
 کند؟ می کار چگونه و چیست پرس فیلتر

 تصفیه برای. است آبگیری تجهیزات ترین اطمینان مورد و ترین قدیمی از یکی پرس فیلتر

 از جامد مواد جداسازی با پرس فیلتر. شود می استفاده مختلف کاربردهای و صنایع در فاضالب

 می کار صنعتی هایفاضالبدوغاب صنایع مختلف و  از معلق مواد و ها ناخالصی حذف ، مایعات

 ، خود سیستم به تمیز آب بازگرداندن هنگام تا دهد می امکان کارخانه مدیران به امر این. کند

 .کنند دفع و کنترل راحتی به را ها زباله

 

 مواد و مایعات پرس فیلتر ، خاص طور به. کند می جدا هم از را جامدات و مایعات فیلتر پرس

 به دوغاب ، آن از پس. کند می جدا فیلتر یک طریق از یفشار فیلتراسیون از استفاده با را جامد

   .شود می آبگیری فشار تحت سپس و شود می پمپپرس  فیلتر داخل



 به را آن آب توانند می ها کارخانه مدیران ، گردند برمی ها پرسفیلتر که پاک آب بازگشت با

 استفاده خود بسته حلقه های سیستم در آب از یا تخلیه آبریز های حوضه ، محلی های شهرداری

 .کنند ایجاد کارآمد بسیار فرآیندهای و کنند

 

 : پرس فیلتر تاریخچه

 ابتدایی شکل یک از که جایی ، گردد برمی انگلستان در نوزدهم قرن اواسط به پرسفیلتر  منشأ

 قرن اواسط در ، وجود این با. شد می استفاده ها دانه از نباتی روغن آوردن بدست برای پرس

 .دهند توسعه را جهان افقی نوع از اتوماتیک پرس فیلتر اولین توانستند مهندسان که بود بیستم

فیلترهای  با مقایسه در امروزی پرسهایفیلتر که است شده باعث، پیشرفت طوالنی تاریخچه این

 .آورند بدست را کمتر نگهداری های هزینه وتر  انرژی کم توجهی قابل میزان بهی اولیه فشار
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 یک ششم تواند می راحتی به پرس فیلتر یک برای عملیاتی فیلتراسیون هزینه کل ، واقع در

 نظر در (centrifuge) سانتریفیوژ یا( belt press)بلت پرس  یک برای که باشد ای هزینه

 .است شده گرفته

 

 چیست؟ پرس فیلتر اصلی جز چهار

  فیلتر صفحاتقاب و 

 شیرآالت و کشی لوله 

  شاسی دستگاه 

 لوازم برقی و هیدرولیگی دستگاه 



. است دوغاب نوع و آبگیریدوغاب و مواد جامد، میزان  میزان اساس بر پرس فیلتر طراحی اصوالً

 طیف و دارد  جامد و مایع جداسازی ناب زیست تجربه زیادی در زمینه تولید دستگاه های

 .دهد می ارائه آبگیری برای خاص نیازهای با متناسب را ظرفیت و پرس فیلتر انواع از ای گسترده

 

 :شامل ها پرس فیلتر کلی کاربردی های برنامه

 جمع آوری در معادن و استخراج عملیات 

 استفاده در صنایع مختلف شیمیایی 

 آشامیدنی و غذایی مواد تولید 

 بری سنگ 

 



 

 کند؟ می کار چگونه پرس فیلتر

 بین صفحات مساوی طورب و شود می پمپ پرس فیلتر داخل به دوغاب ، شدن پر چرخه طول در

 صفحه خالی حجم در را فیلتر کیک و شوند می جمع فیلتر پارچه روی جامد مواد. شود می توزیع

 از را تمیز آب و شود می خارج فیلتر صفحات از ها شیر طریق از تمیز آب یا یتفیلتر. سازند می

 .کند می تخلیه صفحات کنار

 جامد مواد ، پرس فیلتر تغذیه پمپ آوردن فشار با .است یفشار فیلتراسیون روش یک فیلتر پرس

