
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّب   ٌّگبم ػول ضستطَ، پیستَى ثبالی یکی از فیلترّب، دیسک

دّذ آة از ثیي       ٍ اخبزُ هی  ( کٌذ  ثبز هی )را از فطردگی خبرج      

.  ّب خذا کٌذ    ّب حرکت کٌذ تب ررات اضبفی را از ثیي دیسک            آى

ٌّگبهی . در ایي حبلت ضیر ٍرٍدی ثستِ ٍ ضیر تخلیِ ثبز است           

ضَد اختالف فطبر ایدبد ضذُ در          کِ خرٍخی زّکص ثبز هی     

فیلتر ثبػث خرٍج ررات کثیف از فیلتر ضذُ ٍ ػول ضستطَ              

ثِ . ضَد ایي ػول هدذداً در فیلتر دیگر اًدبم هی. گیرد اًدبم هی

ػجبرت دیگر در زهبى هطخص در یک فیلتر ػول ضستطَ ٍ در             

  .ضَد فیلتر دیگر آة تویس ضذُ ثِ خظ آثیبری هٌتمل هی

 

 

 :هکبًیسن ػولکرد اًَاع فیلترّب
 

 :فیلتر تَری 
در ایي ًَع فیلتر، ػول ضستطَ ٍ فیلتراسیَى تَأم ثب ّن               

ٌّگبهی کِ در هحَر ضستطَ، ػول هکص اًدبم . ضَد اًدبم هی

هحَر . کٌذ  گیرد ضیر اتَهبتیک خرٍخی زّکص را ثبز هی            هی

ضستطَ ثب چرخص هَتَر ثِ ػمت ٍ خلَ حرکت کردُ ٍ ررات              

 .کطذ اضبفی را از توبم سغح صفحِ تَری ثِ داخل هحَر هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فیلتر دیسکی

در ایي ًَع ٌّگبم ػول فیلتراسیَى، پیستًَی کِ ثبالی               

ِ    فیلترّب لرار دارد دیسک     ِ      ّب را ث ّن ٍ    عَر هٌظن ًسدیک ث

دارد ٍ ثِ عَر اتَهبتیک توبم ضیرّبی ٍرٍدی ثبز  فطردُ ًگِ هی

ضًَذ ٍ آة از هیبى          ثستِ هی ( زّکص)ٍ ضیرّبی تخلیِ      

  .ضَد ّب ثِ سوت خظ آثیبری رٍاًِ هی دیسک

 

 

 ثررسی فصلی  -2

در ثرخی هَارد ثراسبس ًَع ٍ کیفیت آة هَرد استفبدُ               

 .هرتجِ اًدبم گیرد 3تب  2الذاهبت زیر در عَل فصل هی ثبیست 

 .ّبی هَخَد در سبهبًِ  کٌترل توبم ضیرفلکِ•

کرثٌبتی، )ثررسی ًَع رسَثبت ثرخب هبًذُ در سبهبًِ             • 

 (. خلجکی ٍ رسَثبت ًوکی

 . ّب در سبهبًِ کٌترل پذیذُ گرفتگی چکبًٌذُ•

 .اصلی ٍ هبًیفلذّب ّبی اصلی، ًیوِ ضستطَی لَلِ•

تسریك اسیذ ٍ یب پرکسیذ ّیذرٍشى ثِ سبهبًِ در صَرت              •

 . ًیبز

 :ثررسی آخر فصل  -3

تسریك اسیذ ثرای ًگِ داری ٍ ضستطَی خغَط اصلی،             •

 .ّب  اصلی، هبًیفلذّب ٍ الترال ًیوِ

 (.ّب الترال)ضستطَی خغَط فرػی • 

 .آهبدُ کردى سبهبًِ، ثرای دٍرُ غیرفؼبل ثیي دٍ سبل زراػی•

در ًظر گرفتي توْیذات زهستبًی ثرای هٌبعمی کِ درخِ            •

 . رسذ ّب ثِ زیر صفر هی حرارت آى

 

