حاوی گلولهدرون یک محفظه اسئتوانه

اد داشئئئتئه و بئه سئئئطح بیرونی بخش گردان  محفظئه سئئئقوط آز  هئا دروندرجئه گلولئه  180در حئدود موقعیئت  

و لوله متقاطع تشئکیل شئده اسئت؛ با تغییر ها، از دزنند. با توجه به اینکه محفظه حاوی گلولهکن ضئربه میخشئک

کن،  ای که در هر بار چرخش خشئئکتر به حرکت درآورد، به گونهتوان گلوله را سئئریعزاویه بین دو لوله، می

، مواد در  درنتیجهصئئورت گیرد.   درجه 1۵0کن در موقعیت حدود ه گردان خشئئکن گلوله و محفظبرخورد بی

ها به درون کانال انتقال هوای گرم بسئیار جدا شئده و احتمال پرتاب شئدن آن  کنتری از بدنه خشئکارتفاع پایین

گلوله درون  ش و سئئئقوط آزاد  درجه افزای 1۵۵به  13۵زن بدنه از  بنابراین، زاویه زانویی ضئئئربه؛ شئئئودتر میکم

  .184شد )شکل داده کاهش  درجه 1۵0به  180زن از زاویه ضربه

 
 هاتغییر زاویه ضربه زن  -184شکل 
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هسئتند   یآمدگشیپهای گردان اغلب در بخش داخلی دارای  کنتغییر زاویه باالبری آسئترهای ابتدایی: خشئک

های گردان، شئئکل و هندسئئه باالبرها و میزان کنشئئود. در خشئئکفته میها باالبر یا صئئفحات پرواز گکه به آن

از تغییر  پ   دارد. یا نقش حسئاسئ این ذرات توسئم هو کردنو خشئک لها بر قابلیت انتقاذرات جامد درون آن

گیرد. از  صئورت می  درجه 1۵0حدود موقعیت در  زن، آزاد شئدن بار چسئبیده به بدنه محفظه گردان طرح ضئربه

ارتفئاع و زاویئه بئاالبرهئای درون محفظئه گردان نقش مهمی در نقطئه آزاد شئئئدن بئار داخئل محفظئه گردان   طرفی،

اع و افزایش زاویه باالبرها نسئبت به حالت افق، محل رهایی مواد را  توان با کاهش ارتفمی پ دارد.  کنی خشئک

، زاویه  ترتیباینبهای گرم را کاهش داد. ، احتمال پرتاب شئدن مواد به داخل کانال انتقال هودرنتیجهتغییر داد و 

  .18۵درجه کاهش داده شد )شکل  7۵به  90باالبرها با بدنه از 

 
 تغییر زاویه باالبرهای ابتدایی -18۵شکل 

قال ایجاد طای در قسئئئمت انتهایی کانال انتقال هوای گرم: با بررسئئئی نحوه پرتاب شئئئدن مواد به درون کانال انت

کن گردان از  هوای گرم، مشئخص شئد موادی که در هنگام جدا شئدن از بدنه محفظه گردان در ابتدای خشئک

هئا بئه درون کئانئال هوای  کننئد، بئه دلیئل رطوبئت زیئاد، احتمئال ورود آنمیی کئانئال انتقئال هوای گرم سئئئقوط  بئاال

کن  ی گرم به درون بخش گردان خشئکقسئمت فوقانی کانال انتقال هوا  کهدرصئورتیبنابراین،  ؛  گرم زیاد اسئت

گرفته و احتمال پاشئش مواد از    کن فاصئلهامتداد یابد، محل ریزش بار از انتهای کانال به طرف خروجی خشئک

بئا یئابئد. یکی دیگر از دالیئل انسئئئداد کئانئال، برخورد مواد نیمئه بئاالیی بئه درون کئانئال انتقئال هوای گرم کئاهش می

بنابراین، امتداد دیواره  ؛  به درون کانال انتقال هوای گرم، تشئئخیص داده شئئد خوراک دهنده مارپیچی و پاشئئش

بنابراین سئئقف منحنی کانال یا ؛ ش حجم پاشئئش مواد از این ناحیه مؤثر اسئئتکناری کانال هوای گرم در کاه
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به داخل   ترمیسئانت 70و مواد نسئوز به طول  دیواره کناری با اسئتفاده از صئفحات فلزی    عالوهبههمان طای کانال 

  .186کن ادامه داده شد )شکل محفظه گردان خشک

 
 بر روی محفظه انتقال هوای گرم ایجاد طای   -186شکل 

کن شئماره  ، متوسئم سئاعت کارکرد خشئکشئدهاعمالمشئخص شئدن تأثیر دقیق تغییرات   منظوربهنتایج تغییرات: 

کن شئماره  کارکرد خشئک با هم مقایسئه شئد. نتایج این مقایسئه و نیز مقایسئههای قبل و بعد از تغییرات ورهدر د 1

دهد، در مدت مشئابه  های کاری مشئابه نشئان میدر بازه 1اعمال نشئد  و   2کن شئماره  )هیت تغییری در خشئک 2

این موضئوع بدین معنا اسئت که  روز از طول دوره کارکرد آن کم شئده اسئت. 6، حدود  2کن شئماره در خشئک

 1کن شئماره  در خشئک  کهیدرحالروز مسئدود شئده   1۵، پ  از  2کن شئماره  انال انتقال هوای گرم در خشئکک

 روز  در مدار بوده است. 18بیشتری ) زمانمدتل تغییرات، برای با اعما

رونئد پئایئدارتری نسئئئبئت بئه  کن: ابتئدای محفظئه احترای در دوره پ  از اعمئال تغییرات  غییرات دمئایی خشئئئکت

نیز رسئئیده    گرادسئئانتیدرجه   700و حتی   ۵00های قبل، دما به باالتر از  ای قبل از تغییرات دارد. در دورههدوره

درجئه    400تر بودن دوره کئارکرد، دمئای این نقطئه حئداکثر بئه  بود ولی در دوره بعئد از تغییرات، عالوه بر طوالنی

  .187رسیده است )شکل  گرادسانتی
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 تغییرات دمایی ابتدای محفظه، قبل و بعد تغییرات  -187شکل 

تری دمئای انتهئای محفظئه احترای رونئد  طوالنی  زمئانمئدت  ، بعئد از اعمئال تغییرات در188بئا توجئه بئه شئئئکئل  

 رسیده است. گرادسانتیدرجه  3۵0تا به  صعودی پیدا کرده

 
 رای، قبل و بعد تغییرات دمای انتهای محفظه احت -188شکل 
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در طول دوره کاری    کنشود، ثابت ماندن محدوده دمای انتهای خشکمشاهده می  189نکته مهمی که در شکل 

کنی کنسئانتره دارد. دمای این نقطه در دوره بعد  خشئک  کاراییپ  از اعمال تغییرات اسئت که تأثیر زیادی در  

در    کهدرحالیثابت شئئده اسئئت.    گرادسئئانتیدرجه   90و در حدود  یرات، روند نزولی پیوسئئته ندارد  از انجام تغی

درجئه کئاهش پیئدا کرده اسئئئت کئه تئأثیر منفی  60تئا   ۵0این نقطئه بئه هئای قبئل از اعمئال تغییرات، دمئای پئایئان دوره

 کن دارد.کنی و افزایش رطوبت محصول خشکخشک کاراییزیادی در 

 
 کن ی انتهای خشکثبات دما -189شکل 

 کن دوار خش  کاراییبهبود  -3-5-2

کن و وای مکنده، تنظیم دمای انتهای خشککن مجتمع م  سئرچشئمه شئامل سئه حلقه کنترلی تنظیم هخشک

  .190کننده به احترای است )شکل کنترل نسبت هوای رقیق

کنترل دسئتی دارای معایبی    شئد و چونها به صئورت دسئتی کنترل میه دلیل وجود برخی مشئکالت، این حلقهب

و بعد    همدار پایش شئد  دلیل، ابتدا اینشئد. به همیناسئت، باعث افزایش مصئرف سئوخت و مشئکالت کنترلی می

 ها رفع شد.های کنترلی، مشکالت آناندازی مجدد حلقهبرای راه عیوب از تشخیص

 کننظنم فشار خش اندازی حلقه کنترل تراه  -3-5-3

خصئئوی  ها بهکن با محیم اطراف، باید تمامی قسئئمتاسئئب و عدم انتقال حرارت خشکبرای تنظیم مکش من

بند باشئند. بازرسئی فرآیندی سئیسئتم نشئان بحرک و قسئمت تخلیه محصئول آبین قسئمت گردان و مت  حدفاصئل
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ه  ها پوشیده شوند. عالو ت که این قسمتشود و نیاز اسکن حرارت زیادی تلف میداد که در منطقه ثابت خشک

کن، تمام مکش فن  بر این، مشئئخص شئئد که در قسئئمت انتهایی هم به دلیل معیوب بودن برزنت انتهای خشئئک

 کن است.گیرد و بخش زیادی از مکش، از هوای خار  خشککن صورت نمیاز داخل خشکمکنده 

ف حرارت  کن نصئب کرد و از اتال، برزنتی نسئوز را به دور خشئکراحتیبهتوان،  کن میر قسئمت ثابت خشئکد

 دهد.، وضعیت قبل و بعد تغییر این قسمت را نشان می191جلوگیری کرد. شکل شماره 

 
 کن دوارهای کنترلی خشکحلقه -190شکل 

 
 کن دوار تعویض برزنت ابتدایی خشک -191شکل 
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اسئئت، زیرا امکان قرار دادن برزنت وجود نداشئئت  کن وضئئعیت، قدری متفاوت اما در قسئئمت انتهایی خشئئک

  .192)شکل 

 
 کن دوارانتهای خشک  -192شکل 

اسئئت، از السئئتیک ضئئخیم   گرادسئئانتیدرجه   100با توجه به این که دمای آن در حدود برای رفع این مشئئکل، 

ب بریده و در محل، پیت و مهره شئد. با نصئب اسئتفاده شئد. به این صئورت که السئتیک در ابعاد مناسئ برای پوشئش  

ها را  ، سئاخت و نصئب این السئتیک193  کن به حداقل رسئید. شئکلها، میزان مکش از خار  خشئکاین السئتیک

 دهد.نشان می

 
 کن انتهای خشک نصب الستیک مقاوم در  -193شکل 
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های دوار، برای  کنذشئته شئوت خروجی خشئکپوشئش پوسئیدگی کانال هوا و شئوت خروجی خشئک: در گ

شئئد اما با در مدار قرار گرفتن فیلترهای  جلوگیری از مکش هوا به وسئئیله گردگیرها و دریچه تنظیم پوشئئیده می

باعث مکش هوا از   درنتیجهشئد و  برداشئتهها ها و گردگیرتولیدی آن از نوار، این دریچه عبور کنسئانترهفشئاری و 

