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 چیست؟  دستگاه فیلتر پرس

دستگاهی است که در فرآیند تصفیه و جداسازی مواد جامد و مایعات استفاده می شود. در این فرایند با استفاده از فشار پمپ بر    ،فیلتر پرس

بعد از جداسازی، ذرات معلق جامد  صفحات، مایعات با استفاده از سیستم لوله کشی و جامدات به صورت کیک لجن از سیستم خارج می شوند.  

عملیات  . )سوسپانسیون( به شکل یک کیک )گل( تحت فشار در میاید. این دستگاه از تعدادی صفحات با روکش پارچه ای تشکیل شده است

در این دستگاه، به وسیله فشردن این صفحات و عملکرد فیلتر ها صورت می پذیرد. با توجه به نحوه کار و آبگیری از فاضالب های   آب گیری

 .مورد استفاده قرار گیرد  برای کاربردهای متنوعیی می تواند  صنعتی، و بهداشت

 تولید کننده فیلتر پرس 

د  گروه تخصصی آب سازه، بزرگترین تولید کننده انواع فیلتر پرس می باشد. این محصول در فرایند آبگیری لجن تصفیه خانه ها، بسیار پرکاربر 

فاضالب و خشک کردن و آبگیری لجن، در سایر صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، دارویی، معدنی  می باشد. عالوه بر استفاده در صنعت آب و 

 .و شیمیایی نیز قابل استفاده می باشد 

فیلتر پرس بر اساس حجم و نوع مایعی که باید آبگیری شود طراحی می شود. گروه صنعتی آب سازه با تیم متخصص و قابل اعتماد خود طیف  

پرس ها را با ظرفیت های مختلف و برای نیاز های متفاوت طراحی و عرضه می کند. فیلترپرس ها به طور گسترده در صنایع    وسیعی از فیلتر

رفه  شیمیایی، دارویی، رنگ، مواد غذایی و در تصفیه لجن در محیط زیست کاربرد دارند. فیلتر ها دارای عملکرد آسان، ایمن و پایدار و باعث ص

 .د شوجویی در زمان می  

 در صنایع مختلف شرکت آب سازه  مزایای استفاده از فیلتر پرس

 فضای کم مورد نیاز برای جایگذاری دستگاه در خط فرآیند با توجه با حجم باالی فاضالب ورودی  •

 مصرف انرژی پایین و عدم نیاز به پمپ های وکیوم  •

 کیک   تولید  برای  پایین  رطوبت  و درصد جامد باال   •

 فیلترپرس اپراتوری بسیار آسان   •

 راندمان بسیار باال در حذف ذرات معلق •

 هزینه راه اندازی و عملیاتی کمتر  •

 عدم استفاده از مواد شیمیایی )منعقد کننده ها( •

 از هدر رفتن مواد جامد در محلول جلوگیری می کند  •
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 کاربرد دستگاه فیلتر پرس در صنایع مختلف 

تصفیه فاضالب و محلول های سنگین می باشد. با توجه به بازدهی بسیار باال و مقرون به صرفه بودن فیلتر پرس یکی از موثر ترین روش های  

  .سیستم های فیلتراسیون در مقایسه با سایر روش های تصفیه فاضالب در اغلب صنایع جهت فیلتراسیون و جداسازی جامدات استفاده می گردد

میلی متری در مقیاس آزمایشگاهی گرفته تا دستگاه هایی با    150اندازه ها، از پرس های کوچک  فیلترپرس ها را می توان در طیف وسیعی از  

میلی متری، ساخت. فیلترپرس ها برای جداسازی مایع و جامد در طیف گسترده   2000و    1500ظرفیت های بسیار بزرگ تر، مانند فیلترهای  

 :ای از صنایع و کاربردها از جمله

 ول ها جداسازی ذرات از محل  •

 تصفیه خانه های فاضالب بهداشتی و فاضالب صنعتی  آبگیری و خشک کردن لجن تولیدی •

 فیلتراسیون ذرات موجود در روغن های صنعتی و آلی •

 تصفیه فاضالب صنایع سنگ بری  •

 جداسازی ذرات محلول قندی صنایع نوشابه سازی و تولید آبمیوه  •

  …فیلتراسیون محلول کنستانتره مس، آهن و •

منگنز، نوشابه ها، سولفات آهن،    م،یکربنات سد  ن،یریسیمانند گل  یکردن مواد  لتریو ف  هی پرس در تصف  لتریف:  صنایع شیمیایی •

