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پودمان 3

پایش عملکرد صافی ها

فیلترها در زندگی روزمره و صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند، به طوری که صنعت بدون صافی، 
صنعتی ناقص تلقی می شود.
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واحد یادگیری 3

پایش عملکرد  صافی ها

شناسایي فيلتر و اجزاي آن، خارج کردن آن از سرویس و باز کردن و پاک کردن و جاگذاری دوبارۀ آن طبق 
دستور کار

مقدمه

استاندارد عملکرد

1  اخالق حرفه اي: حضور منظم و وقت شناسي، انجام وظایف و کارهاي محوله، پيروي از قوانين 
2  مدیریت منابع: شروع به کار به موقع، مدیریت مؤثر زمان، استفاده از مواد و تجهيزات 

3  کار گروهی: حضوري فعال در فعاليت هاي گروهی، انجام کارها و وظایف محوله
4  مستندسازي: گزارش نویسي فعاليت هاي کارگاهي

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود

1  فيلتر و اجزاي آن را شناسایي کنند.
2  اختالف فشار دو سر فيلتر را بخوانند.

3  با اتاق فرمان به منظور راه اندازی صافی هماهنگی کنند.
4  باز کردن، پاک کردن و جاگذاری فيلتر را انجام دهند.

شایستگي هاي غیرفنی

صافی ها )فيلترها(، بنا به وظيفه ای که به عهده دارند، عاملی برای افزایش عملکرد مناسب تجهيزات در صنایع 
مختلف می باشند. این وظيفه یا از طریق جلوگيری از ورود عوامل ناخواسته به سامانه و یا از طریق جداسازی 
یک عامل ناخواسته از یک سيال در جریان فرایند صورت می گيرد. در هر حالت فيلتر نياز به نظارت مستمر 
دارد تا هر عاملی را که باعث کاهش عملکرد آن می شود،  بتوان در زمان مناسب برطرف نمود و یا به روش های 

مناسب فيلتر را تعویض نمود.
در این پودمان با چگونگی عملکرد صافی ها و انواع آن در صنایع شيميایی و همچنين چگونگی بهبود عملکرد 

آنها آشنا خواهيد شد.
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در بدن انسان فيلتر1 یا صافی های مختلفی وجود دارد، که هر کدام فعاليت های خاصی از جمله سم زدایی 
بدن را انجام می دهند. به عنوان مثال، پاک سازی خون به قدری اهمّيت دارد که اگر صافی های خون به خوبی 
عمل نکنند، بدن به سرعت از سموم پر، و منجر به مرگ می شود. این وظيفه در بدن به عهدۀ کليه ها مي باشد. 
در هر دقيقه حدود یک ليتر خون )یک پنجم خونی که توسط قلب پمپ می شود(، از طریق سرخرگ ها وارد 
کليه ها گشته، سپس خون تصفيه شده از طریق سياهرگ ها به بدن باز می گردد. داخل هر کليه، متجاوز از 
یک ميليون واحد بسيار کوچک وجود دارد، که هر یک نقش صافی را داشته، آب و مواد زائد را از خون جدا 

می کنند. 
فيلترها در زندگی روزمره و صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارند، به طوری که صنعت بدون صافی، صنعتی 
ناقص تلقی می گردد. در شکل 1، نمونه هایی از فيلترها و اجزایی از بدن که نقش صافی را دارند و نيز تصویر 

برش خورده یک کليه، نشان داده شده است.

Filter ـ1
 

معرفي فیلتر

بحث
به تصویرهای زیر نگاه کنيد، آیا این وسایل را می شناسيد؟ می دانيد چه کاربردی دارند؟گروهی
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کلیه ها فیلتر روغن          

فیلتر هوا

شش ها

موی بینی

فیلتر هوا

پمپ روغن
قلب

شکل 1ـ نمونه هایی از اجزا بدن و تصویر برش خوردۀ کلیه که نقش صافی دارند و یک فیلتر

صافی یا فيلتر، وسيله ای است که براي تميز کردن و تصفيۀ سياالت )گازها و مایعات( از ذرات خارجي، )معلق، 
جامد و یا قطرات مایع غيرمحلول( استفاده می شود.