ها تا حد امکان پوشئش داده  گردگیر نصئب و خروجی آن  هرکدامدلیل، برای  ه شئد. به همینهای تخلیاین محل

کشئی، ترمیم شئد. در صئورت  هوای مکشئی هم دچار فرسئودگی شئده بود که با وری  . کانال194شئد )شئکل 

  .19۵ای مکشی ساخته و تعویض شوند )شکل هامکان، در آینده نیاز است کانال

 
 کنپوشش شوت خروجی خشک -194شکل 

 
 ترمیم بدنه کانال هوای مکنده  -19۵شکل 
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 کنتنظنم دریچه انتهایی خش  -3-5-4

شئود. این دریچه در کانال مکشئی  کن، از دریچه تنظیم اسئتفاده میبرای تنظیم میزان مکش هوا از درون خشئک

درصئئئد تغییر   100تئا    0شئئئود و مقئدار آن بین  الکتریکی میزان آن تنظیم میقرار دارد و بئه وسئئئیلئه یئک موتور 

 100آمئده، این دریچئه بئه حئالئت  یهئایی کئه در گئذشئئئتئه بئه وجود مرفتگیکنئد. بئا خرابی موتور دریچئه و گمی

کن  شئئد که میزان مکش درون خشئئکهای آن ثابت جوش داده شئئد و منجر میدرصئئد باز قرار گرفت و پره

تری برای  کار باید میزان سئئئوخت بیش، مراقبتدرنتیجهشئئئد و مقدار زیادی از حرارت خار  شئئئود. حداکثر با

  .196کرد )شکل مطلوب صرف می رسیدن به نقطه

های انتهایی سئروی  شئد و بازوهای  اندازی حلقه کنترل، وجود این دریچه ضئروری اسئت. تمام دریچهرای راهب

دریچه از اتای   ،ین رفته بود، مجدد سئئاخته و نصئئب شئئد. با فراهم کردن موتورها که کامالً از بانتقال نیروی آن

 کنترل قابل تغییر بود.

 
 ت بازوی انتقال نیرو و تنظیم دریچه ساخ -196شکل 

 تغننر حلقه کنترل فشار  -3-5-5

یعنی با افزایش فشئار بیش از  ؛  شئداین حلقه کنترل بر اسئاس فشئار نمایشئی از فشئارسئنج محفظه ثابت تنظیم می

شئد. مشئخص شئد مدت  کم میتر و با کاهش فشئار، بازشئدگی دریچه  مقدار مطلوب، بازشئدگی دریچه فن بیش
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محفظه   کاریسیمانچنین،  ست که این فشارسنج از بین رفته و حتی نمونه مشابهی از آن وجود ندارد. همزیادی ا

تصئمیم گرفته شئد که این حلقه به کنترل نسئبت بنابراین  مشئکالت بود. ثابت و پوشئیده شئدن  منفذ آن، از دیگر  

توان از  طه مسئتقیم دارد، پ  میمیزان سئوخت و هوای احتراقی رابکن با تبدیل شئود. افزایش فشئار در خشئک

کننده شئئیر هوای احترای اسئئتفاده کرد. درصئئد بازشئئدگی دریچه انتهایی با توجه به میزان میزان بازشئئدگی فعال

  .197)شکل شود ازشدگی دریچه احترای در ضریبی معین، تعیین میب

 
 طرح حلقه کنترل فشار تغییر -197شکل 

گاز جلوگیری کرد، اما تهیه فشئارسئنجی برای این قسئمت و   ازحدبیشر شئرایم را بهبود داد و از مصئرف  این تغیی

 کن را بهبود دهد.تواند در آینده وضعیت کنترل خشک، مییافتن راهکاری جهت جلوگیری از گرفتگی آن

 کنندهرفع عنب از سنستم کنترل نسبت هوای رقنق -3-5-6

نتقال هوای گرم به بخش گردان و خنک کردن بخش ثابت طراحی شئئده اسئئت. مقدار  کننده برای اهوای رقیق 

ختلف دارای بازشئئدگی متفاوت اسئئت. شئئود که در شئئرایم مای تنظیم میکننده توسئئم دریچهدبی هوای رقیق

این کنترل نسئبت،    شئود.ظیم مینسئبتی با هوای احترای تن میزان بازشئدگی دریچه توسئم یک موتور و بر اسئاس

کار به صئئورت دسئئتی میزان هوا را تنظیم مدتی به علت خرابی موتور دریچه از مدار خار  شئئده بود و مراقبت

رفئت و بئاعئث خرابی بئدنه  بئاال می  شئئئدتبئه، دمئای محفظئه درنتیجئهداد.  قرار میکرد و عمالً آن را مقئدار ثئابتی می

ریب کنترل نسئئبت آن از اتای کنترل، این مشئئکل بر طرف شئئد. یچه و تنظیم ضئئ شئئد. با تعمیر موتور این درمی

  .198شود )شکل مقدار بازشدگی این دریچه )دمپر  بسته به مقدار هوای احترای تنظیم می
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 کننده شماتیک کنترل نسبت هوای رقیق  -198شکل 

بودن دریچه یک فشئارسئنج در مسئیر قرار گرفته ننده و تنظیم کدر طرح اصئلی، جهت اطالع از عبور هوای رقیق

اسئت، اما تجهیزات آن دچار آسئیب شئده بود و قابل اسئتفاده نبود. با تعمیر این اتصئاالت و تنظیم آن، مقدار فشئار  

  .199است )شکل  رؤیتقابلر اتای کنترل د

 
 کننده رقیق وارد مدار شدن فشارسنج هوای  -199شکل 
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 کن دوار تعویض صفیات باالبر خش  -3-5-7

کن دوار، دارای صئفحاتی با زوایای مختلف اسئت. علت نصئب این صئفحات، انتقال کنسئانتره به قسئمت خشئک

، بخش زیادی از این صئئفحات یتوجهیبمواد و خشئئک شئئدن کنسئئانتره اسئئت. به دلیل تخلیه و تشئئکیل پرده  

ها، صئفحات با زوایای مناسئب ها نادرسئت بود. پ  از بررسئی نقشئهاویه آنتخریب شئده و محل قرارگیری و ز

  هاکنخشئکدرصئد از صئفحات   ۵0درجه ، تهیه و نصئب شئدند. در حال حاضئر، حدود   110و  13۵،  180)زاویه  

 دهد.حات را قبل و بعد تعویض نشان می، این صف200عویض شده و همچنان ادامه دارد. شکل ت

 
 کن دوارتعویض صفحات خشک -200شکل 

اندازی این دو سئیسئتم کنترل و رفع مشئکالتی مثل نشئتی هوا و اتالف حرارت، میزان مصئرف سئوخت به  با راه

تری نسئئبت به هر دو اندازی، گاز کمدر یک دوره کاری بعد از راه  کهیطوربهفت. کاهش یا  یتوجهقابلمقدار  

دهد. در دو دوره قبل نشئئان می  ، نمودارهایی از مقایسئئه سئئه دوره کاری را201دوره قبل مصئئرف شئئد. شئئکل 

 بئاانئد. این  هانئدازی داشئئئتئ تری نسئئئبئت بئه دوره کئاری بعئد از راهتر، میزان گئاز بیشزمئان کئاری و تنئاژ کم بئاوجود

محفظه گرفتگی )  یابدمیکن میزان مصئرف نیز افزایش  خشئک کارکرداین موضئوع اسئت که با افزایش   وجود

 . انتقال هوای گرم
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اندازی حلقه  و بعد از راه    و تناژ )محور عمودی: تن بر ساعت  بر ساعت)محور عمودی: مترمکعب  گاز مصرفی قبل -201شکل 

 کنترلی 

 اندازی حلقه کنترل سوختراه  -3-5-8

گاه از  اندازی هیت همیت آن، از زمان راها باوجودکن دوار، تنظیم سئئوخت اسئئت. ترین حلقه کنترل خشئئکمهم

کن را بسئته به شئرایم  کار باید میزان دمای مطلوب انتهای خشئکآن اسئتفاده نشئده اسئت. در این حلقه، مراقبت

  .202مای مطلوب تعیین کند )شکل کنترل سوخت، میزان سوخت را جهت رسیدن به د کاری تعیین کند تا شیر

 
 حلقه کنترل سوخت  ی کلیشما -202شکل 
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کننده و مکش هوا  و با تغییر آن، تمام دهد )هوای رقیقهای کنترل قبلی را پوشئئش میاین حلقه، تمام سئئیسئئتم 

واحد ابزار دقیق بررسئی و اصئالح شئد.   نویسئی آن توسئماندازی مجدد، برنامهرای راهشئود. بسئیسئتم دچار تغییر می

 . پ  از تنظیم، از این سئیسئتم اسئتفاده شئد و 2اندازی تغییر داده شئد )جدول پ  از راه ضئرایب کنترل آن را نیز،

کار آموزش  قبتاما بهتر اسئئت قبل از اسئئتفاده، مرا؛   203کارگیری آن وجود نداشئئت )شئئکل  مشئئکلی در به

ای باشئد که به گونه. بهتر اسئت که میزان میله تنظیم سئوخت و شئیر کنترل دیده باشئدکارگیری از این سئیسئتم را  به

 تغییرات کوچک سوخت را نیز شامل شوند تا از باز و بسته شدن زیاد شیر جلوگیری شود.