 می تشکیل را کیک .شوند پر جامد مواد از کامالً که زمانی تا شوند می ساخته ها محفظه درون

 .شودمی  کامل چرخه و شوند می آزاد صفحات شدن پر با ،فیلتر های کیک. دهد

 سرعت که ای صفحه اتوماتیک سیستم از ،باالتر ظرفیت با پرسهای فیلتر از بسیاری در ، همچنین

  .شود می استفاده ، دهد می افزایش را چرخه

 یک در ساعته 42 و خودکار کامالً کارکرد برای را خود های در موارد خاص فیلترپرس ناب زیست

 می طراحی فاضالب تصفیه برای شیمیایی مواد تولید های کارخانه یا معادن مانند سخت محیط

 .کند

 



 

 فیلتر صفحات شدن بسته

. است جهت یک در یکدیگر به فیلتر صفحات همه دادن فشار فیلتراسیون چرخه از مرحله اولین

 تا گیرند قرار فشار تحت هیدرولیکی پمپ یک طریق از ، باال هیدرولیک فشار با باید فیلتر صفحات

 . شود جلوگیری فیلتراسیون فرآیند طی در صفحات بین نشتی از

 

 فیلتراسیون و تغذیه

 

   



 محل فیلتر صفحات بین فضای به ورودی های لوله طریق از فیلترپرس سیستم تغذیه بعدی مرحله

 شفاف آب تا دهد می اجازه و داشته نگه را جامد ذرات فیلتر پارچه. است مایع و جامد جداسازی

 .کند عبور منافذ طریق از

 فیلتر دستگاه از و ایجاد شده هدایت می شود کانالهای به شده فیلتر صفحات روی بر زالل آب

 قرار فیلتر صفحات اطراف به شده متصل فیلتر های پارچه بین فیلتر کیک یعنی ، شود می خارج

 . دارد

 مولکول نفوذ که شود می ایجاد مقاومتی ، فیلتر پارچه سطح روی جامد مواد مداوم تجمع دلیل به

 چرخه ابتدای در دبی حداکثر با تغذیه های پمپ ، بنابراین. کند می محدود را ذرات بین آب های

 .کنند می تغذیه پایان در جریان حداقل و



 

 



 

 تغذیه های کنیکت

 برای روش کارآمدترین فهمیدن برای و دارد وجود پرس فیلتر تغذیه برای مختلفی های روش

 پر مرحله) چرخه آغاز در اپراتورها از برخی ، مثال عنوان به. دارد آزمایش به نیاز شما برنامه

 چرخه پایان در و کنند می تغذیه زیاد فشار با آنجا در و کنند می کار مرکز از گریز پمپ با( کردن

 مهم بسیار فیلتراسیون عملکرد برای پرس فیلتر مناسب تغذیه. شوند می منتقل پیستونی پمپ به

 است

 

 فیلتر صفحات شدن باز

 آزاد را سیلندر هیدرولیک واحد ، پمپ تغذیه فشار حداکثر به رسیدن و فیلتر کیک ساخت از پس

 کیک ، شود فیلتر باید که دوغابی به بسته. شوند می باز کیک تخلیه برای فیلتر صفحات و کرده

 دلیل به فیلتر کیک که است این آل ایده حالت. چسبد می فیلتر پارچه روی بیش و کم فیلتر



 به تواند می که) شود می آزاد خود به خود ، شوند می جدا یکدیگر از صفحات که حالی در جاذبه

 (.شود انجام دستی یا خودکار صورت

 

 فیلتر های پارچه شستن

 حد از بیش( کوچک ذرات توسط منافذ شدن مسدود) دوره چند از پس فیلتر پارچه که درصورتی

 :است درک قابل امر این تحقق صورت در که ، باشد کثیف

  شود طوالنی چرخه زمان( الف

 ( است مرطوب خیلی که است معنی این به معموالً) است تر چسبناک فیلتر کیک( ب

  یابد می افزایش سریع خیلی فشار( ج  

 . شود شسته باید فیلتر پارچه سپس

 بعدی چرخه



 طریق از را خود فیلتر صفحات تمام بتواند باید پرس فیلتر ، ها کیک تمام شدن آزاد از پس

