


نعتی ، جامد در فرایند های مختلف ص–مهندسی پلی آب صفا به عنوان مجموعه ای پیشرو در طراحی و تولید تکنولوژی های جداسازی مایع شرکت 

، بنی، نساجیمحصوالت با کیفیت خود را جهت به کارگیری در کاربرد های متنوع صنعتی شامل صنایع غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی ، صنایع ل

.می نمایدارائه ... فاضالب وصنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، کاشی و سرامیک، آب و 

لیه شامل نوع در این خصوص اطالعات او. باال و قیمت مناسب ،منطبق با نیازهای مشتری استکیفیت ارائه محصول باهدف گروه صنعتی پلی آب صفا،

از مشتری دریافت و  به ... فیلتراسیون  مورد نیاز ، قابلیت های دستگاه و میزانجامد،ماده درصد محیط،PHکاری، شرایط ( لجن)محلول ورودی 

در .  گرددپس از بررسی و تحلیل داده ها ، نوع دستگاه متناسب با نیاز مشتری طراحی ، انتخاب و به واحد تولید ارائه می. واحد طراحی ارجاع می گردد

تست های ز طیاین راستا دستگاه های فیلتر پرس پلی آب صفا ، صفحات و محصوالت جانبی،  با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید گردیده و پس ا

.عملکردی به مشتریان تحویل می گردد

تمر طراحی واحد تحقیق و توسعه، مهندسین و تیم فنی پلی آب صفا، با بهره مندی از سالها تجربه در صنعت فیلتراسیون ، در راستای بهبود مس

بر بین المللی، پلی آب صفا به دلیل دسترسی و ارتباط مستمر با سازندگان معت. ،کیفیت وهمچنین نوآوری مطابق با نیازهای مشتری گام بر می دارد

.دانش روز را مبنای طراحی و تولید دستگاه های فیلتر پرس خود قرار داده است



هبافزودهارزشایجادیاواتالفکاهشهدفباجامد/مایعجداسازیبرایسیستمیپرس،فیلتر

راتذوجداسازی(سوسپانسیون)جامدمعلقذراتحاویمحلولیک(فیلترینگ)تصفیهوسیله

آندرکهشدهتشکیلصفحاتتعدادیازهامجموعهاین.می باشد(گل)کیکصورتبهجامد

.ذیردپمیصورتهافیلترعملکردوصفحاتاینفشردنوسیلهبهتصفیه،یاگیریآبعملیات

یفرددرصفاآبپلیشرکتدرشدهساختهفیلترپرسدستگاهآزمایشگاههادراستفادهمورد20*20فیلترپرسدستگاه
اکثردر200فیلترپرسازدستگاه.دارددررااندازهکوچکترینابعادوسایزنظروازگرفتهقرارآزمایشگاهیهایدستگاه

.می گرددهاستفادموادفیلتراسیونخصوصیاتنتایجآوردنبدستبرایموادنمونهتستبرایوآزمایشانجامجهتمواقع
رداچرخوثابتشکلبهدستگاههایپایهقستوبودهدستیپیچصورتبه200فیلترپرسدستگاهفشارتحتسیستم

بدنهوشاسی.می شودانجامراحتیبهدستگاهکردنجابجاآنکوچکاندازهوسایزواینکموزنبهتوجهباوباشدمی
وهخورندهایمحیطمقابلدرمقاومدوالیهدارایاپوکسیرنگپوششباوکربنیفوالدمتریالاز200فیلترپرسدستگاه
وکاور,گیرقطرهسینیدهندهسفارشدرخواستبه20*20فیلترپرسدستگاهبرایصفاآبپلیشرکت.باشدمیاسیدی

.نمایدمیاضافهنیزرامحلولتخلیهجهتلندر



جهت300پرسفیلتردستگاهاز.می باشدصفاآبپلیشرکتدرشدهساختهدستگاهدومیناندازهوسایزنظراز30*30فیلترپرسدستگاه
ازرخیبدر.میگردداستفادهآزمایشگاههادرفیلتراسیونخصوصیاتنتایجآوردندستبهبرایمحلولوموادنمونهتستوآزمایشانجام

خرماشیرهیاوروغنیهایدانهازگیریروغنمانندمیشوداستفاده30*30پرسفیلتردستگاهازنیزدارندکمتریمحلولحجمکهکارگاهها
وجهتباوباشدمیدارچرخوثابتشکلبهدستگاههایپایهقستوبودهدستیپیچصورتبه300فیلترپرسدستگاهفشارتحتسیستم.…و