 ییر ضرایب کنترلی سوخت قبل و بعد تغ  -2جدول 

 

 
 سیستم خودکار حلقه کنترل سوخت -203شکل 

 20نه نوار شماره رفع مشکل گرفتگی میل تخل -3-5-9

کنئد. بئه دلیئل کوچکی  یئا محئل تخلیئه انحرافی هئدایئت می  21، کنسئئئانتره تولیئدی را بئه نوار 20محئل تخلیئه نوار  

جمع شئده و باعث   ، کنسئانتره در این محل %10تا  8  )حدود  و رطوبت باالی کنسئانتره م 20محل تخلیه، نوار  

شئد و زحمت تخلیه آن بر ل تخلیه و اتاقک پر از کنسئانتره میشئد. اکثر مواقع، مح سئاعته در مدار میتوقف چند

گاهی با اندازه مناسئئب توسئئم بخش تعمیرات سئئاخته و نصئئب شئئد. یک  ، تخلیهدرنتیجهکار بود.  عهده مراقبت

ن نصئب شئد تا در مواقع پرشئدگی، نوار متوقف ف شئونده نیز، برای تشئخیص گرفتگی بر روی آحسئگر منحر

  .204شود )شکل 
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 20اندازی حسگر تشخیص انسداد نوار راه  -204ل شک

 موارد پنشنهادی و در دست اقدام  -3-6

 برخط  سن رطوبت  اندازیراه  -3-6-1

اسئت. اگر   %8قسئمت ذوب بسئیار مهم اسئت. متوسئم رطوبت ارسئالی به این قسئمت    رطوبت کنسئانتره ارسئالی به

شئود. اگر  التی مثل گرفتگی محل تخلیه، افزایش مصئرف انرژی و غیره میباشئد، باعث مشئک %8رطوبت بیش از  

ن  ک زایش مصئرف انرژی در خشئکشئود و نشئانی از افمی  گردوغباربرسئد نیز باعث ایجاد   %8تر از  رطوبت به کم

به این روش،    گیریاندازهشئد. زمان  گیری میاسئت. در گذشئته، رطوبت این کنسئانتره به صئورت دسئتی اندازه

یئک    20سئئئیئار طوالنی و سئئئرعئت واکنش بئه تغییرات کنئد اسئئئت. جهئت بررسئئئی میزان رطوبئت، روی نوار ب

ها از مدار خار  اسئئت.  سئئنج سئئالتنظیم، این رطوبت. به دلیل عدم توانایی در داردسئئنج روی خم قرار  رطوبت

ن صئئورت گرفت و کشئئی بری آاندازی مجدد، طبق دسئئتورالعمل این تجهیز از شئئرکت سئئازنده، سئئیمبرای راه

  .20۵تنظیم ضرایب آن در حال انجام است )شکل 

 تغننر طرح صفیات باالبر  -3-6-2

آیندی بسیار سخت کن دوار مجتمع، به صئورت جوش بر روی بدنه است که فرطریقه نصئب صئفحات در خشئک

تر  ان تعویض، راحتای تغییر کنند که بر روی بدنه پیت و مهره شئوند، امکبر اسئت. اگر صئفحات به گونهو زمان



 

 
 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

151 

 فصل سوم 

 

کن مجتمع یت خشئئک، وضئئع206شئئود. در شئئکل  کن وارد نمیشئئود و نیز آسئئیبی به بدنه خشئئکفراهم می

 گهر انجام شده، نشان داده شده است.ای که در گلای از طرح باالبر پیت و مهرهسرچشمه و نمونه

 
 20سنج نوار تعمیر رطوبت  -20۵شکل 

 
 صفحات باالبر پیشنهادی -206شکل 

 انتقال هوای گرم جلوگنری از پرشدگی دهانه  -3-6-3

اسئت. تغییر طرح  خألفیلترهای   ترین اقدام برای جلوگیری از گرفتگی این قسئمت، کاهش رطوبت کیکاصئلی

ش صئئدمات به بدنه  های دوار و کاهکنگر باعث افزایش کارکرد خشئئکصئئورت گرفته توسئئم گروه کاشئئی
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کن، زنجیرهای مقاوم به  دایی خشئکتوان در آینده، در قسئمت ابتکن شئد. به نظر برای تکمیل کار، میخشئک

کنند. تری رها میی داشئته باشئند و مواد را در ارتفاع کمازن گلولهحرارت نصئب کرد تا عملکردی بهتر از ضئربه

به قسئئئمئت جلو منتقئل شئئئود، احتمئال گرفتگی کاهش   دهنئده مقئداریچنین، اگر قسئئئمئت مارپیچی خوراکهم

  .207یابد )شکل می

 
   نصب زنجیر در ابتدای ورود بار )پیشنهاد -207شکل 

 اری ساختمان فنلترهای فش -3-7

 و خألبخش جئدیئد آبگیری و یئا فیلترهئای فشئئئاری کئه بئه عنوان جئایگزینی برای از مئدار خئار  کردن فیلترهئای 

ها نبود و میزان ز آنتوجهی و برخی از مشئکالت، امکان اسئتفاده مداوم اشئدند، در اثر بیکن شئناخته میخشئک

از پنج فیلتر فشئئاری تنها دو فیلتر   کهیطوربهتر از بخش قدیم بوده اسئئت. کارکرد فیلترهای فشئئاری بسئئیار کم

و با همکاری مسئئولین بخش فیلتر، این مشئکالت   . با بررسئی مداراندبوده)دارای مشئکالت فراوان  در حال کار  

 شود:ها ذکر میآنترین مشخص و رفع شد که در ادامه، مهم

 2001رفع مشکل ریزش بار در نوارهای  -3-7-1

کیلوگرم دارد. این مقدار از کنسانتره  8000فشاری در هر سیکل کاری، وزنی در حدود کیک تولیدی فیلترهای  

شئود. به دلیل نبود گردگیر روی نوار فیلتر که در قسئمت زیرین آن قرار دارد، تخلیه می  کوتاهی بر  زمانمدتدر  

شئئئد و ار ریخته میمناسئئئب، خرابی رولیک و انحراف نوار در این قسئئئمت، حجم زیادی از مواد به خار  از نو

شئده و به تیکنر کار شئسئته  شئد. این مواد توسئم مراقبتمی Speed Switchباعث توقف فیلتر به وسئیله هشئدار  

  .208شد )شکل گشت و فرآیند آبگیری در تیکنر و فیلتر تکرار میبرمی
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 ریزش کیک به خار  نوار فیلتر فشاری  -208شکل 

ل در مرحله اول، رولیک ها و نوار معیوب این قسمت تعویض شد و برای جلوگیری از انحراف،  جهت رفع مشک

  .209شکل )نما برای این قسمت نصب شد رولیک راه تعدادی

 
 ها و نوار فیلتر فشاری تعویض رولیک  -209شکل 

یئک، طرح گردگیرهئای نوار تغییر کرد. در  برای کئاهش ریزش کیئک بئه خئار  نوار و خرابی مجئدد نوار و رول

شئئئود و الینرها با ضئئئخامتی جوش داده میهای آهنی به همراه پیت بر روی بدنه  داخل محل تخلیه فیلتر، تسئئئمه

نصئب شئد  2و  1  فیلترهایروی نوار   شئود. این نوع گردگیر، برمناسئب بر روی این قسئمت به وسئیله مهره بسئته می

  .210کیک فیلتر به حداقل ممکن رسید )شکل  آن میزان ریزش درنتیجهو 
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 ه نصب گردگیر درون محل تخلی -210شکل 

 های خرابی صفیات فنلترعلت  -3-7-2

 بررسی میل خرابی صفیات فنلتریت

)در فیلترهای فشئاری   JVKفحات مورداسئتفاده در فیلترهای فشئاری مجتمع م  سئرچشئمه از دو نوع صئفحات صئ 

پروپیلن هسئتند. این    اسئت. این صئفحات از جن  پلی2و  1)در فیلترهای   METSO  و صئفحات طرح ۵و  4 ،3

داری  که بسئئیاری از جزئیات نگهر برابر فشئئار و تغییرات دمایی مقاومت مناسئئبی دارند، البته به شئئرط آنپلیمر د

اند  ل نگهداری نامناسئب دچار نقص شئدهموردتوجه قرار گیرد. در مجتمع، تعداد بسئیار زیادی از صئفحات به دلی

اوم فیلتر جهت تعویض صئفحات و عدم  اسئتفاده نیسئتند. این عوامل باعث از دسئترس خار  شئدن مدو دیگر قابل

، از محل خرابی صئئفحات درنتیجهها به علت کمبود صئئفحات شئئده اسئئت. امکان در مدار قرارگیری سئئایر فیلتر

مشئئخص شئئد )شئئکل   هاخرابیترین  محل بیش،  Surferافزار  وسئئیله نرممعیوب فیلترها تصئئویربرداری شئئده و به

211.  

  وهوا رابی در مسنر خروج آبخ

عدم توجه به پارگی   علت آن،، در این قسئمت بوده اسئت. درصئد  39)حدود  ترین میزان خرابی صئفحاتیشب

وا با فشئئئار زیاد مواد را از پارچه    اسئئئت. هکنی های فیلتر و عبور پال  از پارچه )نزدیک به صئئئفحه فیلترپارچه

  .212گردد )شکل دهد و با برخورد به صفحه باعث سایش زیادی در قسمت خروجی میعبور می
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 در صفحه فیلتر  هاخرابیمحل  -211شکل 

 
 خرابی صفحات در خروجی پساب فیلتر  -212شکل 
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 رکز صفیاتخرابی الگوها در م

 ند:شوبه سه علت زیر، دچار سایش و خرابی می ها بوده ودرصد خرابی 26شامل   213ین الگوها )شکل ا

 ارگی پارچه و عدم تعویض آنپ -

 هابند نامناسب پارچهقه آبی -

 هاپاشیم نبودن فاصله آبنظت -

 
 خرابی صفحات در مرکز  -213شکل 

 ( 𝐉𝐕𝐊صفیات ) دهی ت زیرین مسنر خورالخرابی صفیات در قسم

های این صئئفحات در طراحی الگوی  وتشئئود. عمده تفار واحد فیلترهای فشئئاری دو نوع صئئفحه اسئئتفاده مید

دارای مشئکالتی در طراحی هسئتند. این صئفحات در قسئمت زیرین ورود   JVKشئده  هاسئت. صئفحات طراحیآن

در به تقسئیم هوا و آب زد و الگوهای آن قسئمت، قابر میآن میان  خوراک دارای مسئیری بودند که هوا و آب از

با فشئار زیاد، این قسئمت کامالً دچار سئایش    وهواآباثر عبور مداوم  ، در درنتیجهو کاهش فشئار وارده نبودند.  

)شئکل  باشئدهای این صئفحات در این قسئمت میدرصئد خرابی 23و  ها را به دنبال داشئتشئده و پارگی پارچه

214.  