 دارد.   یینقش به سزا  ییایمیش  عیپرس در صنا  لتریکاربرد دارد. ف  گریموارد د  یاریو بس  دیکلر

  یاز کاربردها   یکیشود.    یساخته م  یمختلف  یکاربردها   یگوناگون برا   یپرس در اندازه ها   لتریدستگاه ف:    داروئیو    صنایع غذایی •

انواع    دیقند و شکر، نوشابه ها، آرد، تول  ،ینبات  یخوراک  یروغن ها   وه،یآبم  دیشامل تول  ییدستگاه، در صنعت مواد غذا  نیا  یاصل

 و .... کاربرد فراوان دارد.   هیادو

مجموعه    نیکاربرد دارد. ا  مانیزغال سنگ، خاک رس، شن و ماسه و س  یپرس برا   لتریفساختمان سازی)کاشی و سرامیک( :   •

 باشد.   یم  ایروز دن  یها  الیمتر  نیمختلف از بهتر  یکاربردها  یپرس برا   لتریسازنده انواع ف

فاضالب صنعت چاپ،    یشوند از جمله برا   یاستفاده م  یمختلف  یفاضالب ها  ستمیس  یپرس ها عموما برا   لتریف:  آب و فاضالب •

 کنند و ...   یم  دیکه فلز تول  ییفاضالت کارخانه ها  ستمیس  ،ییای میگچ، مواد ش  ست،یز  طیمح  ،ییدارو  یفاضالبها

 

 

 

 

 

 

 روش کار فیلتر پرس 
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   مکانیزم فیلتراسیون دستگاه فیلتر پرس

پمپ تغذیه فیلتر پرس فشار ایجاد می کند و مواد جامد در  تحت فشار استفاده می شود. به این ترتیب   روش فیلتراسیون در فیلتر پرس از یک

داخل محفظه ساخته می شوند. این فرایند تا زمانی که کامالً پر از مواد جامد شوند و کیک لجن را تشکیل شود ادامه دارد. پس از پر شدن  

 :از مراحل را توضیح داده ایممحفظه ها، چرخه کامل شده و کیک لجن های فیلتر آماده رهاسازی هستند. در زیر هر یک  

 بسته شدن یا فشرده سازی  •

مکانیسم عملکرد با استفاده از تنگ شدن دستگاه و گسیل فشار فیلتراسیون انجام می شود. این عمل با استفاده از یک سیلندر هیدرولیکی و  

 .صفحات فیلترپرس انجام میگیرد 

 فرآیند تصفیه •

ژه رسانده میشود و اتاقکها پر می شود. بخش مایع از طریق پارچه فیلترپرس که روی صفحات را  مایع توسط یک پمپ با فشار متناسب با پرو

پوشش داده گذرانده میشود. و ذرات جامد در شیارهای صفحه به شکل قالب لجن باقی می ماند. مایع فیلتر شونده سپس از طریق کانال های  

 .شده از ذرات جامد فیلتر شده از زیر فیلتر پرس خارج میشود صفحه و یا زهکشی های آن خارج می شود. و قالب تشکیل  

 باز شدن یا عدم فشرده سازی  •

پس از اینکه کیک تشکیل گردید، ورود سیال قطع شده و یک ردیاب برای کنترل فیلتراسیون فعال می شود. این ردیاب به سیلندر دستور می 

 .گرددمواد جامد تخلیه میدهد تا سر متحرک را به عقب برگرداند و به این صورت  

 جابجایی صفحات •

انتهای سر متحرک به سمت عقب حرکت می کند و نقطه ابتدایی دستگاه جابجا کننده صفحه را فعال میکند. در این مرحله به صورت متوالی  

 .شودیقالب های لجن از شیارهای خود آزاد می شود. صفحات به وسیله جک هیدرولیک بسته شده و سیکل بعدی تکرار م
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 شرکت آب سازه  مراحل ساخت و طراحی دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک

  این    برای ساخت و طراحی فیلتر پرس با استفاده از اصول طراحی و با آگاهی از مشخصات فنی اقدام به ساخت و طراحی فیلترپرس می کنیم.