صافی و عملیات صاف کردن

یا  یا گاز )سيال(، به دليل اختالف فشار  یا فيلتراسيون1 فرایندی است که در آن یک مایع و  صاف کردن 
اختالف پتانسيل الکتریکی و یا اختالف غلظت، از فيلتر عبور می کند. با انجام عمل فيلتراسيون، ذراتی که از 
اندازۀ حفره های فيلتر کوچک تر هستند، از فيلتر عبور می کنند. ذرات با اندازۀ بزرگ تر، از سيال جدا شده، در 
پشت آن می مانند. بنابراین، فيلتر وسيله اي است که وظيفۀ جداسازي ذرات معلق آالینده را از سيال عبوري 
بر عهده دارد. لذا با این تعریف، فيلتر خوب و با کيفيت، فيلتري است که با ایجاد کمترین مقاومت در مسير 

عبور جریان سيال، ذرات ریز معلق در آن را جذب کند )شکل 2(.

Filtration ـ1

شکل 2ـ تصویري ساده از فرایند فیلتراسیون

با توجه به شکل 1، طرز کار هرکدام از فيلترهای طبيعی و مصنوعی را توضيح دهيد.
پرسش
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در فرایند فيلتراسيون، به سيال حاوي ذرات خارجي، معلق، جامد و نامحلول، »خوراک یا دوغاب1«، و به ذرات 
جمع شده در پشت صافي »کيک فيلتر2« و سيال صاف شده عبوري از صافي، صافاب یا »فيلتریت3« و به 

محيط صافي »مدیا4« گفته مي شود.

صافی ها در صنایع مختلفی به کار می روند که می توان از صنعت آب و فاضالب، صنایع داروسازی، تصفيۀ هوا 
و خالص سازی گازها، صنایع شيميایی، صنعت خودروسازی، صنایع زیست محيطی و... نام برد. ضرورت استفاده 

از صافی و عمليات فيلتراسيون در تعدادی از این صنایع ارائه شده است:

Slurry ـ1

Filter cake ـ2

Filterate ـ3

ـ  4  Media

فعالیت
با توجه به وسایل معرفي شده در جدول زیر، فيلتر آن را مشخص کرده، خانه هاي خالي آن را کامل کنيد.گروهی

مالحظاتصافاب)فیلتریت(کیکدوغابمدیاوسیلهردیف

هواکش آشپزخانه1

آب ميوه گيري2

ماشين لباس شویي3

یخچال4

جاروبرقي5

شير آب6

7 . . .

فکرکنید 
به نظر شما در صنایع، کدام یک از کيک یا صافاب )فيلتریت( اهّميت بيشتري دارند؟

کاربرد صافی ها
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 صنعت آب و فاضالب 
99% از آب ها در طبيعت به راحتی قابل دسترس نمی باشند و فقط 1% آن شامل دریاچه ها و رودخانه ها و 
چاه ها می باشد که به راحتی به دست می آید. فرایند پاک سازی و تصفيۀ آب، بسيار طوالنی و زمان بر است. یکی 

از مراحل تصفيۀ آب، جداکردن آالینده ها از آن می باشد که در این مرحله از فيلتراسيون استفاده می شود.
 صنایع غذایی

صنعت لبنيات، آب ميوه و صنایع دیگری که در حوزۀ صنایع غذایی قرار می  گيرند، یکی دیگر از مصرف کنندگان 
از  شير  هموژنيزاسيون  و  پاستوریزاسيون  و  پنير  توليد  در  مثال،  به طور  می شوند.  محسوب  صافی ها  اصلی 
فيلتراسيون استفاده می شود. امروزه به وسيلۀ فيلتراسيون توانسته اند اجزای شير را تغليظ و به طور جزء به جزء 
جداسازی کنند. این امر موجب شده است که بتوان محصوالت جدیدی مطابق با نيازهای مصرف کننده به 

بازار عرضه کرد.
 صنایع داروسازی

توليد دارو با تجهيزات مختلفی انجام می شود. داروی توليد شده، نياز به خالص کردن دارد و اهمّيت خالص سازی 
دارو کمتر از توليد آن نيست. به طوری که توليد دارو فقط 30% از هزینه های دارو را در بر می  گيرد، در حالی که 
فيلتراسيون  فرایند  دارو می شود. مهم ترین مرحله  خالص سازی،  بقيۀ هزینه ها، صرف خالص سازی  از   %70

است. 

ساخت یک نمونه فیلتر کارگاهی
برای ساخت فيلتر مراحل زیر را انجام دهيد:

 مقداری اسفنج یا کاغذ مخصوص صاف کردن و یک قاب فلزی یا پالستيکی تهيه کنيد.
 با استفاده از طرح صافی که می خواهيد بسازید، کاغذ و قاب را شکل دهی کنيد.