 

 
 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

157 

 فصل سوم 

 

 
 خرابی صفحات در قسمت زیرین ورود خوراک  -214شکل 

 برانبررسی میل خرابی صفیات مم

کردن کیک را بر عهده دارد که در مراحل ممبران و فیلتریت فحه ممبران، ونیفه ورود هوا به فیلتر و خشئئکصئئ 

، تر اسئت که دلیل آنات فیلتریت بسئیار کمشئود. میزان خرابی این صئفحات، نسئبت به صئفح این عمل انجام می

سئئایش صئئفحات فیلتر اسئئت  درنتیجهو  از مسئئیر صئئفحات فیلتریت و احتمال عبور ذرات جامد   وهواآبخرو  

  .21۵)شکل 

 
 محل خرابی صفحه غشایی  -21۵شکل 
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 انبار کردن و طریقه حمل صفیات

 کردن این صئئفحات دقت شئئود.  جایی و مکان مناسئئب برای انباریقه جابهالوه بر موارد ذکرشئئده، باید به طرع

اسئت که این ماده، قابلیت تحمل فشئار باالیی دارد. در دسئتورالعمل   پروپیلنصئفحات فیلتر فشئاری از پلی  جن 

نور خورشئئید و تغییرات   دور ازدوراز هرگونه آلودگی، لرزش و حتی  ذکرشئئده اسئئت که صئئفحات فیلتر باید به

مدت این صئئفحات، در محیم آزاد و در معرض  . قرار دادن طوالنیمایی و در مکانی سئئربسئئته قرار داده شئئوندد

شئئود. این صئئفحات در  ها و شئئکسئئتگی در زمان قرارگیری بر روی فیلتر میخورشئئید باعث ایجاد ریزترکنور  

 . 216شئود )شئکل ها میبرابر ضئربه بسئیار حسئاس هسئتند، انتقال نادرسئت این صئفحات باعث شئکسئتگی در آن

، 217 اسئت. شئکلوسئیله جرثقیل صئورت قائم به کمک نوار برزنتی محکم و بهصئفحات بهطریقه صئحیح حمل 

های صئورت گرفته، طریقه حمل این صئفحات تغییر یافت  دهد. طی پیگیریجایی را نشئان میطریقه صئحیح جابه

بهتر اسئت سئاختمانی مجزا و مجهز به   وجود  نیا با مکانی برای قرارگیری این صئفحات سئاخته شئد،  طورهمینو 

 ت در نظر گرفته شود.داری و مونتاژ صفحاتجهیزات باالبری جهت تعمیرات، نگه

 
 شکستگی صفحات فیلتر فشاری -216شکل 

 رفع چالش نشتی صفیات  -3-7-3

صئئفحات در اثر نشئئتی هوا بوده  گذشئئته، خرابی    هایسئئالترین عوامل کاهش کارکرد فیلتر فشئئاری در  از مهم

باعث ایجاد سئایش و خرابی دیگر صئفحات بار از صئفحات خار  شئده و  ۵/6اسئت. این هوا با فشئاری در حدود  

های هیدرولیکی، فشئار پایین سئیسئتم هیدرولیکی و ورودی هوای نامناسئب از دالیل نشئتی شئد. نشئتی جکنیز می

  .218های هیدرولیکی بوده است )شکل ت، فشار پایین جکدر نشتی صفحا ترین عاملصفحات بودند. اصلی
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 جایی صفحاتریقه صحیح جابه ط -217شکل 

 
 محل خرابی صفحات غشایی -218شکل 
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نیز نبوده اسئئت. طی    تأثیربی داشئئته اما  هاخرابیکه این قطعه، تأثیری جزئی در این  این باوجودقطعه ورودی هوا:  

های  ت فیلتر با نمونهکننده )اسئتخوانی  مورد اسئتفاده در صئفحابررسئی مشئخص شئد، محل ورود هوای خشئک

برای اطمینان  . 219بر زدن هسئئتند )شئئکل  تر برای میانقبل آن متفاوت اسئئت. قطعات جدید دارای فضئئای بیش

 ه و نصب شد.ها تهیتر، قطعاتی بر اساس نوع قدیمی آنبیش

 
 قطعه ورود هوای قدیم و معیوب  -219شکل 

 فشار ها و تنظنم رفع نشتی از ج 

بندها دچار آسئیب بندهایی هسئتند. اگر این نشئتروغن برای جلوگیری از نشئتی روغن، دارای نشئت  هایکج

د. البته کاهش فشئئار تنها مربوط به  شئئوها میها و کاهش فشئئار در جکباعث نشئئتی روغن در این جک شئئوند،

ر باعث انحراف فیلتر و عدم  ها نبوده و در سئئیسئئتم هیدرولیک نیز فرار روغن وجود داشئئت. کاهش فشئئاجک

  .220شود )شکل ها میپیوستگی صفحات و نشتی از آن
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 ها و کاهش فشارریزی جکروغن -220شکل 

ها بر اسئاس طرح، هیدرولیک فیلتر فشئاری از بین رفت. فشئار جک  با تعمیررولیکی  فرار روغن در شئیرهای هید

، مشئکل ریزش روغن از  درنتیجهها نصئب شئد. جک  یبر روبندهای روغن تهیه و بار تنظیم شئد. نشئت 200روی  

  .221جک بر طرف شد )شکل 

 
 بندهای جکتنظیم فشار و تعویض نشت  -221شکل 
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دهد. میزان خرابی صئفحات، پ  از  ، تعداد خرابی صئفحات را قبل و بعد از انجام تغییرات، نشئان می222شئکل 

 مال تغییرات به صفر رسیده است.اع

 
 صفحات فیلتر فشاری  یتعداد خراب -222شکل 

 های شستشوی پارچه پاشاصالح آب -3-7-4

یلتر فشئاری، ونیفه شئسئتشئوی پارچه را بر عهده دارند. البته از دیگر ونایف مهم  های مورد اسئتفاده در فپاشآب

، میزان فاصئله  223ها با صئفحات اسئت. شئکل شئود، در یک راسئتا قرار دادن پارچهتر به آن توجه میکم  کهآن

 دهد.فحات را نشان میها با صپاشمناسب آب

 
 هاپاشمناسب آبمیزان فاصله  -223شکل 
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ه پشئت پارچه و ها تنظیم نباشئد، باعث کشئیدگی پارچه و ورود پال  بها و پارچهپاشفاصئله آب  کهدرصئورتی

  .شودخرابی صفحات می

. فاصئله  شئودمیپاش قرار دارد، انجام که روی آب های تنظیمیها: این فاصئله، به وسئیله پیت پاشنظیم فاصئله آبت

 260پاش باید  پاش با کشئئنده آبو فاصئئله مرکز اولین آب مترمیلی 77پاش بعدی باید  پاش با آبمرکز هر آب

 باشد. مترمیلی

 هاستا قرارگرفتن پارچهرام ه

ها  راسئتا کردن پارچهمعیوب برای همها، تعویض کفشئک پاشه دلیل اسئتفاده از پیت برای اتصئال کفشئک به آبب

پاش  زدگی و بریدن پیت در آبنیز امکان تعویض به علت زنگبر اسئئئت و گاهی اوقات  بسئئئیار سئئئخت و زمان

ها، در  پاشجهت جلوگیری از دور انداخته شئئئدن آبشئئئد. پاش میوجود نداشئئئت و منجر به تعویض کل آب

صئورت  ها اصئالح شئد. در این طرح، کفشئک بهکمحل نصئب کفشئک تراشئکاری انجام گرفت و طرح کفشئ 

شئود و خود پاش تعویض نمیا انجام این طرح در مواقع خرابی کفشئک، آبگیرد، بنرگی درون آبپاش قرار می

  .224ها را تعویض کرد )شکل توان تمام کفشکرای یکنواختی میشود و عالوه بر آن، بکفشک تعویض می

 
 پاش )تغییر طرح  های آب کفشک -224شکل 

 ایجاد امکان پایش فنلترهای فشاری  -3-7-5

هایی اسئت. در نظر داشئتن این اختالفات، بسئیار دارای ویژگی  هرکدامفیلتراسئیون شئامل مراحل مختلفی اسئت که  

بار   ۵/6 کننده بر اسئئاس طرح، در حدود، فشئئار هوای خشئئکمثالعنوانبهاسئئت.    تأثیرگذارمهم و گاهی بسئئیار 

ت باالی کیک، پارگی پارچه و غیره  تر باشئئد باعث مشئئکالتی مانند رطوباسئئت. اگر فشئئار از این محدوده کم

دلیل، برای اطالع از  ت. به همیننیز صئادی اسئ   هوا و  آبخواهد شئد. این موضئوع برای سئایر مسئیرهای خوراک،  
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میزان فشئار و عملکرد تجهیزات، نیاز اسئت که سئیسئتم کنترل داشئته باشئند. بر اسئاس طرح، روی تمام مسئیرها 

  .22۵قابل استفاده نیستند )شکل  اند وشدهها معیوب ت اما اکثر آنای نصب بوده اسهای عقربهفشارسنج 

 
 هارابی فشارسنجخ -22۵شکل 

تا  0کننده و هوای شستشوی مسیر: به تعداد تمام فیلترها، فشارسنج در محدوده  هوای خشک  هاینصب فشارسنج 

 .مسیر تهیه و نصب شد کننده و هوای شستشویبار برای مسیر هوای خشک 10

دارد و هوای بوسئتر در  صئب فشئارسئنج مجموع هوای ممبران و بوسئتر: هوای ممبران، ونیفه تورم غشئای فیلتر را  ن

بار باشئد. در غیر این صئورت،   ۵/7کند. فشئار هوای ممبران و بوسئتر باید در حدود  ر به آن کمک میافزایش فشئا

سئئاس طرح، این فشئئارسئئنج موجود نبوده اسئئت، اما برای اطمینان از  کند. بر اکننده به آن غلبه میهوای خشئئک

  .226سیر مجموع قرار گرفت )شکل فشار مناسب در این قسمت، یک فشارسنج روی م

دهی  صئب فشئارسئنج در مسئیر خوراک: با توجه به این موضئوع که حجم زیادی از آبگیری در مرحله خوراکن

ای برخوردار اسئئت. میزان آبگیری با فشئئار خوراک ورودی رابطه  گیرد، این مرحله از اهمیت ویژهصئئورت می

 نصب شد. فشارسنج مناسب و دیافراگم تهیه ودلیل، برای این مسیر مستقیم دارد. به همین
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 تهیه و نصب فشارسنج )چ  مسیر هوای ممبران   -226شکل 

 نصب سنستم هشدار بر روی تجهنزات  -3-7-6

کار متوجه برخی از هشئئدارهای فیلترهای فشئئاری نشئئده و با توجه به  واقع، به دلیل مشئئغله زیاد، مراقبتبرخی م

به صئورت خودکار اسئت، ممکن اسئت چندین سئاعت فیلتر از خار  باشئد و   فیلتر فشئاریه تمام کارکرد کاین

رفع آن، سئیسئتم آژیر روی فیلترها  کار از هشئدار ومیزان اسئتفاده از آن کاهش یابد. برای اطالع مراقبت درنتیجه

کرد و پال  در کف یز میررتوجهی سئئئ بر اثر بی  دهی فیلتر نیز گاهی اوقات،های خوراکنصئئئب شئئئد. تانک

سئئطح   ازحدبیشی افزایش  ، برای هر دو تانک، یک آژیر نصئئب و هشئئداری برادرنتیجهشئئد.  کارخانه جمع می

  .227تعریف شد )شکل 

 گنری طوبت های رنصب سنستم -3-7-7

ت درون  دهند. با افزایش فشئئئار، میزان رطوبکمپرسئئئورهای هوا با کاهش حجم هوا، میزان فشئئئار را افزایش می

ها  گی لولهعوامل خرابی شئیرهای کنترلی، فرسئود  ازجملهیابد. رطوبت هوای فشئرده  هوای فشئرده نیز افزایش می

برای کنترل آن   یسئازخنکسئازی مجدد و  فشئرده های آبگیر،تله  ازجملهو غیره اسئت که راهکارهای متفاوتی 

 :شودتأمین می کارخانه فیلتر فشاری از سه منبع موردنیازهوای   وجود دارد.