 .باشد  می  موضوع  این  به  نسبت   کامل  آگاهی  و  علم  داشتن  و  ساله  چندین  تجربه  داشتن  مستلزم  امر

 قطعات فوالدی و ریخته گری شده طراحی، تهیه و آماده  .1

 قطعات فوالدی برش کاری و سپس ماشین کاری  .2

 قاب ها و صفحات فیلتر پرس کف تراشی .3

 سوراخ کاری و نصب دسته بر روی صفحات و قاب ها .4

 قطعات ریخته گری شده سنگ کاری و بررسی آنها از لحاظ کیفیت .5

 ابتدائی و انتهائی و بازوهای دستگاه فیلترپرس مونتاژ قسمت   .6

 ساختن مجموعه بخش هیدرولیک فیلترپرس  .7

 نصب کردن بخش هیدرولیک بر روی شاسی دستگاه فیلتر پرس  .8

 مونتاژ کردن صفحات بر روی شاسی  .9

 تست قسمت های مختلف و روشن نمودن سیستم هیدرولیک  .10

 دمونتاژ بخش هیدرولیک و صفحات .11

 بر روی شاسی دستگاه فیلترپرس مونتاژ دوباره صفحات   .12

 تست نهائی فیلترپرس  .13

 

 سفارشی کردن و طراحی دستگاه فیلتر پرس 

چنین  مالحظات صنعتی، کاربردی و عملیاتی، ظرفیت فیلتراسیون، تعداد محفظه ها، اندازه صفحه فیلتر، مواد و متریال بدنه، صفحات و پارچه و هم

 .تیک، سیستم شستشوی پارچه، سینی های چکه در طراحی اثرگذار هستندویژگی های اضافی مانند شیفترهای صفحه اتوما

  طراحی فیلتر پرس به مجموعه ای از عوامل مانند زمان چرخه فیلتراسیون، خشکی کیک مورد نیاز، عمر پارچه، اینکه آیا تعویض صفحه به صورت

 .دستی یا خودکار مورد نظر است و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد

 تعیین ابعاد و نوع دستگاه فیلتر پرس 

 :مهمترین عوامل موثر در تعیین ابعاد و نوع فیلترپرس که نهایتا منجر به طراحی و ساخت می شود 

 تعداد صفحات دستگاه  •

 ابعاد صفحات دستگاه  •

 ظرفیت پساب صنعت  •

 میزان جامدات موجود در پساب صنعت •

زیاد باشد، نیاز به صفحات بیشتری برای تصفیه هست. با توجه به اینکه زیاد شدن تعداد صفحات،  برای مثال اگر میزان جامدات موجود در پساب  

 .تاثیر مستقیم بر ابعاد دستگاه دارد، بدین منظور دستگاه فیلترپرس بزرگتر ساخته می شود
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 مهمترین عوامل موثر بر تعیین ظرفیت فیلترپرس 

 تعداد سیکل کاری دستگاه در یک روز •

 ت خشک در پساب و فاضالب ورودی درصد جامدا •

 میزان ساعت کارکرد فیلترپرس در یک روز  •

 فضای موجود برای نصب فیلترپرس  •

 میزان دبی ورودی به دستگاه  •

 فاضالب ورودی   pHمیزان  •

 ( دستی – اتومات –انواع فیلتر پرس )هیدرولیک 

 فیلترپرس هیدرولیکی  •

 فیلترپرس اتوماتیک  •

 فیلترپرس دستی  •

 فیلترپرس چمبر  •

 فیلترپرس ممبران  •

 دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک 

از ایستگاه   این نوع فیلترپرس از جک هیدرولیکی برای فشرده سازی صفحات فیلتر استفاده می کند. دستگاه های فشرده سازی هیدرولیک 

 .هیدرولیک، سیلندر، پیستون و میله پیستون تشکیل شده است 

مکانیکی فشرده می شود، روغن فشار قوی توسط ایستگاه هیدرولیک تامین می شود و محفظه اجزای تشکیل  زملنیکه فشار هیدرولیک به صورت  

شده از سیلندر و پیستون با روغن پر می شود. جک های هیدرولیکی با کمک روغن کار می کنند. به همین منظور برای استفاده از این دستگاه  

 .ک هیدرولیکی در نظر گرفته شودباید یک مخزن برای تامین روغن مورد نیاز ج

 

 دستگاه فیلتر پرس اتومات

 این دستگاه برای تصفیه نیاز به اپراتور ندارد و تمامی فرایند ها توسط خود دستگاه انجام می شود. نوع قرار گرفتن صفحات و صفحات مورد 