 اجزای ساخته شده را در یکدیگر ثابت کنيد.
به همين ترتيب فيلتر دیگري بسازید.

صافی هاي خود را با گروه های دیگر مقایسه کنيد.

 تصفیة هوا و خالص سازی گازها
یکی از کاربردهای اصلی فرایند فيلتراسيون، تصفيۀ 
و  اکسيژن  مانند  خالص،  گازهای  توليد  یا  و  هوا 
از کاربرد صافی ها  نيتروژن می باشد. یک مثال آشنا 
برای تصفيۀ هوا، ماسک های دهان و بينی می باشند. 
ماسک های معمولی که بيشتر در روزهای آلوده از آنها 
استفاده می کنيد، نوعی فيلتر دارند که به ذرات معلق 
هوا اجازه عبور نمی دهند و به این ترتيب مانع رسيدن 

برخی از آلودگی ها به مجاری تنفسی می شوند.

شکل 3ـ استفاده از فیلتر در ماسک های تنفسی

فعالیت 
کارگاهی 1
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انتخاب صافی ها:
مهم ترین  و  هستند  مختلفی  اجزای  دارای  صافی ها 
صافی  مدیای  است.  آن  مدیای  صافی،  یک  قسمت 
بردن  بين  از  وظيفۀ  که  است  آن  از  بخشی  شامل 
آلودگی ها را دارد. این بخش از صافی معموالًًً به صورت 
چين دار  شکل  به  را  آنها  سپس  شده،  توليد  ورقه ای 
درمی آورند تا مساحت بيشتری از آن، در مقابل جریان 
سيال قرار گيرد. شکل ظاهری مدیا منجر به کاهش 

کاربرد صافی های ساخته شده
با توجه به فعاليت کارگاهی 1 و صافی هاي ساخته شده، آنها را در محل مناسب خود نصب کنيد.
دوغابي متناسب با صافی هاي ساخته شده، تهيه کرده، و آن را به دو قسمت مساوي تقسيم کنيد.

صاف کردن دوغاب ها را در شرایط مشابه ولي با فيلترهاي متفاوت انجام دهيد.
ميزان ذرات جامد و مایع صاف شده در هر مورد را با یکدیگر مقایسه کنيد.

دليل تفاوت هاي موجود چيست؟

نکته
فيلتراسيون با فرایندهای فيزیکی مانند غربال گری و جذب، متفاوت است.

شکل4ـ تصویر میکروسکوپی دو نمونه از فایبرگالس مورد استفاده در صافی ها

فعالیت 
کارگاهی 2

شکل 5  ـ چند نمونه صافی و تصویر برش خورده از یک صافی

اختالف فشار به وجود آمده شده، ضمناً ظرفيت جذب 
از مدیاهای مورد  برخی  باال می برد.  را  فيلتر  آلودگی 
استفاده، از سلولز، کامپوزیت های فایبرگالس و یا دیگر 
مواد مصنوعی تشکيل شده اند. در شکل4 دو نمونه از 
به عنوان مدیا  استفاده در صافی ها  فایبرگالس مورد 
نشان داده شده است. در شکل 5، نمونه هایی از صافی 

و تصویر برش خوردۀ آن آورده شده است.

تحقیق 
تفاوت ها و شباهت های فيلتراسيون را با غربال گری و جذب بيابيد.کنید
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از عوامل مهّمی که در انتخاب نوع صافی و کارکرد آن 
مؤثر می باشند عبارت اند از:
 اندازۀ حفره های فیلتر 1

موادی با اندازۀ بزرگ تر از حفره های صافی، در پشت 
برای  نتيجه،  در  نمی کنند،  عبور  و  باقی می مانند  آن 
از صافی های  باید  اندازۀ مشخص  با  جداسازی ذرات 

مناسب استفاده کرد. 
 غلظت دوغاب 2

ذراتی که در پشت صافی باقی می مانند، به مرور زمان 
این  می شوند.  بيشتر  صافی،  از  مداوم  استفادۀ  با  و 
مسئله، می تواند باعث مسدود شدن روزنه های صافی 
شود. به این دليل، باید بعد از مدت زمان مشخصی، 
صافی را تعویض و یا آن را پاک سازی کرد. این مسئله 
اهمّيت  از  می باشد،  معروف  صافی  گرفتگی  به  که 

زیادی برخوردار است. 