 .کند شروع را بعدی چرخه و ببندد دوباره هیدرولیک سیلندر

 

 شود؟ می استفاده چه برای پرس فیلتر

 اصول تحت آنها همه ، کنند می عمل متفاوتپرس ها  فیلتر مختلف های سبک که حالی در

 داخل به تغذیه پمپ از استفاده با جامدات با شده مخلوط آب های دوغاب. کنند می کار مشابهی

 یا مرکز از گریز پمپ طریق از غالباً) فشار ، شد پرسفیلتر وارد وقتی. شوند می پمپ فیلترپرس

 این. دهد می هل فیلتر صفحات از شده ساخته های محفظه طریق از را دوغاب (مشابه دستگاه

 روی جامد مواد از "فیلتر های کیک" زیرا شود می آب در موجود های ناخالصی شدن پاک باعث

 .شوند می جمع دستگاه پارچه های

 کیک دستگاه و شده کامل آن فیلتراسیون چرخه ، پرس فیلتر های محفظه شدن پر محض به

 دهند می امکان شما به و تخلیه می شوند راحتی به ها کیک این. کند می آزاد را فیلتر های

 اتوماتیک تخلیه سیستم از است ممکن ، ها فیلترپرس در. کنید فیلتر باال بازده با را خود دوغاب

 سخت های محیط در. شود استفاده چرخه زمان و کیک حذف در تسریع به کمک برای اتصفح

 - شیمیایی مواد تولید کارخانجات یا استخراج فرآیندهای مانند - است نیاز مداوم کار به که تر

  .است نیاز مورد اتوماتیک کامالً پرس فیلتر طرح یک ساعته 42 کارهای کنترل برای



 

 انواع و شما کاربرد برای خاص طور به باید فیلتر پارچه ، پرس فیلتر از عملکرد بهترین گرفتن برای

 .شود طراحی ، کنید می فیلتر که جامداتی

 :شود تنظیم شما نیازهای با متناسب تواند می نیز دیگری موارد

 ماشین طراحی 

 فیلتراسیون ظرفیت 

 قاب ها تعداد و صفحه اندازه 

 های سینی ، پارچه شستشوی های سیستم مانند اضافی های سیستم از توانید می ، این بر عالوه

 ، نهایت در. کنید استفاده فیلتر پرس عملکرد بیشتر افزایش برای کیک های محافظ و گیر قطره

 .شود طراحی انتظار مورد دوغاب نوع و حجم اساس بر باید پرس فیلتر هر



 ، آزمایشگاهی مقیاس در کوچک سایز از ، ها اندازه از وسیعی طیف در توان می را پرسها فیلتر

 .ساخت ، هستند متر میلی 0011× 0011 صفحات مانند ، بیشتر بسیار ظرفیت تا گرفته

 

 :جمله از ، کنند می استفاده جامد و مایع جداسازی برای پرس فیلتر از صنایع از بسیاری

 آشامیدنی و غذایی مواد فرآوری 

 شیمیایی مواد ساخت 

 معدن 

 برق تولید 

 مصالح 

 سیمان و آسفالت تولید 

 فوالد تولید های کارخانه 

  فاضالب پکیج های 



 

 دستی پرس فیلتر

 پرس فیلتراین نوع . شود می استفاده کوچک ظرفیت های برای همیشه دستینوع  پرس فیلتر

 .کند می کار آسان بسیارمی باشند  هیدرولیک سیستم و برق بدون

 :ویژگی های فیلتر پرس های دستی

 شود تنظیم دستورالعمل گونه هیچ بدون تواند می حتی ، آسان عملکرد. 

 هیدرولیک و برق سیستم گونه هیچ بدون ، یابی عیب گونه هیچ بدون. 

 شده اشغال کوچک بسیار مساحت با کوچک اندازه. 

 شود استفاده هدف فیلتراسیون آزمایش برای تواند می 

 سانتیمتر  01*01و  21*21- 41*41- 01*01: ابعاد صفهات فیلترپرس دستی 

  قیمت نسبتا مناسب 



 