اسب، کاهش هزینه ها به دلیل عدم استفاده از نیروی انسانی  استفاده در این فیلتر پرس با دستی متفاوت است. ایمنی باال، سرعت فیلتراسیون من

ا در و فیلتراسیون ساده با باالترین درجه آبگیری از مهم ترین مزایای فیلتر پرس اتوماتیک است. فیلتراسیون اتوماتیک منجر به کاهش هزینه ه

 .ن ذرات را فیلتر کندبار را میتوانند اعمال کنند تا حتی ریز تری  30بخش فاضالب می شود. تا فشار  

این دستگاه های فشرده سازی شامل موتور )مجهز به محافظ اضافه بار پیشرفته( کاهنده، جفت دنده، پیچ و مهره ثابت می باشد. هنگام فشار  

  فشرده   صفحه  ود  دادن، موتور برای به حرکت درآوردن جفت کاهنده و دنده به جلو می چرخد، به طوری که میله پیچ در مادر پیچ ثابت می چرخ 

 .قاب فیلتر را محکم فشار دهد  و  فیلتر  صفحات  تا  دهد  می  فشار  را  سازی
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 دستگاه فیلتر پرس دستی 

دستگاه فیلتر پرس دستی ارزانترین دستگاه محسوب می شود. از این دستگاه برای استفاده در حجم های کم استفاده می شود. تخلیه جامدات  

باز شدن و بست شدن فیلتر پرس به صورت دستی انجام می شود. جک مکانیکی نوع پیچ برای فشار دادن صفحه باقی مانده، حرکت صفحات و  

 .تراکم برای فشار دادن صفحه فیلتر استفاده می شود

 

 

 

 

 

 قطعات فیلتر پرس 

الکتروموتور، پمپ هیدرولیک، تابلو برق، جک و سیستم  اجزای اصلی فیلتر پرس شامل شاسی یا بدنه، صفحات فیلتر، فیتینگ، پارچه فیلتر پرس،  

 .هیدرولیک می باشد. همچنین بخش های آپشنال شامل کاور، سینی قطره گیر، پلت فرم، تسمه نقاله، شوینده و بازکننده صفحات می باشد 

 صفحات •

 شاسی یا بدنه  •

 سیستم لرزشی  •

 سیستم هیدرولیک  •

 سینی دستگاه  •

 پنل الکتریکی  •

 پارچه قاب و   •
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 پارچه فیلتر پرس 

جهت پوشش صفحات فیلتر پرس و انجام عملیات آب گیری به صورت بهینه، از پارچه فیلترپرس استفاده می گردد. پارچه ها به صورت متخلخل  

پارچه فیلتر پرس، در آبگیری،  طراحی شده اند. آن ها مانع هایی برای عبور مواد جامد و جداسازی جامدات از مایعات می باشند. انتخاب صحیح  

 .جداسازی و تصفیه تاثیر بسیار زیادی دارد

  

 

 

 صفحات فیلتر پرس 

 10×10  صفحات فیلتر پرس با توجه به نیاز و سیال و فاضالبی که قصد تصفیه آن را داریم، در ابعاد مختلف ساخته می شود. این ابعاد می تواند از

 .صفحات فیلترپرس بیشتر از جنس پلی پروپن، پلی پروپیلن، استیل، چدن، آلومینیوم و غیره می باشند متر باشد.    5٫2×5٫2سانتی متر تا  

 )حجم متغیر(   صفحات چمبر •

لجن در دو طرف    رهی ذخ  یبرا  یمحفظه ها   یشوند. و هر صفحه دارا   یم  دتولی  …و    ومینیچدن، آلوم  لن،یپروپ  ینوع صفحات از جنس پل  نیا

شود بسته به نوع   یم  ل یصفحات تشک  ن یا  نیکه ب  یکیاست.ک  یاز نوع ممبران  شترینوع صفحات ب  نیدر ا  کیباشد. مقدار رطوبت ک  یم  یکنار

 .شود   یم  یر یدرصد آبگ  70تا    60  یدوغاب ورود 
 )حجم ثابت(   صفحات ممبران •

فشار وارد شده را بر    یرویوسط به عنوان ساپورت نقش تحمل ن  ه یشده که ال  لیتشک  هیال  3دارند، هر صفحه از    یارتجاع  تینوع صفحات قابل  نیا

  ی انیم  هیال  نسشنود. ج  یو کاهش رطوبت لجن م  کیآسان ک  هیبار باد شده و سبب تخل  10با استفاده از فشار باد تا    یکنار  یها   هیعهده دارد. ال