 وای ابزار دقیقی کارخانه برای باز و بسته کردن شیرهاه -1
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کننده، ممبران و شئسئتشئوی مسئیر برای هوای خشئک که  یلتر فشئاریوای فشئرده تولیدی کمپرسئور فه -2

 .شودمیتفاده اسخوراک 

 کند.وای بوستر که به هوای ممبران کمک میه -3

 
 دهیر روی فیلتر و تانک خوراک نصب آژیر ب -227شکل 

بررسئئی هوای ابزار دقیقی: مشئئخص شئئد که هوای ابزار دقیقی ورودی به کارخانه دارای رطوبت بسئئیار زیادی  

شئد. شئیرهای کنترلی فیلتر به وسئیله هوای ابزار دقیقی کنترل فیلتر میاسئت که باعث خرابی بسئیاری از تجهیزات  

زار دقیقی نصئئب شئئد، اما برای رفع  ادی تله آبگیر در مسئئیر هوای ابشئئوند. جهت برطرف کردن مشئئکل، تعدمی

  .228همیشگی آن، باید مشکل از محل کمپرسورهای تغلی  حل شود )شکل 

  و بهشئود : این هوا به وسئیله کمپرسئورهای خود سئاختمان تأمین میوای کمپرسئورهای سئاختمان فیلتر فشئاریه

کار شئیر کند که مراقبتآب تجمع می  ند. درون این تانک مقدار زیادیشئوتانکی قبل از ارسئال به فیلتر وارد می

یجئاد هئا و اکنئد. آب موجود در این هوا، بئاعئث فرسئئئودگی لولئهتخلیئه را بئاز کرده و این مقئدار آب را تخلیئه می

سئت؛ اما  شئود. برای آبگیری به صئورت خودکار برای این مسئیر، میکروفیلترهایی )تله آبگیر  تعبیه شئده انشئتی می

آبگیر روی این    یهاتلهشئئد. با نصئئب سئئنسئئور قابل تنظیم تخلیه، ها اسئئتفاده نمی، از آنبه دلیل خرابی تجهیزات

بین هر تخلیه   زمانمدتها،  زمان وجود دارد که یکی از آنشئد. بر روی این سئنسئور، دو   یانداز راهمیکروفیلترها 

  .229دهد )شکل و دیگری مدت تخلیه را نشان می
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 تله آبگیر هوای ابزار دقیقی -228شکل 

 
 فیلتر فشاری تله آبگیر هوای کمپرسور  -229شکل 
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 کاهش رطوبت کن  فنلتر -3-7-8

کننده، هوای غشئئایی،  فیلتر فشئئاری عوامل مختلفی مانند دانسئئیته خوراک، پارچه فیلتر، فشئئار هوای خشئئک  در

کوتاه خشئک کردن و عواملی چون ورود ناخواسئته آب فیلتر شئده به محل تخلیه فیلتر، باعث افزایش    مانزمدت

 شوند.رطوبت کیک تولیدی می

تر تیکنرها تر و تخلیه سئریعشئاری برای دسئتیابی میزان کنسئانتره بیشکار در سئاختمان فیلتر فرخی مواقع، مراقبتب

شئئود و دارای رطوبت  خشئئک نمی  خوبیبه، کیک فیلتر درنتیجه.  دهدیک سئئیکل فیلتر را کاهش می  زمانمدت

چنین، ممکن اسئت فشئار تولیدی کمپرسئورها کاهش یابد و قادر به خشئک کردن کنسئانتره نباشئد؛ این  اسئت. هم

  .230های نصب شده و سیستم کنترل رفع کرد )شکل توان با پایش و بررسی فشارسنج را میموارد 

 
 کنندهتنظیم زمان هوای خشک -230شکل 

شئود. آبی که از  متحرک فیلتر خار  می ریزش آب به محل تخلیه: آب فیلتر شئده از دو قسئمت سئر ثابت و سئر

بند باشئند ها باید کامالً آبشئود. این دربهای محل تخلیه ریخته میروی درب شئود،قسئمت متحرک خار  می

جلوگیری کنند. مشئئخص شئئد که حجم زیادی از آب به درون محل تخلیه منتقل  حل تخلیهو از ورود آب به م

بندی روی این دریچه  های آبدلیل، السئئئتیکشئئئود. به همینشئئئده و باعث افزایش رطوبت کیک تولیدی می

  .231ب شد و میزان نشتی آب به درون محل تخلیه، بسیار کاهش یافت )شکل نص
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 روی دریچه تخلیه فیلتر بربند  نصب آب  -231شکل 

شئئوند. میزان بازشئئدگی  های فیلتر باز میتنظیم بازشئئدگی دریچه: در مرحله تخلیه کیک فیلتر فشئئاری، دریچه

مراحل قبل در کنار فیلتر جمع شئئده، به کانال کنار دریچه    شئئد که مقدار آبی که درها باید به صئئورتی بادریچه

و   شئدهکامل باز   طوربهتخلیه نشئود. به دلیل تنظیم هیدرولیکی نامناسئب، این دریچه  روی کیک منتقل شئود و بر 

هئا را  دریچئه  شئئئد. بخش تعمیرات هیئدرولیئک، میزان فشئئئار اینمقئدار زیئادی از آب روی کیئک فیلتر تخلیئه می

و روی فیلتر ریخته  شئود مانده در مسئیرهای انتقال آب، به درون کانال تخلیه می، آب باقیدرنتیجهتنظیم کردند. 

  .232شود )شکل نمی

 
 بازشدگی دریچه تخلیه  تنظیم -232شکل 
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 1398و  1397های در سال 5و  4اندازی مجدد فنلتر فشاری راه  -3-7-9

در در طرح توسئعه اولیه مجتمع  2و  1اسئت. فیلترهای   VPAفیلتر غشئایی از نوع   ۵سئاختمان فیلتر فشئاری دارای  

و  4، 3اند. فیلترهای  دازی شئدهاندر طرح نهایی توسئعه نصئب و راه 1389در سئال  ۵و  4، 3و فیلترهای   1379سئال 

این فیلترها اسئتفاده چندانی نشئده و به عنوان یک    سئاخته شئده کشئور ایران هسئتند. به دلیل برخی مشئکالت، از ۵

هئای مسئئئئولین این بخش، موفق بئه  فئه و پیگیریوقهئای بی. بئا تالشانئدبودهمشئئئکئل بزرم در مجتمع مطرح  

بل قبولی از این فیلترها حاصئئل شئئد. در حال حاضئئر، از این فیلترها به عنوان  اندازی دو فیلتر شئئدند و تناژ قاراه

 ها ذکر شده است:شود. در زیر، تعدادی از موارد کاری آناستفاده می اعتمادلقابفیلترهایی 

مقداری متفاوت است. این صفحات الگوی خای   METSOا صفحات قدیم  ب JVKفحات ص  ونتاژ صفیات:م

  .234و  233های است )شکل JVKها، عدم جدایش بازو در صفحات خود را دارند و یک تفاوت بارز آن

 
   JVKو   METSOتفاوت الگوهای صفحات ) -233شکل 

  که شئئدههوا از قسئئمت باالیی صئئفحه    بر زدنب، سئئبب میانبه علت الگوی نامناسئئ   JVKصئئفحات عالوه بر این  

 دهد.، محل خرابی این صفحات را نشان می23۵د. شکل وشهای فیلتر میباعث خرابی صفحات و پارگی پارچه

 . با این  236شئکل  توسئم واحد فیلتر)با چسئباندن نواری السئتیکی در این قسئمت حل شئد   شئکل این صئفحاتم

 ها تا حدی رفع شد.پارچهت و کار، مشکل خرابی صفحا

اندازی فیلترهای فشئئاری جدید، مشئئکل کمبود صئئفحات وجود داشئئت. با ترمیم )توسئئم مجتمع و یک  ر راهد

 ، 237که در خار  سئئاختمان قرار داشئئت )شئئکل  JVKت کار  تعداد بسئئیار زیادی از صئئفحاشئئرکت پیمان

 جایگزین ذخیره شدند.حات چنین، تعدادی نیز به عنوان صفاندازی میسر شد و همراه
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 دارنده صفحات فیلتربازوی نگه  -234شکل 

 
 JVKمحل خرابی صفحات   -23۵شکل 
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 یقه الستیکی در قسمت زیرین ورود خوراک  -236شکل 

 
 یلتر فشاریفترمیم صفحات  -237شکل 

ترین مشئکل فیلترهای فشئاری جدید، مشئکل انحراف آن )ناشئی از  مهم  رفع عنب از سينسيتم هندرولنکی:

، ونیفه تنظیم هرکدامدرولیکی اسئت که   . روی این سئیسئتم، تعدادی شئیر هی238سئیسئتم هیدرولیکی  بود )شئکل 

ای قرار دارد.  های عقربهها فشئارسئنج ر آنافشئار در مرحله خاصئی را بر عهده دارند. برای تنظیم فشئار نیز در کن

، 239های آن با رفع فرار روغن برطرف شئد. در شئکل بار تنظیم شئد و انحراف جک 220فشئار فیلتر در حدود  

 ه در اثر انحراف نشان داده شده که با تعویض جک این مشکل رفع شد.دارندخار  شدن جک از نگه
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 راف فیلتر فشاری حان -238شکل 

 
 دارنده در اثر انحراف خار  شدن جک از نگه -239شکل 

اندازی،  اما پ  از راه؛ ب شئدبا تالش بخش ابزار دقیق تمام شئیرها و حسئگرها نصئ   رفع مشيکالت ابزار دقنقی:

د. رفع عیب تمام شئیرها و شئ هشئدارهای زیادی در سئیسئتم کنترلی مبنی بر عدم کارکرد تجهیزات نمایش داده  

  .240بوده، توسم بخش ابزار دقیق انجام شد )شکل  نویسیبرنامهها مربوط به اشتباه هشدارها که برخی از آن
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 صب حسگرهای کنترلی فیلتر فشارین -240شکل 

دهد. در ابتدای کارکرد ان مینشئئ های آذر و دی را در ماه ۵و  2، 1، وضئئعیت کارکرد فیلتر فشئئاری  241شئئکل 

میزان کارکرد این    ماهدیتر بوده، اما پ  از رفع مشئکالت، در  کم 2و  1  تناژ آن نسئبت به فیلتر آذرماه) ۵فیلتر 

 تر شده است.بیش 2و  1فیلتر نسبت به 

 
 2و   1 فیلترهایدر مقایسه با  ۵کارکرد فیلتر فشاری  -241شکل 
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 ریز تنکنرهای قدیماندازی مسنر انتقال تهراه  -3-7-10

در طرح توسعه و ساخت فیلترهای فشاری، برای حذف بخش قدیم آبگیری، مسیری برای انتقال بار از تیکنرهای 

بار را به فیلتر فشئئاری    خألخم لوله از سئئاختمان فیلتر  4فیلترهای فشئئاری در نظر گرفته شئئد.   شئئمال و جنوب به

های دیگر مورد اسئتفاده قرار  اما عدم کارکرد مناسئب فیلتر باعث شئد که این تجهیزات در قسئمت؛ ردکارسئال می

شئئئد که این بخش مجدد  اسئئئتفاده ماند. با رفع مشئئئکالت فیلتر فشئئئاری، تصئئئمیم گرفتهگیرند و این بخش بی

ب شئد و برای مسئیرهای  نصئ اندازی شئود. یک پم  سئانتریفیوژ به همراه الکتروموتور برای این قسئمت تهیه و  راه

، امکان ارسئال بار به فیلترهای فشئاری فراهم شئد )شئکل درنتیجههای مخازن وارمن اسئتفاده شئد. مانده از پم باقی

242.  