کربنیفوالدمتریالاز300فیلترپرسدستگاهوبدنهشاسی.می شودانجامبراحتیدستگاهکردنجابجاآنکوچکاندازهوسایزواینکموزنبه
رپرسفیلتدستگاهبرایصفاآبپلیشرکت.باشدمیاسیدیوخورندههایمحیطمقابلدرمقاومدوالیهدارایاپوکسیرنگپوششباو

.نمایدمیاضافهنیزرامحلولتخلیهجهتلندروکاور,گیرقطرهسینیدهندهسفارشدرخواستبه30*30

400دستگاه فیلتر پرس دستی 
جکودستیپیچصورتبهکهمی باشدصفاآبپلیشرکتساختکوچکسایزهایدستگاهازدیگریگروهدر40*40پرسفیلتردستگاه

وبهنمونهموادِتستبراینمونهوآزمایشتستبرایمواقعاکثردر400فیلترپرسدستگاهاز.می شودساختهوطراحیهیدرولیکیادستی
فشارحتتسیستم.شودمیاستفادهموادپایلوتوآزمایشیتولیدپرسوفیلترپارچهنوعوانتخابفیلتراسیونخصوصیاتآوردندست

کلشبصورتدستگاهپایهقسمتوبودهبرقیهیدرولیکودستیهیدرولیک،دستیصورتبهپیچدهندهفشار40*40فیلترپرسدستگاه
وخورندههایمحیطدرمقابلمقاومدوالیهاپوکسیرنگکربنیفوالدمتریالاز400فیلترپرسدستگاهشاسیوبدنه.می باشددارایویاثابت

میتعبیهمحلولتخلیهلندرو,کاور,گیرقطرهسینی40*40فیلترپرسدستگاهبرایمشتریسفارشباصفاآبپلیشرکت.استاسیدی
.نماید

ههایدستگاکوچکترینردیفدراندازهوسایزنظرازوگرفتهقرارصنعتیهایدستگاهردهدرصفاآبپلیشرکت600پرسفیلتردستگاه
باونپاییتولیدظرفیتبافیلتراسیونخطوطدروکممقیاسباصنعتیمصارفدرموارداکثردر600پرسفیلتردستگاهاز.می باشدصنعتی

.کرداشارهوفاضالبآب,نوشیدنیودارویی،خوراکی،غذاییصنایعصنایعدر600پرسفیلتردستگاهاز.می گردداستفادهکمکیکحجم
میدارچرخیاوثابتشکلبهآنهایپایهوبودهبرقیهیدرولیکیاودستیپیچصورتبه600فیلترپرسدستگاهدهندهفشارسیستم

.تاسخورندهواسیدیهایمحیطبرابردرمقاومکهدوالیهاپوکسیرنگپوششباوکربنیفوالدجنساز600فیلترپرسدستگاهبدنه.باشد
.نمایدمیتعبیهمحلولتخلیهلندر,کاور,گیرقطرهسینیمشتریدرخواستبهدستگاهاینبرایصفاآبپلیشرکت

600دستگاه فیلترپرس دستی 



 (نیمه اتومات)دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک

صورتبهرسپفیلترصفحاتشدنبستهوبازهادستگاهایندر.گیرندمیقراراستفادهموردصنعتیمختلفهایکاربرددرایگستردهطوربههیدرولیکپرسفیلترهایدستگاه
.پذیردمیصورتهیدرولیک

400اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

600اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

800اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

1000اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

1200اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

1250اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

1500اتوماتنیمهفیلترپرسدستگاه

400دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات

کهمی باشدصفاآبپلیشرکتساختاتوماتنیمهکوچکسایزهایدستگاهازدیگریگروهدر40*40پرسفیلتردستگاه
براینمونهوآزمایشتستبرایمواقعاکثردر400فیلترپرسدستگاهاز.می شودساختهوطراحیبرقیهیدرولیکبصورت