 .شود  یم  یر یدرصد آبگ  90تا    یبسته به نوع دوغاب ورود   شود  یم  لیصفحات تشک  نیا  نیکه ب  یکیباشد. ک  یم  لنیپروپ  ی)ساپورت( از جنس پل

 

 فیتینگ فیلتر پرس 

به اتصاالت و لوله کشی های داخلی فیلتر پرس فیتینگ گفته می شود. فیتینگ فیلتر پرس مقدار فاضالب ورودی از طریق شیرها و لوله ها را  

 .تخلیه فاضالب به یک لوله منتقل می شودکنترل می کند به اینصورت که به جای انتقال به چهار سوراخ  
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 شاسی دستگاه 

وظیفه اصلی شاسی نگه داشتن و کنارهم قرار دادن صفحات فیلتر پرس است. باید از آنها در برابر فشارهای وارده از سمت سیستم هیدرولیک،  

فاضالب ورودی و شرایط محیطی از جنس مواد زیر ساخته می  جهت فرآیند تصفیه است، حفاظت کند. معموال شاسی دستگاه با توجه به شرایط  

 :شود 

   ST-37  کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی •

  SS-316  یا SS- 304استنلس استیل  •

 

 

 

 

 جک و سیستم هیدرولیک 

شود که روغن غیر قابل  شود. این نیرو سبب میای است که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد میهیدرولیک وسیلهجک  

شود.  آورد و باعث بلند شدن بار روی استوانه )مثال ماشین( می تراکم به استوانه بزرگ منتقل شود. روغن به پیستون استوانه بزرگ فشار می

 .دهد  می  انجام  باال  بازده  با  زیادی  مفید  کار  ،  سادگی  عین  در  که  باشدمی  جرثقیل   آن مشابهمکانیزم  

صفحات با روکش پارچه فیلتر پرس با کمک نیروی دست یا هیدرولیکی فشرده شده و عملیات جداسازی با بازدهی باال صورت می گیرد. نیروی  

پرس با نیروی هیدورلیکی، توسط جک هیدرولیکی تامین می شود. جک های هیدرولیکی با  الزم برای فشرده سازی صفحات در دستگاه فیلتر  

 .توجه به تعداد صفحات و اندازه دستگاه دارای اندازه و ابعاد متفاوتی هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSAZE.COM

https://felez.ir/post/15/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84


 روش های شستشو فیلتر پرس 

شستشوی دو طرفه، شستشوی یک طرفه جریان زیر و شستشوی  هنگامی که کیک فیلتر نیاز به شستشو دارد، شستشوی یک طرفه جریان باز و  

 .دو طرفه وجود دارد

 :شستشوی یک طرفه جریان باز 

مایعات شستشو به نوبه خود از سوراخ های شستشوی صفحه رانش وارد شده و از پارچه های فیلتر عبور کرده و سپس از کیک های فیلتر عبور  

 .کرده و از صفحات فیلتر خارج می شوند 

 :تشوی دو طرفه جریان بازشس

مایعات شستشو دو بار وارد سوراخ های دو طرف صفحه رانش می شوند، یعنی مایعات شستشو ابتدا از یک طرف و سپس از طرف دیگر شستشو  

 .می شوند. خروجی مایعات شستشو مورب به ورودی است، بنابراین به آن شستشوی متقاطع دو طرفه نیز می گویند

 :جریان تحت جریانشستشوی یک طرفه  

مایعات شستشو به نوبه خود از مایعات شستشوی صفحه رانش وارد صفحات فیلتر شده و از پارچه های فیلتر و سپس از کیک های فیلتر عبور  

 . .کرده و سپس از صفحات فیلتر بدون روزنه خارج می شوند

 :شستشوی دو طرفه جریان زیر جریان 

حه توقف وارد دو سوراخ شده و سپس دو بار شستشو می شود. یعنی مایعات شستشو از یک طرف شسته  مایعات شستشو در دو طرف باالی صف

 .و از طرف دیگر شسته می شود. خروجی مایعات شستشو مورب است، بنابراین به آن شستشوی متقاطع دو طرفه زیر جریان نیز می گویند
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Contact Us 

 Address: 4th Floor, No4, Zafar Street, Shariati Street, TEHRAN, IRAN 

 Phone Number: 26410244,26410245 

 Email: info@absaze.com 

 Website: www.absaze.com 
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