 
 تهیه پم  انتقال بار به فیلتر فشاری -242شکل 
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 افزایش آماده بکاری فنلترهای فشاری  -3-7-11

  اندازی راهاستفاده بودند   ها بیکاری مناسب، دو فیلتر معیوب )که سالود در مدار و مراقبتبا رفع مشکالت موج

 . 243 ی فیلترهای فشاری افزایش یافت )شکلکاربهآمادهشدند. درنتیجه، میزان 

 
 افزایش ساعت کارکرد فیلترهای فشاری  -243شکل 

از مدار خار  کردن بخش قدیم آبگیری بوده اسئت. سئاختمان   تر فشئاریفیلسئاخت سئاختمان    هدف اصئلی از 

اندازی و در مدار قرار  کن به دلیل فرسئئئودگی و مصئئئرف زیاد هزینه زیادی دربر دارند. راهو خشئئئک  خألفیلتر 

ماه   1، حدود 1399فیلتر فشئئاری امکان از مدار خار  کردن این بخش را فراهم کرده اسئئت. در سئئال  4داشئئتن  

مدت نیز وجود داشئت که به دلیل فشئاری اسئتفاده شئد. البته امکان از مدار خار  کردن طوالنی  فیلترهایاز   فقم

. در آینده، با تهیه قطعات و تعمیرات فشئاری، عملی نشئد  فیلترهایکمبود قطعات فیلتر فشئاری و ریسئک خرابی  

م  ی د قئ گیری . خئار  کردن بخش آباز مئدار خئار  کرد کئامئل  طوربئهگیری را  توان بخش قئدیم آبمنئاسئئئب می

  .3)جدول  شودباعث صرفه جویی زیادی در انرژی می
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   و جدید )فیلترهای فشاری  کنخشک  خألفیلتر قدیم )گیری در مدارهای آب میزان مصرف گاز، آب و بری مقایسه  -3جدول 

 

 فشاری پنشنهادی در فنلترهای کارهای در حال انجام و  -3-8

 اندازی کمپرسورهای تأمنن هوای فشردهراه  -3-8-1

از    فشئئئئاری،  فئیئلئتئرهئئای  سئئئئاخئتئمئئان  در  فشئئئئرده  هئوای  تئولئیئئد  مئئدل   6جئهئئت  از  هئوا   کئمئپئرسئئئئور 

Ingersoll Rand (M150 − M200 − M250) کمپرسئور در مدار اسئت  4شئود. در حال حاضئر، تنها  اسئتفاده می

  از ن کمپرسئئورها در آینده دچار مشئئکل شئئوند، امکان اسئئتفادهه معیوب هسئئتند. اگر ایماندکمپرسئئور باقی 2و 

 فیلترهای فشاری وجود نخواهد داشت.

کننده مدت زیادی اسئت رلکننده: یکی از کمپرسئورهای جدید به دلیل خرابی سئیسئتم کنترابی سئیسئتم کنترلخ

مانکار قادر به تعمیر آن مجتمع ارسال شد که شرکت پیکه از مدار خار  است و سیستم آن برای تعمیر به خار   

 .نبود

: الکتروموتور معیوب کمپرسور قدیم فیلتر فشاری از مدار خار  و قطعات آن بازشدهاندازی مجدد کمپرسور اهر

  و رادیاتورهای  Airendده اسئئت. این کمپرسئئور قطعات هواسئئازی )نیز روی کمپرسئئورهای دیگر نصئئب شئئ 

کننده تهیه شئد که باید بر ن کمپرسئور ایرند و رادیاتورهای خنکشئت. پ  از پیگیری، برای ایکننده را نداخنک

  .244شکل ) اندازی شود.روی آن نصب و کمپرسور راه
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 اتور برای کمپرسور معیوبتهیه هواساز و رادی -244شکل 

 دیددهی فنلترهای فشاری جنصب گنربکس تان  خورال -3-8-2

شئود. با توجه به  دهی فیلتر فشئاری میهای خوراک، وارد تانک2000ای بیش از  دانسئیته ریز تیکنرهای م  باته

، 2زن تانک شئئئماره  اما هم؛  ها یک همزن، در نظر گرفته شئئئده اسئئئتاز تانک  هرکداماین دانسئئئیته باال، برای  

مداوم    تانک، خرابی پم  و شئسئتشئوی  هاسئت که از مدار خار  شئده اسئت. این موضئوع، باعث گرفتگیسئال

دهی سئفارش داده شئد تا در زمان دریافت، نصئب شئود. در  شئود. یک گیربک  برای تانک خوراکتانک می

 ، گیربک  معیوب تانک نشان داده شده است.24۵شکل 

 
 2دهی شماره گیربک  معیوب تانک خوراک -24۵شکل 
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 سن  ها اندازی کدورتراه  -3-8-3

 . وجود مسئیر پسئاب 246ها باید قطعات آن سئاخته و نصئب شئود )شئکل  مجدد این کدورت سئنج   اندازیبرای راه

دلیئل، هئد. بئه همیندکئار میهئا بئه مراقبئتدر سئئئر ثئابئت فیلتر ضئئئروری اسئئئت و اطالعئاتی در مورد خرابی پئارچئه

ضعیت پساب هایی جهت پایش وسنج کشی شد و سپ  کدورتهای پساب در سر ثابت نصب و به آن لولهجعبه

 نصب شد. 2و  1بر روی فیلترهای 

 
 2و  1سنج فیلترهای فشاری اندازی کدورت راه  -246شکل 

اما مشئکل بزرگی که وجود دارد  ؛ رار دارد، قابل تنظیم اسئتسئنج به وسئیله پیچی که روی آن قاین نوع کدورت

  اجراقابله باید به صئئورت مداوم تمیز شئئود. اقدامات  ی سئئطوح فیبر نوری در اثر پاشئئش مواد اسئئت کگرفتگ

  :247تواند شامل موارد زیر باشد )شکل می

 ای فیبر صفحه)فزایش سطح فیبر نوری ا -1

  دورت سنج در دو سمتکنصب ای در مسیر پساب )شیشه عبهج -2

 یستم شستشوی مکانیکیس -3
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 ی مشکل گرفتگی سطح فیبر نور -247شکل 

توان عدد خاصئئی از  دهد و میرا نمایش می  ایلحظههای دیگری نیز وجود دارد که مقدار  سئئنج نمونه کدورت

سئنج  ، کدورت248ار داده شئود. شئکل  کدورت را برای آن تنظیم کرد تا در صئورت افزایش از آن مقدار، هشئد

 دهد.ان میساخته شده برای ساختمان فیلتر فشاری را که باید در آینده نصب شود، نش

 
 ه شده سنج ساختکدورت -248شکل 
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 از تغلنظ به ساختمان فنلتر فشاری  2 و 1انتقال داده فنلترهای فشاری  -3-8-4

ها و کنترل نوارهای آن به اتای کنترل تغلی  منتقل ، سئیسئتم کنترلی آن2و  1ترهای فشئاری  اندازی فیلدر زمان راه

در آینئده، بهتر اسئئئت کئه این    دازی این فیلترهئا، بئایئد بئا اتئای کنترل تغلی  تمئاس گرفتئه شئئئود.انئ شئئئد. برای راه

  .249 ها نیز مشابه فیلترهای جدید از اتای کنترل فیلتر فشاری کنترل شود )شکلسیستم

 
 سیستم کنترل فیلتر فشاری در اتای کنترل تغلی   -249شکل 

 داری فنلتر نترل و نگهسنستم ک -3-8-5

ای از تجهیزات ابزار  ای هسئتند. این فیلترها از مجموعهکاری ویژهبتفیلترهای فشئاری جدید دارای سئیسئتم مراق

دیدگی آن ترین مشئکلی، فیلتر را از مدار خار  و از آسئیبکوچک  اند که در صئورت بروزدقیقی تشئکیل شئده

 دهد.ین فیلترها را نشان میای از ا، نمونه2۵0کنند. شکل جلوگیری می

   شامل موارد زیر است:PTفشارسنج )های پیشنهادی برای نصب حلم

 کنندهسیر هوای خشکم -1

 سیر هوای ممبران و بوسترم -2

 دهی به فیلترسیر خوراکم -3

 تم هیدرولیک برای فشار باال و پایینیسس -4

کننئده و ممبران، از  ای خشئئئکر حئال حئاضئئئر، بئه دلیئل نبود تجهیزات، برای جلوگیری از کئاهش فشئئئار هود

د. این فشئارسئنج، در طبقه همکف و بر روی خطوط لوله هوای فشئرده وشئ میفاده سئنج هوای کمپرسئورها اسئتفشئار
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ان میزان فشئار حداقل و حداکثر را برای آن تنظیم و از کارکرد فیلتر تو)جدید  به فیلتر فشئاری نصئب اسئت. می

 کرد. برای کمپرسئئئورهئای قئدیم نیز این مورد در حئال انجئام وفشئئئئاری در مواقع کئاهش فشئئئئار، جلوگیری  

  .2۵1نویسی است )شکل برنامه

 
 های کنترلی در فیلتر فشاری پیشرفته سیستم -2۵0شکل 

 
 تنظیم فشار ورودی به فیلتر -2۵1کل ش
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 حلقه کنترل پنشنهادی مسنر برگشت پالپ -3-8-6

  دتوان کار میهایی در مسئیر خوراک فیلتر قرار داده شئده که مراقبتدر طرح فیلترهای فشئاری جدید، فشئارسئنج  

را خاموش کند. بر اسئاس نتایج تحقیقات، دهی را تعیین و در صئورت افزایش فشئار، پم   حداکثر فشئار خوراک

لی باید منجر به حداکثر آبگیری و میزان اای برای افزایش فشئئار باید در نظر گرفته شئئود. فشئئاری اعمحد بهینه

ای به بعد میزان کاهش رطوبت کیک بسئیار مصئرف انرژی توسئم پم  را داشئته باشئد؛ زیرا از محدوده قبولقابل