انواع فیلتراسیون

همان طور که گفته شد، صاف کردن یا فيلتراسيون، یک روش فيزیکی برای حذف ذرات معلق در هر سيال از 
جمله آب است. این ذرات معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پالنکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گيری 
و... باشند. به عبارت دیگر، فيلتراسيون فرایندی است که در آن، مواد معلق جامد، در اثر عبور از یک محيط 
متخلخل جدا می شوند. می توان فرایند فيلتراسيون را بر اساس چگونگی حرکت سيال بر روی آنها به دو دستۀ 

سطحی1 و عمقی2 طبقه بندی کرد )شکل 6(. 

شکل6  ـ انواع فیلتراسیون )بر حسب چگونگی حرکت سیال(

در فيلتراسيون نوع سطحی، مواد جامد در سطح صافی به دام می افتند. صافی های کاغذی، بوخنر، تسمه ای، 
استوانه ای دّوار خأل و توری از جملۀ این نوع صافی ها هستند. )شکل 7(

در فيلتراسيون عمقی، ذرات جامد به درون صافی نيز نفوذ می کنند. انواع فيلترهای یک بار مصرف، جزء این 
دسته از صافی ها هستند. صافی های دندانپزشکی نمونه ای از صافی های یک بارمصرف می باشد. 

Surface Filter ـ1

Depth Filter ـ2

مدیا

ذرات

صاف کردن سطحیصاف کردن عمقی

دوغابدوغاب

مدیا

ذرات

تحقیق 
در مورد عوامل مؤثر و بازدهی فيلترها تحقيق کنيد.کنید
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فرایند فيلتراسيون بر حسب اندازه حفره های محيط فيلتر آنها به چهار دستۀ زیر تقسيم بندی می شوند: 
 ميکروفيلتراسيون1     اولترافيلتراسيون2     نانوفيلتراسيون3     اسمز معکوس4 

در شکل 8 محدودۀ استفاده از انواع فيلتراسيون، بر حسب اندازه حفره ها، نشان داده شده است.

Microfiltration ـ1

Ultrafiltration ـ2

ـ  3  Nanofiltration
Reverse Osmosis ـ4

شکل 7ـ نمونه هایی از صافی های سطحی

شکل 8  ـ محدودۀ استفاده از انواع فیلتراسیون بر حسب اندازۀ حفره ها

فشار )بار(اندازۀ حفره های غشاء )میکرومتر(

30-60 10-4-10-3

10-3-10-2

10-2-10-1

10-1-101

20-40

1-10

>1

اسمز معکوس

نانوفیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

میکروفیلتراسیون

باکتری، چربی
پروتئین
الکتوز
نمک ها
آب
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ذرات  برای جداسازی  متخلخل  غشاهای  از  آن  در  که  است  فرایندی  میکروفیلتراسیون  میکروفیلتراسیون: 
سوسپانسیونی، جامدات معلق کوچک و موادی دیگر مثل باکتری ها، کیست ها، مولکول ها و ذراتی بزرگ تر از 0/2 
میکرون استفاده می شود. این یک فرایند فیزیکی است که برای حذف مواد معلق و سوسپانسیونی از گازها و مایعات 
به کار  می رود. بدین منظور جریان خوراک را از میان یک مانع متخلخل )مدیا( عبور می دهند. محصول فیلتراسیون 

جریانی است که از غشا عبور کرده، دارای ذراتی است که ریزتر از اندازه تخلخل غشا یا صافی می باشند.

اولترافیلتراسیون: در اولترافیلتراسیون، مولکول هایی بزرگ تر از 0/005 میکرون جدا می شوند. قطر حفره های 
مدیای فیلتر، بین 2 تا 50 نانومتر است. این فرایند برای جداسازی و تغلیظ مواد کلوئیدی و سوسپانسیونی، 
پروتئین ها، مواد میکروبی بیماری زا و مولکول های آلی بزرگ به کار می رود. این روش در صنایع پزشکی، صنایع 

غذایی؛ تصفیۀ آب، صنایع نفت و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 10ـ نمایی ساده و واقعی از فرایند اولترافیلتراسیون

نانوفیلتراسیون طی چند سال  نانومتر است. روش  نانوفیلتر بین 2 تا 5  اندازۀ حفره های  نانوفیلتراسیون: 
گذشته رونق گرفته است. در نانوفیلتراسیون، جداسازی بر اساس اندازۀ مولکول صورت می  گیرد. اساساً این 
روش، جهت حذف اجزای آلی نظیر آلوده کننده هایی در اندازۀ میکرونی و یون های چند ظرفیتی می باشد. از 
دیگر کاربردهای نانوفیلتراسیون می توان به حذف مواد شیمیایی که به منظور کشتن موجودات مضر به آب 