موادایلوتپوآزمایشیتولیدوپرسفیلترپارچهنوعانتخابوفیلتراسیونخصوصیاتآوردندستبهونمونهموادتست
پایهقسمتوبودهبرقیهیدرولیکو هیدرولیکنیمهصورتبه*40فیلترپرسدستگاهفشارتحتسیستم.می شوداستفاده
دوالیهاپوکسیرنگکربنیفوالدمتریالاز400فیلترپرسدستگاهشاسیوبدنه.می باشدچرخداریاوثابتبصورتدستگاه

40*40فیلترپرسدستگاهبرایمشتریسفارشباصفاآبپلیشرکت.استاسیدیوخورندههایمحیطدرمقابلمقاوم
.نمایدمیتعبیهمحلولتخلیهلندروکاور,گیرقطرهسینی



600ات دستگاه فیلترپرس نیمه اتوم

کوچکترینردیفدراندازهوسایزنظرازوگرفتهقرارصنعتیهایدستگاهردهدرصفاآبپلیشرکت600پرسفیلتردستگاه
تظرفیبافیلتراسیونخطوطدروکممقیاسباصنعتیمصارفدرموارداکثردر600پرسفیلتردستگاهاز.می باشدصنعتیدستگاه های

آب,نوشیدنیودارویی،خوراکی،غذاییصنایعصنایعدر600پرسفیلتردستگاهاز.می گردداستفادهکمکیکحجمباوپایینتولید
میدارچرخیاوثابتشکلبهآنهایپایهوبودهبرقیهیدرولیکبه600فیلترپرسدستگاهدهندهفشارسیستم.کرداشارهوفاضالب

ندهخورواسیدیهایمحیطبرابردرمقاومکهدوالیهاپوکسیرنگپوششباوکربنیفوالدجنساز600فیلترپرسدستگاهبدنه.باشد
.مایدنمیتعبیه.محلولتخلیهلندر,کاور,گیرقطرهسینیمشتریدرخواستبهدستگاهاینبرایصفاآبپلیشرکت.است

رفمصپرردیفدراندازهوسایزنظرازوگرفتهقرارصنعتیهایدستگاهمتوسطردهدرصفاآبپلیشرکت800پرسفیلتردستگاه
فیلتراسیونخطوطدرومتوسطمقیاسباصنعتیمصارفدرموارداکثردر800پرسفیلتردستگاهاز.می باشدصنعتیدستگاه هایترین

ودارویی،خوراکی،غذاییصنایعصنایعدر800پرسفیلتردستگاهاز.می گردداستفادهباالکیکحجمباومتوسطتولیدظرفیتبا
وبودهبرقیهیدرولیکیاوهیدرولیکنیمهصورتبه800فیلترپرسدستگاهدهندهفشارسیستم.کرداشارهوفاضالبآب,نوشیدنی

ربرابدرمقاومکهدوالیهاپوکسیرنگپوششباوکربنیفوالدجنساز800فیلترپرسدستگاهبدنه.باشدمیثابتشکلبهآنهایپایه
خلیهتلندر,کاور,گیرقطرهسینیمشتریدرخواستبهدستگاهاینبرایصفاآبپلیشرکت.استخورندهواسیدیهایمحیط

.نمایدمیتعبیه.محلول

800دستگاه فیلترپرس نیمه اتومات

1000-1500اتومات دستگاه فیلترپرس نیمه 
ردیفدراندازهوسایزنظرازوگرفتهقرارصنعتیبرزگهایدستگاهردهدرصفاآبپلیشرکت1000-1500فیلترپرسهایدستگاه
خطوطدروزیادمقیاسباصنعتیمصارفدرموارداکثردر1000-1500پرسفیلترهایدستگاهاز.می باشدصنعتیدستگاههایمتوسط

صورتبهفیلترپرسهایدستگاهایندهندهفشارسیستم..می گردداستفادهزیادکیکحجمباوباالتولیدظرفیتبافیلتراسیون
وکسیاپرنگپوششباوکربنیفوالدجنسازهاآنبدنه.باشدمیدارچرخیاوثابتشکلبههاآنهایپایهوبودهبرقیهیدرولیک

گیرقطرهسینیمشتریدرخواستبههادستگاهاینبرایصفاآبپلیشرکت.استخورندهواسیدیهایمحیطبرابردرمقاومکهدوالیه
.نمایدمیتعبیه.محلولتخلیهلندر,کاور,