 .است هیتوجرقابلیغکم و 

دهی به آن به دو طریق براسئاس زمان و براسئاس وزن اسئت. اگر روش  ، طریقه خوراکفیلتر فشئاریر راهبری  د

دهی بر مبنای وزن باشئئد، در مواقعی که دانسئئیته خوراک پایین اسئئت و یا پارچه کارکرد باالیی دارد،  اکرخو

کار باید برای  انتخاب شئئود. مراقبت مجدد  دهیخوراکو باید از طریق سئئیسئئتم،    رسئئدنمیبه وزن مطلوب  فیلتر 

  دهیخوراکحالت این  و یم کند ظدهی بر اسئئاس زمان تنجلوگیری از خاموشئئی فیلتر، آن را به حالت خوراک

توان با اسئتفاده از یک شئیر بازگشئت مواد به مخزن شئود. در آینده، میو صئفحات می  هاپارچهنیز باعث خرابی  

ی را کنترل نمود و فشئاری ثابت را بر روی فیلتر تنظیم کرد. با تغییر برنامه دهدهی، میزان فشئار خوراکخوراک

یابد و فشئئار پم  نیز از طریق شئئیر برگشئئت کنترل یدن به وزن مطلوب ادامه میسئئ دهی تا زمان رفیلتر، خوراک

حفظئه کئاهش هئا در اثر پر نبودن م، میزان خئاموشئئئی کئاهش یئافتئه و از طرفی نیز پئارگی پئارچئهدرنتیجئهشئئئود.  می

وند. شئ های نصئب شئده در محل، سئطح بسئیار کوچکی دارند و در اثر عبور پال ، گرفته مییابد. فشئارسئنج می

  .2۵2تر سفارش داده شد )شکل هایی با اندازه دهانه بزرمبرای رفع این مشکل فشارسنج 

 کننده سنستم هندرولن  خن  -3-8-7

شئود. این سئیسئتم به وسئیله روغن  سئم سئیسئتم هیدرولیک انجام میفرآیند باز و بسئته کردن فیلترهای فشئاری تو

کند. دمای مطلوب روغن سئیسئتم هیدرولیک بر فشئرده می  ، صئفحات فیلتر رایفشئارقوهای  هیدرولیک و پم 

ترهای فشئاری جدید توسئم کاری روغن هیدرولیکی در فیلاسئت. خنک  گرادسئانتیدرجه   60تا  40اسئاس طرح 

دلیل، ها تعبیه نشده است. به همینکاری برای آناما در فیلترهای قدیم سیستم خنک؛ شودمییک رادیاتور انجام  

جدید تهیه شئد که در حال نصئب   فیلترهایرادیاتور و پم  برگشئت روغن مشئابه   2و  1فشئاری    برای فیلترهای

  .2۵3صب شود )شکل لترها دماسنج روغن، مشابه فیلترهای جدید نچنین، بهتر است که برای این فیاست. هم
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 های ورودی خوراک تغییر طرح فشارسنج -2۵2شکل 

 
 کننده روغن فیلتر فشاری نصب سیستم خنک -2۵3شکل 

 3اندازی فنلتر فشاری راه  -3-8-8

اندازی آخرین فیلتر )فیلتر ان راهدهد که امک  نشئئان می۵و   4اندازی فیلترهای فشئئاری جدید )راهرفع مشئئکل و  

یل مشئئکالت انحراف، از مدار خار  شئئد و اندازی به دلنیز وجود دارد. این فیلتر در همان ابتدای راه  3  فشئئاری

در طول زمان، تمئام تجهیزات آن تر کار نکرده اسئئئت. به دلیئل از مدار خار  بودن آن چنئد سئئئیکئل کاری بیش
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اندازی کرد اما ایده بهتر تغییر این  توان آن را نیز راه. با تهیه تجهیزات، میروی سئئایر فیلترها نصئئب شئئده اسئئت

 یزات جدید و نو برای آن است.فیلتر و استفاده از تجه





 

 

چهارمفصل   

 

 

 

 

رب   یلتراهی کن و ف ، خشکخألفیلتر  کنسانتره مس،  تیکنر  ایداه و نبایداهی راهبری مدا

 ی فشار
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 خل مدار فنلتر   نبایدهای بایدها و   -4-1

جامد باشئئد. با افزایش درصئئد جامد، امکان کاهش رطوبت    %۵0نسئئیته ارسئئالی به فیلتر باید حداقل  دا ✓

 شود.افزایش تناژ فراهم میکیک تولیدی و 

بار  باشئئئد، در   67/0تا  ۵/0جیوه ) مترمیلی ۵08تا  380قدار مکش مناسئئئب در فیلترها، باید در حدود  م ✓

 و مسیرها بررسی شود. خألهای ید عملکرد پم ه، بادتر بودن فشار از این محدوصورت کم

کار  ته به نوع پارچه و مقاومت آن، مراقبتاست، اما بس  psi  40تا    3۵یزان هوای دمنده فیلترها در حدود  م ✓

 تواند میزان فشار را تغییر دهد.می

یک  بار در    کهیطوربهیکنواخت باشئد  های فیلتر به صئورت غیرگر کیک تشئکیل شئده بر روی دیسئکا ✓

دهنده گیر بودن سئکتورهاسئت. پ  از خاموشئی فیلتر، باید  های دیگر باشئد، نشئانقسئمت بیش از قسئمت

 ویض و شسته شود.سکتور تع

، هر چه دانسئئیته خوراک  طورکلیبهتوان با تغییر دانسئئیته دوغاب تغییر داد. طح دوغاب فیلتر را میسئئ  ✓

تر خواهد بود. اپراتور باید خوراکی با دانسئیته باال و تر باشئد، راندمان عملکرد فیلتراسئیون باالفیلتر بیش

 ها بدهد.جریانی مناسب به فیلتر

کار باید با واحد ابزار دقیق هماهنگی الزم را انجام ک در زمان نامناسئئب، مراقبتتخلیه کیر صئئورت د ✓

 دهد و با تنظیم میکروسوییت فیلتر، زمان مناسب تخلیه را مشخص نماید.

چنین،  باید تخلیه و شئسئته شئود. هم  خألهای  ، شئیر تخلیه به دام اندازنده پم یاهفتهکیر بازه زمانی  د ✓

 در بازه زمانی تعمیر، باید شستشو شود. خألهر پم   گیرباید سرند آشغال

، فشئئئار  صئئئورت  نیاانئدازی محرک فیلتر، نبئایئد روشئئئن کرد، زیرا در غیر  را قبئل از راه خألهئای  مئ پ ✓

 خسارت خواهد زد. متراکم شده و به محرک

ک هوا را از  ، بارومتریهالولهاید خالی باشئد. اگر مخزن خالی باشئد، گاه نبطح مخزن پسئاب فیلتر هیت سئ  ✓

 کنند و کیکی بر روی فیلتر تشکیل نخواهد شد.این قسمت مکش می

نشئان از ورود پال  به   کهآننباید کدر باشئد. در صئورت غیر شئفاف شئدن    خألب خروجی از پم   آ ✓

 و تانک آبگیر شستشو شود. تر فیلتر از مدار خار است، باید هر چه سریع خأل پم 

آب و یئا    ازحئدبیشدهنئده بئازشئئئدگی  د آب خئار  شئئئود، این نشئئئاننبئایئ  خألز اگزوز خروجی پمئ   ا ✓

 گرفتگی تانک صداگیری است.
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 کن دوار بایدها و نبایدهای مدار خش   -4-2

متر مربع و کیلوگرم بر سئانتی 41/1ظیم شئود. میزان فشئار باید  میزان فشئار و جریان آب غبارگیر باید تن ✓

 د.لیتر در دقیقه تنظیم شو 378میزان جریان آب 

کن و نوار وجود دارد، باید سئئریعاً  کن آتش گرفته و احتمال خسئئارت به خشئئکگر بار درون خشئئکا ✓

  کن و فن مکنده و دمنده هم از مدار خار  شوند.خشک

یابد. برای  هش میکن، انتقال حرارت به قسئمت گردان کاحفظه ثابت خشئکه علت ریزش کیک در مب ✓

کننئده و فن  ، بئایئد ضئئئریئب بئازشئئئدگی دریچئه هوای رقیقانتقئال حرارت و کئاهش دمئای محفظئه ثئابئت

 تر کرد.مکنده را بیش

کن و پایداری در خوراک ورودی، وضئئعیت تنظیم دریچه فن مکنده باید به  اندازی خشئئک  از راهپ ✓

ای محفظه ثابت میزان ضئئریب نسئئبت هوای  کاری و دم  زمانمدتخودکار تغییر یابد و بسئئته به  حالت

 کار تغییر کند.رای نیز توسم مراقبتکننده به احترقیق

کن نمونه گرفته شئود و میزان رطوبت  ر اسئاس طرح، باید هر یک سئاعت از کنسئانتره خروجی خشئکب ✓

رطوبت، میزان طالع داده شئئود تا با اسئئتفاده از میزان  کن اکار خشئئککنسئئانتره مشئئخص و به مراقبت

 سوخت را تنظیم نماید.

سئاعت از خاموشئی گذشئته باشئد و بعد   48یض آن، باید حداقل  کن برای تعو  از خاموشئی خشئکپ ✓

کن بئاز شئئئود. در غیر این صئئئورت، بر اثر اختالف دمئای محیم و درون  هئای ورودی خشئئئکدریچئه

 بیند.یب میکن، صفحات درون آن آسخشک

کن  کار نوار باید به واحد خشئئکارای رطوبت باالیی باشئئد، مراقبتکن دگر بار خروجی از خشئئکا ✓

را بررسئئی کند تا از گرفتگی جلوگیری شئئود. بهتر اسئئت بار به   21و  20الع دهد و شئئوت نوارهای  اط

 انبار منتقل شود و مستقیم به واحد ذوب فرستاده نشود.