 ضستطَی هؼکَس فیلترّب -4

فیلترّبی ضٌی، دیسکی ٍ تَری را هتٌبٍثًب ثطَییذ تب ػبری از            

فیلترّبی هسذٍد ضذُ ،    . ّرگًَِ رسَة ررات ٍ هَاد آلی ضًَذ      

. دٌّذ  فطبر سبهبًِ ٍ در ًتیدِ ضذت آة کبرثردی را کبّص هی          

 . ّب ثستگی دارد ػولکرد فیلترّب ثِ راًذهبى ضستطَی آى

تدوغ هَاد غیرهحلَل در فیلترّبی ضٌی در ًْبیت هٌدر ثِ            

گرفتگی فیلترّب ضذُ ٍ یب ٍارد سبهبًِ گردیذُ ٍ هطکالت               

 .آٍرًذدیگری را ثَخَد هی

 

 :همذهِ 
 ِ ُ    اگرچِ سبهبً ثِ سغح      ای در دراز هذت      ّبی آثیبری لغر

   ُ ّبی آثیبری    ٍ ًسجت ثِ ثمیِ رٍش         ثبالیی از تکٌَلَشی رسیذ

کبرآهذترًذ، اهب غفلت در ًگِ داری ٍ ثْرُ ثرداری هٌبست از              

ُ     آى ٍری هغلَة از هٌبثغ آثی ٍ ػذم کبرآیی             ّب ثبػث ػذم ثْر

 . گردد آى ّب هی

 ُ ثرداری هٌبست ٍ افسایص عَل ػور            ثرای ثْر

ُ     سبهبًِ ای الذاهبت زیر ضرٍری        ّبی آثیبری لغر

 :ثبضذ هی

ُ          ٌّگبهی -1 اًذازی   کِ سبهبًِ ثرای اٍلیي ثبر را

 :ضَد، الزم است هی
•   ِ ِ      توبم لَل ٍ ( آثرسبى)اصلی، هبًیفلذّب     ّبی اصلی ٍ ًیو

ضستطَ گردًذ ، ػولیبت ضستطَ ثراسبس        (  آثذُ)ّب    الترال

 :ثبضذ هبّیت هَاد ثِ ضرح زیر هی

 ( استفبدُ از پراکسیذّیذرٍشى)هَاد ثیَلَشیکی  -الف

اسیذضَیی، استفبدُ ازهخلَعی از اسیذ     )رسَثبت هؼذًی    -ة

 (ٍ پراکسیذّیذرٍشى

. تغییرات فطبر را در لجل ٍ ثؼذ از فیلترّب کٌترل ًوَد                •

ثبر 0/4اختالف فطبر ٍرٍدی ٍ خرٍخی فیلترّب اگر ثیص تر از            )

ضذ هی ثبیست ضستطَی هؼکَس اًدبم ضَد ٍ اگر ایي               

یبثی ضذُ ٍ     ثبر ضذ سبهبًِ ثبیذ ػیت       0/8اختالف ثیص تر از      

 (.ًمص فٌی ثرعرف گردد

سبػت پس    حذالل ًین )کٌترل فطبر ٍ دثی ّر ًَثت آثیبری        •

 (از رٍضي کردى سبهبًِ

 اجسای مختلف یک فیلتر توری -1شکل 

 مکانیسم تصفیه آب در فیلترهای دیسکی -2شکل 

 مکانیسم شستشوی فیلترهای دیسکی -3شکل 
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 :فیلتر ّیذرٍسیکلَى

یبفتِ در هحفظظظِ ضظي       ّبی تدوغ ثرای ضستطَی ضي     

تؼجیِ ضذُ در لسوت پبییي ّیذرٍسیکلَى ، هی ثبیست ضظیظر   

 .خرٍخی زّکص را ثبز کٌین

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ثبزرسی ٍ هحبفظت از پوپ -5

ثبزرسی چطوی پوپ ثرای کٌترل ًطتی از هحفظِ پظرٍاًظِ   * 

ّبی ٍرٍدی ٍ خرٍخی ٍ سبیظر لظَازم      ، لَلِ( اگر ػولی ثبضذ) 