اولترافیلتراسیون 
صافی میکرونی 0/02 میکرون

0/1 میکرون
صافی شنی 
10 میکرون

عبور از توری

آب تصفیه نشده
مو

باکتری های کلوئیدی 
سلول  های قرمز خون

ویروس های ماکرو 
مولکول های آلی

نمک های محلول
آب پس از 

اولترافیلتراسیون

شکل 9ـ نمایی ساده از فرایند میکروفیلتراسیون

تحقیق 
در مورد کاربرد میکروفیلتراسیون در صنایع تحقیقی انجام داده و در کالس ارائه دهید.کنید
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اضافه شده اند، حذف فلزات سنگين مانند جيوه، تصفيۀ آب های مصرفی، رنگ زدایی و حذف آلوده کننده ها 
اشاره کرد. نانوفيلتراسيون می تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب خالص به وجود آورد و تمام باکتری های موجود 

در آب را حذف کند.
شکل 11، انواع صافی های مورد استفاده در یک فيلتراسيون پيشرفته را برای حذف آلودگی های مختلف نشان 

می دهد. در این نوع فيلتراسيون، صفحات فيلتر از اندازۀ حفره های درشت به ریز چيده شده اند.

منظور  این  به  داد.  توضيح  را  اسمزی  فشار  باید  ابتدا  معکوس،  اسمز  پدیدۀ  درک  برای  معکوس:  اسمز 
شکل  12 را در نظر بگيرید:

فرض کنيد دو ظرف حاوی آب ناخالص )آب آلوده و یا آب نمک( و آب خالص با سطحی یکسان وجود دارد که 
توسط یک لوله با یکدیگر در ارتباط هستند. در این صورت جهت برقراری تعادل در غلظت آلودگی و یون های 
آب، آنها از ظرف حاوی ناخالصی، وارد ظرف آب خالص شده تا غلظت دو طرف برابر شود. اّما اگر در بين 
این دو ظرف یک غشای نيمه تراوا )صافی( قرار داده شود، این صافی اجازۀ عبور آلودگی و یون را نمی دهد. 
بنابراین برای برقراری تعادل غلظتی، آب خالص، از صافی عبور کرده، وارد ظرف آب ناخالص می شود. این 
تبادل، تا زمانی که افزایش سطح آب در ظرف حاوی ناخالص، فشار مضاعف ایجاد کند، ادامه می یابد. به این 

فشار

آب ناخالص

آب خالص

آب خالصآب ناخالص

فشار برابر

پساب

شکل 12ـ نمایش فشار اسمزي

گرد و غبار

موی حیوانی

آشغال گردۀ گل

مواد شیمیایی مرحلة 1 مرحلة 2 مرحلة 3 مرحلة 4
ذرات غبار

شکل 11ـ تصویر واقعی و ساده از یک صافی و فیلتراسیون پیشرفته
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فشار، فشار اسمزی می گویند. در همين شرایط و در پدیدۀ اسمز معکوس با استفاده از یک فشار خارجی، 
جهت جریان آب را از سمت آب ناخالص به سمت آب خالص ایجاد می کنند و چون فشار وارده در خالف 
جهت فشار اسمزی است، به آن فرایند اسمز معکوس می گویند )شکل 13(. از پدیدۀ اسمز معکوس، بيشتر 

برای شيرین سازی آب دریا که روشی گران قيمت است، استفاده می شود.

بنابراین، اسمز معکوس فرایندی است که آب در اثر اختالف فشار از یک غشای نازک عبور می  کند تا محتویات 
و مواد معدنی شامل نمک، ویروس ها، سموم و سایر ترکيبات آلودۀ غيرآلی را جدا کند و اتم ها و مولکول هایی 

در مقياس کوچک تر از 0/001 ميکرون را در محدودۀ یونی جدا می کند.