((Fully Automatic Filter Pressاتوماتیک فیلتر پرس تمام 

صورتبهمربوطهیسنسورهاوPLCکنترلسیستمازاستفادهباکیکتخلیهوآبگیریصفحات،لرزشوجاییجابهقابلیتباپرسفیلترهایدستگاهکنندهتولیدصفاپرسفیلتر

بهبستگیواکاهش،(مراحلبینهایزمانکاهشدلیلبه)کاریشیفتهردرفیلتراسیونظرفیتافزایشفیلتراسیون،زمانکاهش،هادستگاهنوعاینهایویژگیاز.باشدمیاتوماتیک

.باشدمیجامدمادهحجمافزایشوانسانینیروی

انواع دستگاه فیلترپرس اتوماتیک

 600دستگاه اتومات

 800دستگاه اتومات

 1000دستگاه اتومات

 1200دستگاه اتومات

 1250دستگاه اتومات

 1500دستگاه اتومات



طرز کار با فیلتر پرس 

وراخساندازهوجنسباایپارچهغشاییکازجامدذراتحاویمحلولیاوکثیفمحلولدادنعبوراساسبرپرسفیلتر
نمایشکلشدرشماتیکبصورتفیلترپرستصفیهسیکلکلیوشکلفرمتوکندمیعملانتخابقابلومتفاوتهای
لولهوپمپمسیربهکهبزرگذراتوکندمیعبوردرشتصافیازجامدذراتحاویمحلولکه.شودمیمشاهدهذیل

مقداربه2شمارهپمپتوسطوشودمیانبار1شمارهمخزندرسپسشود،میگرفتهرساندمیآسیبآالتشیروکشی
4ارهشمیونیتتوسطکنندهنشینتهپلیمریموادانتقالجریاندرهمزمانوشدهمنتقل3نشینتهمخزنداخلبهالزم

کنترلرشیتوسطشدهنشینتهگل.شودتسریعجامدذراتنشینیتهتاسرعتشودمیاضافهمحلولبهالزممقداربه
باشدنهمگنازبعدمحلول.می شودمنتقل(6)ذخیرهوکنندههمگنمخزنداخلبهاتوماتکنترلوعملکردباکننده

برپرسفیلترداخلدر.میشودپمپاژوهدایت(8)فیلترپرسداخل(7)دوسرعتهیاوتکپمپطریقاز6شمارهمیکسر
وماندمیباقیغشاءرویبرجامدوکردهعبورایپارچهغشاءازمایعقسمت7ورودیپمپازحاصلمحلولفشاراثر

بازباامهاددرونمایدمیپرراصفحهدوبینفضایحاصلکیکضخامتآبگیریزمانطیازپسنمایدمیکیکتشکیل
مارهشمخزندر(نهاییمحصول)تمیزآبو.شودمیخارجدستگاهازکیکاتوماتیاودستیبصورتصفحاتجکشدن

.یابدانتقالکارخانهتولیدخطبهدوبارهتاشودمیآوریجمع10



 صفحه ممبران باعث می شود که کیک های فیلتر پرس از صفحه مذکور متراکم تر شوندفشار  .

 وجود ربات تخلیه اتوماتیک کیک جهت ذخیره نیروی انسانی

 وجود کنترلگر زیمنسPLC

 پرس هیدرولیک جهت اثر گذاری مطلوب آب بندی

 زمانیبه حداقل رساندن پروسه

 صفحه فیلتر پرس ممبران

صفحات فیلتر پرس



 قاب و صفحه"پرس صفحه فیلتر"

 مطلوببودن جهت یک تصفیه مناسب

 بودن اندازه پارچه صفحه متوسط

 طراحی خوب قاب و صفحه

 اختیاری بودن نوع مواد صفحه فیلتر پرس

 کیکتخلیه دستی

صفحه فیلتر پرس چمبر

فشار صفحات باعث می شود تا کیک فیلتر پرس تا حد ممکن خشک شود  .