 .خبًجی ضرٍری است 

ّوَارُ هحیظ اعراف پوپ را کٌترل کٌیذ ایي هحیظ ثظبیظذ   *   

ػبری از اضیبء اضبفی ثبضذ، ایي اضیبء هوکي است هظبًظؼظی    

 .ثرای َّادّی هٌبست هَتَر پوپ ضًَذ

.  تَری ٍرٍدی پوپ را از خْت گرفتگی کظٌظتظرل کظٌظیظذ        *  

. زدگی ثر رٍی پوپ ٍ لَازم خبًجی آى را کٌترل کظٌظیظذ    زًگ* 

اعویٌبى حبصل کٌیذ کِ هٌجغ تأهیي ثرق ٍ اتصبالت هَخظَد  * 

 .هَتَر پوپ در هؼرض رعَثت ًجبضٌذ

 

 :فیلتر ضٌی 

ٌّگبم اًدبم ػول فیلتراسیَى در ایي ًَع فیلتر، خرٍخی             

         ِ عرفِ هسذٍد    زّکص فیلتر تَسظ ضیرّبی اتَهبتیک س

ّب ػجَر کردُ ٍ ٍارد خظ آثیبری            آة از هیبى ضي    . ضَد  هی

ضَد خرٍخی    کِ ػول ضستطَ اًدبم هی        ٌّگبهی. ضَد  هی

. ضَد  زّکص یکی از فیلترّب ثبز ٍ آة ٍرٍدی ثِ فیلتر لغغ هی            

خرٍخی ثبز ضذُ ثبػث ایدبد اختالف فطبر در عَل فیلتر ضذُ ٍ            

اهکبى خرٍج آة از خرٍخی زّکص فیلتر فراّن ٍ ػول ضستطَ 

ایي ػول هتؼبلجًب در  فیلتر ضٌی دیگر ًیس اًدبم           . گیرد  اًدبم هی 

 .گیرد هی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانیسم جذاسازی ررات شن از آب در فیلترهای هیذروسیکلون -6شکل 

 
 

اعویٌبى حبصل کٌیذ پوپ ٌّگبم کبر دچبر لرزش ٍ ارتؼبش * 

 .ضَد ًجبضذ چَى در درازهذت ثِ پوپ خسبرت ٍارد هی

صذای پوپ ًجبیذ غیر هؼوَل ثبضذ ٍ ثبیذ ػبری از ّرگًَظِ  * 

صَرت پوپ هطکظل   خص ثبضذ، در ایي ًظوی ٍ صذای خص ثی

 . ضَد هکبًیکی دارد ٍ  ثِ آى فطبر ٍارد هی

دثی ٍ فطبر خرٍخی پوپ را کٌترل کٌیذ ٍ همبدیر آى را ثظب    * 

 .هؼیبر عراحی همبیسِ کٌیذ

 :ثبزرسی چطوی کیفیت آة -6

تٌسل کیفیت آة در سبهبًِ ّبی آثیبری لغرُ ای هوکي است            

در ایي حبلت   . دلیل  ٍخَد ررات هبسِ، هَاد خبهذ یب آلی ثبضذ           ثِ

.       هی ثبیست فَرًا ػولیبت اصالح کیفیت آة اًدبم گیرد               

ِ   7ضکل   ثرداری ٍ کٌترل فیسیکی آة در اًتْبی           رٍش ًوًَ

 . عَر هٌظن اًدبم ضَد  دّذ کِ ثبیذ ثِ الترال را ًطبى هی

 
 

 

 
 

 :هتي فٌی

 هٌْذس هسؼَد فرزام ًیب ٍ هٌْذس هختبر هیراى زادُ

 ػضَ ّیئت ػلوی ثخص تحمیمبت فٌی ٍ هٌْذسی 

 هرکس تحمیمبت ٍ آهَزش کطبٍرزی ٍ هٌبثغ عجیؼی استبى اصفْبى

 

 مکانیسم تصفیه آب در فیلترهای شنی -5شکل 

 مکانیسم شستشوی معکوس در فیلترهای شنی -4شکل 

کنترل فیسیکی آب در انتهای الترال -7شکل    

 

 سبزهبى خْبد کطبٍرزی استبى اصفْبى
 هذیریت ّوبٌّگی ترٍیح کطبٍرزی

 ی رسبًِ ّبی آهَزضی ، ترٍیدی ادارُ
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