تحقیق 
در رابطه با انواع روش های شيرین سازی آب دریا تحقيق کنيد.کنید

اسمز معکوس، فناوری ای است که در دیاليز طبی هم 
افرادی  استفادۀ  استفاده می شود. دیاليز، مورد  از آن 
است که مشکل کليوی دارند. کليه ها، مواد زائد مثل 
اوره و آب را از خون جدا، و به شکل ادرار از بدن خارج 
می  کنند و بدین وسيله باعث تصفيۀ خون می شوند. 
یک دستگاه دیاليز مشابه عملکرد کليه ها، کار می کند. 
در این روش، خون از بدن عبور کرده تا وارد دستگاه 
دیاليز شود. در آنجا از فيلتر اسمزی عبور داده می شود 
تا مواد زائد از آن جدا گشته، خون تصفيه شده دوباره 
به بدن بازگردد. در شکل 14 فرایند کلی دیاليز خون 

شکل 14ـ طرح ساده ای از فرایند دیالیز نشان داده شده است.

جریان خون تصفیه شده

جریان خون ارسالی به دستگاه 
دیالیز برای تصفیه

شکل 13ـ طرح ساده ای از فرایندهای اسمز و اسمز معکوس

تفاوت انواع فيلتراسيون چيست؟
پرسش

فرایند اُسُمز معکوس
آب خالص

غشاء نیمه تراوا
 غلظت 
کم

 غلظت 
زیاد 

آالینده ها
جهت مهاجرت آب

فرایند اُسُمز 
آب خالص

غشاء نیمه تراوا  غلظت 
کم

 غلظت 
زیاد

آالینده ها
جهت مهاجرت آب

فشار اعمال شده

غلظت
زیاد
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تحقیق 
در رابطه با الکترودیاليز تحقيق کرده، نتيجه را در کالس ارائه کنيد.کنید

تحقیق 
در رابطه با انواع فيلتراسيون از نظر فشار تحقيق کرده و در کالس ارائه نمایيد.کنید

در جدول 1، ویژگی های انواع روش های فيلتراسيون با یکدیگر مقایسه شده است.

جدول 1ـ ویژگی های انواع فیلتراسیون

اسمزمعکوسنانوفیلتراسیوناولترافیلتراسیونمیکروفیلتراسیونویژگی

سراميکپليمرها
پلی پروپيلن

پلی تترا فلوراید
اتيلن

اکریليک

سراميک
سلولزی

پلی سولفون
فلوراید

فيلم نازک
مواد مرکب 
کامپوزیت
سلولزی

فيلم نازک
مواد مرکب 
کامپوزیت
سلولزی

پلی سولفون

0/0001<0/001 ـ 0/010/0001 ـ 0/001  1 ـ 0/1محدودۀ اندازۀ منافذ )ميکرون(

60  ـ4030ـ1020ـ1 1<محدودۀ فشار عملياتی )بار(

بلهبلهبلهبلهحذف مواد معلق جامد

بلهبلهبلهبلهحذف مواد آلی محلول

بلهبلهبلهخيرحذف مواد غيرآلی محلول

جلبک، باکتری، جلبک، باکتریحذف ميکروارگانيسم ها
ویروس

همههمه

متوسطمتوسطباالباالغلظت دوغاب

متوسطمتوسط رو به پایينپایينپایينمصرف انرژی

متوسطمتوسطباالباالتوانایی غشاء
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شکل 15ـ انواع فیلترهای ثقلی، تحت فشار، گریز از مرکز، بیوفیلتر و غشایی 

فيلتر های شنی ثقلی تندفيلتر های شنی تحت فشارفيلتر های شنی ثقلی کند

یک نوع دسته بندي صافی ها، مي تواند بر اساس تقسيم    بندي سياالت عبوري از آنها باشد، مانند صافی  هوا، روغن، 
.... و امثال آنها گاهی اوقات ممکن است در یک سامانه از ترکيب چند نوع صافی استفاده شود، مانند موتور 
خودرو، توربين گازی و مواردی از این قبيل. در خودروها از فيلترهاي هوا، روغن و سوخت به طور هم زمان استفاده 

مي شود. در ادامه، توضيح انواع فيلتر روغن، هوا و سوخت آورده شده است.

تحقیق 
در رابطه با انواع صافی های ثقلی، تحت فشار، سانتریفيوژ، بيوفيلتر و غشایی تحقيق کنيد.کنید

انواع صافی ها

از جمله:  اقسام مختلف دارند. در نتيجه به روش های گوناگونی تقسيم بندی شده اند،  انواع و  نيز  صافی ها 
صافی های ثقلی، تحت فشار، گریز از مرکز، بيوفيلتر و غشایی )شکل15(.

خروجی آب

جعبة فیلتر

مجاری تخلیة آب

مدیا

لوله های توزیع کننده

ماسه
شن