و در    گرادسئئئانتیدرجه   17۵ تا 60کن، در قسئئئمت انتهایی در محدوده  کمای بهینه کاری در خشئئئ د ✓

 است. گرادسانتیدرجه  3۵0انتهای محفظه هوای گرم حدود 

 نباید موتور گیربک  اضطراری درگیر باشد. کناندازی خشکر زمان راهد ✓

دانده شئود،  کن متوقف شئود و باید با موتور اضئطراری گرر صئورت ایجاد مشئکل در مدار نباید خشئکد ✓

 شوند.در صورت توقف آن، باعث تاب برداشتن بدنه میکن زیرا مواد داغ درون خشک



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

190 

 آبگیری 

ها به صئفحات باالبر  کن را روشئن کرد، زیرا این گدازهدهانه هوای گرم نباید خشئکهت تمیز کردن ج ✓

 زنند.کن آسیب میخشک

 بایدها و نبایدهای مدار فنلترهای فشاری  -4-3

از فشئئار پم ، مقدار زیادی از آب   ترین مرحله آبگیری اسئئت که با اسئئتفادهمدهی مهمرحله خوراک ✓

ثانیه  1۵0شئود. زمان این مرحله طبق طرح اولیه  ده از ذرات جدا میخوراک بدون اسئتفاده از هوای فشئر

شود. اگر  کاران قابل تنظیم است و با توجه به دانسیته خوراک تنظیم میاست. این پارامتر توسم مراقبت

ه کافی از قدرت پم  برای آبگیری اسئتفاده نشئده و بایسئتی برای  این زمان به مقدار کافی نباشئد به انداز

ثانیه  1۵0دهی بیش از  کننده را افزایش داد. البته اگر زمان خوراکن آن زمان مرحله هوای خشئکجبرا

، در  ۵و  4، 3فشئاری    یفیلترهاشئود. باشئد، فشئار مضئاعف وارده به پم ، باعث خرابی زودهنگام آن می

 .کندمیر  فیلتر را از مدار خا شدهنییتعسنجی دارند. افزایش فشار از مقدار مسیر خوراک، فشار

 4و  3ثانیه و برای فیلترهای   240، باید  2و  1کننده طبق طرح، برای فیلترهای  مان مرحله هوای خشئئکز ✓

 ثانیه باشد. 330باید  ۵و 

دهی، پسئاب فیلتر سئمت ثابت شئود. اگر در زمان خوراکه شئده خار  میب فیلتر شئده از دو مسئیر تعبیآ ✓

دهنده پارگی پارچه در سئمت صئفحه غشئایی اسئت. در  فیلتر کدر باشئد و سئمت متحرک شئفاف، نشئان

 دهد.کننده، دو مسیر خروجی وضعیت پارچه سمت صفحه فیلتر را نشان میزمان هوای خشک

و باید در هنگام  در جای خود روی پارچه محکم شده باشند   بند محل ورود خوراک بایداشرهای آبو ✓

دهی کدر باشد، اما در زمان خشک کردن وراکنصب پارچه بررسی شود. اگر پساب فیلتر در مرحله خ

 بند نبودن یقه پارچه است.دهنده آبشفاف، نشان

ها جلوگیری شئود. اگر  نها در طول فیلتر باید در یک راسئتا باشئند تا از نشئت پال  به پشئت آمه پارچهه ✓

باید از    هاپارچه. پاش برطرف شئودهای آبراسئتا نبودند، این مشئکل باید با تنظیم نازلها در یک  پارچه

 ها دارای کفشک باشند.پاشنظر ارتفاع نیز با هم برابر باشند. برای تنظیم این مورد باید تمام آب

، احتمال فرسئودگی  صئورت  نیاشئود، در غیر  یک جدا شئده از پارچه باید به صئورت یکنواخت جدا  ک ✓

رگی پارچه و پایین بودن دانسئیته  کننده، کم بودن فشئار هوا، پاها، پایین بودن فشئار هوای خشئکپارچه

 خوراک وجود دارد.



 

 

191 

 فصل چهارم 

 

 حقیقات فرآوری مواد کاشی گرمرکز ت

حراف صئفحات و پارگی  ها و صئفحات باید به صئورت صئحیح نصئب شئوند تا از انهای نازلوشئوارهگ ✓

 گیری شود.ها جلوها در محل نازلپارچه

ها باید طبق یک برنامه منظم کنترل شئده و قبل از شئکسئت تعویض شئوند. چون در صئورت  وشئوارهگ ✓

 العمل سریع، امکان افتادن صفحات وجود دارد.عدم عک  شکست و

باشئد و این فاصئله هر هفته باید  صئفحات باید یکسئان   چهارگوشئهاصئله صئفحات اول و آخر هر فیلتر از  ف ✓

در صئورت یکسئان نبودن، باید به واحد هیدرولیک جهت حل سئریع مشئکل، اطالع   گیری شئود.اندازه

 داده شود.

باشئئد. در صئئورت پایین بودن آن، موتور فشئئار پایین باید به    گرادیسئئانت 60تا   40مای روغن باید بین  د ✓

کننده  صورت دستی برای گرم کردن روغن روشن شود. در صورت باال بودن دمای روغن، پم  خنک

 د روشن شود.بای

لیدهای مجاورتی اگر به مدت طوالنی در معرض آب باشئند، سئیسئتم کنترل فیلتر در تشئخیص مرحله  ک ✓

 شود. در این شرایم، کلید مجاورتی باید بررسی و در صورت لزوم خشک شود.یلتر دچار اشتباه مفی

سئئئتی در حئالئت  نبئایئد کلیئدهئای مجئاورتی را بئه صئئئورت د گئاه برای جلوگیری از خطئای انحراف،یت ه ✓

 یکسره قرار داد، زیرا امکان افتادن فیلتر از روی ریل وجود دارد.

تواند به دلیل گیرکردن می Valve Stuckedند و خطای  نشئتی هوا سئالم باشئ یرهای فیلتر باید از نظر  شئ  ✓

 شیر و یا عدم باز و بسته شدن آن به صورت کامل باشد.

  یر ی قرارگ، باعث عدم  صئورت  نیاده شئوند. در غیر  ها و صئفحات باید به یک نسئبت سئاییفشئک نازلک ✓

 شود.ها در یک راستای عمودی میصفحات و نازل

های صئفحات دقیقاً  سئوراخ  کهینحوبهباشئند،   جهتکیتای افقی  در  در طول فیلتر )راسئ فحات باید، صئ  ✓

 روبروی هم قرار بگیرند.

ها و تشئکیل بهتر کیک به پارچهوای بوسئتر باید برای کاهش رطوبت و جلوگیری از چسئبیدن کیک ه ✓

 9  شئن و فشئار آن حدوددر مدار باشئد. برای اطمینان از درسئت بودن هوای بوسئتر، کمپرسئور آن باید رو

 بار باشد.

های متوالی اسئئت. اگر این روند  تغییرات دانسئئیته، روند تغییر وزن کیک فیلتر در سئئیکل  عالئمکی از  ی ✓

 راک است.کاهشی بود، به معنای کاهش دانسیته خو
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مدت  ی، باید تا حد ممکن مرطوب نگه داشئته شئوند، زیرا عدم اسئتفاده طوالنکاربهآمادههای فیلتر ارچهپ ✓

 شود.ها میباعث خشک شدن و تغییر شکل آن هااز پارچه

 هاست.فزایش زمان آبگیری در فیلتر به دالیلی مانند پایین بودن دانسیته و یا فرسودگی پارچها ✓

شئود. برای  نشئت پال  از آن می  درنتیجهب شئده نباید تا شئوند، زیرا باعث پارگی پارچه و های نصئ ارچهپ ✓

تعادل همیشئه قرار داشئته باشئد و در هنگام انداختن پارچه دقت   ن پارچه باید وزنهجلوگیری از تا خورد

 شود که پارچه بین صفحات گیر نکند.

زمان  کفشئئئک یک نازل و یا صئئئفحه، همهای لغزنده، باید توجه کرد که هر دو ر تعویض کفشئئئکد ✓

 تعویض شوند تا پارچه یا صفحه از تراز خار  نشود.

گل سئمت چ  باال و سئمت راسئت پایین    سئر ثابتز  کننده )اهوای خشئکدر مسئیر،   کهرصئورتید ✓

 سئر ثابتهای صئفحه ممبران اسئت. اگر در مسئیر پسئاب فیلتر )از  نشئان خرابی پارچه  ،باشئدوجود داشئته  

   گل مشاهده شود، نشان از خرابی پارچه سمت فیلتر است.باالراستپایین و سمت سمت چ  

تخلیه کیک فیلتر اسئئت. کیکی که به صئئورت کامل و پارچه، زمان    های تشئئخیص پارگیکی از راهی ✓

 یکنواخت تخلیه نشود احتمال پارگی پارچه در آن وجود دارد.

دهنده پارگی  باشئد. وجود گل در این مسئیر، نشئانر مسئیر ورود هوای ممبران نباید گل وجود داشئته د ✓

 غشای الستیکی و یا محکم نبودن اتصال است.

ید بر اسئئاس زمان باشئئد، زیرا تغییرات دانسئئیته بر اسئئاس زمان در نظر لتر فشئئاری نبادهی به فیوراکخ ✓

 شود.ها میگرفته نشده و باعث خرابی پارچه

کیلوگرم بر مترمکعب باشئئد، زیرا کاهش   2000تر از  کمگاه نباید دانسئئیته خوراک فیلتر فشئئاری  یت ه ✓

 ود.شدانسیته سبب پر نشدن محفظه فیلتر و پارگی پارچه می

 لیئ دل  کیلوگرم بئاشئئئد.  1۵0سئئئیکئل کئاری و پ  از تخلیئه بئار، وزن خئالی فیلتر نبئایئد بیش از   ر انتهئاید ✓

یلی که باعث عدم آبگیری  ترین دالافزایش وزن، چسئئبیدن بخشئئی از کیک به پارچه فیلتر اسئئت. مهم

ی  بودن فشئئار هوا پارگی پارچه، پایین بودن دانسئئیته خوراک، کم    :از  عبارتندشئئود  مناسئئب در فیلتر می

تحت   خوبیبهشود کیک  کننده. پارگی پارچه باعث میناکافی هوای خشک  زمانمدتکننده و  خشک

بار  و زمان ناکافی هوای   ۵/6ه:  کننده )طبق طرح اولیفشئئئار قرار نگیرد. کم بودن فشئئئار هوای خشئئئک

ر  کردن الزم برای خا شئود هوا، توانایی و فرصئتثانیه  باعث می 240کننده )طبق طرح اولیه: خشئک

 ها را نداشته باشد و بخشی از کیک در هنگام تخلیه به پارچه بچسبد.آب از بین پارچه
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تر از  را باعث کاهش فشئئار هوا )کمزی؛  باید در مراحل مختلف آبگیری، نشئئتی هوا وجود داشئئته باشئئدن ✓

دهد  یین صئفحات رخ مترین محل نشئت هوا بشئود. بیش، افزایش رطوبت کیک میدرنتیجهبار  و  ۵/6

کافی بر روی صئئفحات و خرابی صئئفحات ایجاد    فشئئارکه به دالیلی شئئامل خرابی واشئئر صئئفحه، نبود 

 شود.می

 استفاده کرد. ، نبایدHPرای گرم کردن روغن تا حد امکان از پم  ب ✓

اد سئیکل کاری  ها باید طبق برنامه منظم که بسئتگی به تعدگاه نباید فیلتر پارچه پاره کار کند. پارچهیت ه ✓

شود. کدر شدن پساب فیلتر ها دارد تعویض شئوند. در غیر این صئورت، باعث خرابی صئفحات میپارچه

 نشانه پارگی پارچه است.