وجود ربات تخلیه اتوماتیک کیک جهت ذخیره نیروی انسانی

 وجود کنترلگر زیمنسPLC

پرس هیدرولیک جهت اثر گذاری مطلوب آب بندی

به حداقل رساندن پروسه زمانی

 میزان فشار تغذیه دوغابMP2/5-MP0/8



پارچه های فیلتر پرس

انتخابدرهکمهمینکات.باشدمیمایعاتفیلتربامرتبطبرنامهنوعهرسازیبهینهدرمهموکلیدیمتغیرهایازیکیپرسفیلترپارچهانتخاب

وشیمیاییایهواکنشبرابردرمقاومتکیک،فیلترتخلیهدرسهولتکشش،برابردرمقاومتچونموادیشاملگرفت،نظردربایدپرسفیلترپارچه

.باشدمیدیگرمواردوذراتحفظحرارتی،خواصساییدگی،



 به کار رفته در الیاف نخمواد

 رشته نخنوع

 بافتالگوی

 پارچه وزن

 پارچهنفوذپذیری

 پارچه ضمیمه

 نوار پارچهطراحی

 بندی لبه التکس آب

 فیلتر پرس فاکتورهای مهم در پارچه

موارد کاربرد پارچه های فیلترپرس
در فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب در تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتیآبگیری از لجن تولیدی

مانند اسید فسفریک و خطوط تولید صنایع شیمیایی..

کارخانجات داروسازی

شیره خرما، سرکه، آبلیمو ، تصفیه شکر، قند، عسل ومانند خطوط تولیدخطوط تولید مواد غذایی...

مثل تصفیه خانه  های روغن کنجد، روغن زیتون و روغنهای سوخته و کارخانجات روغن های خوراکی و صنعتی...

مثل خطوط تولید فلزات سرب، روی، مس و کار خانه های معدنی...

،و کارخانجات تولید کاشی و سرامیکخطوط تولید سنگ های ساختمانی، سنگبری

تصفیه پسماند فرایندهای آبکاری و پوشش دهی

وصنایع کاغذ سازی، چرم سازی...



:شودمینموارداینبهمحدوداماباشد،میزیرمواردشاملکهدهدمیارائهشماعملیاتیخاصنیازهایبامتناسب،نشدهبافتهوشدهبافتههایپارچهازایگستردهطیفصفاآبپلی

پروپیلنپلیپارچه(1

استرپلی(2

(نایلونی)آمیدپلی(3

ایپنبه(4

پنبه–کتان(5

...و

 فیلتر پرسمواد پارچه

نوع رشته نخ پارچه فیلتر پرس

:طرح های رایج نخ عبارت اند از.به کار بردن طرح نخ های مختلف باعث تنوع و گوگانی در ارائه پارچه های فیلتر پرس می شود

چند رشته ای( 1

تک رشته ای ( 2

در هم تنیده و متراکم( 3



پروپیلنپلیپارچه

تحملراحتیبهراگرادسانتیدرجه110دمایتا(صافی)پارچهنوعاین.شودمیاستفادهخنثیهایمحلولبرایحتیوبازیواسیدیهایمحلولبرایپروپیلنپلیجنسازهایپارچه
برخورداربیمناسبهداشتیشرایطازپرزنداشتنبعلتنیزواستمقاومدماورطوبتدرمقابلوبودهمناسبعمردارایشودمیاستفادهصنایعوهامحلولازوسیعیطیفدرونمایندمی
مشکلبندیآبشرایطدارایآنبودنسفتوپودوتاردرشتیعلتبهپارچهنوعاین.شودمیجداترراحتآنکیکوباشدمیبازیافتقابلوداشتهبهتریشستشویقابلیت.باشدمی
.شودمیتولیدتنوعازوسیعیطیفدرپارچهنوعاین.شودنمیتوصیهباشدارزشمندبسیارمحلولکهزمانیبرایومی باشدتر

استرپلیپارچه

بیشترضخامتداشتندلیلبهپروپیلن،پلیهایپارچهمزایایداشتنوضمن.شودمیاستفادهخنثیواسیدیبازی،محلول هایبرایپلیمریجنسبدلیلهماسترپلیجنسازهایپارچه
.نمایدمیتحملرافشاراتمسفر20تاآنالیهدونوع.شودمیتولیدالیهدووالیهتکانواعدرواستباالنیزآنفشارتحملوداردتریمناسببندیآبشرایطنرمجنسو

آمیدپلیپارچه

.داردبهتریبندیآبوساختاروشودمیاستفادهمتفاوتهایمحیطبراینیز(نایلون)آمیدیپلیپارچه

ایپنبهپارچه

مانندباشدتربیشبهداشتیحساسیتکهجاهاییدرپرزداشتنبدلیلولی.شودمیاستفادهبازیحدودیتاوخنثیهایمحلولوباالنسبتاًدمایبرایایپنبههایپارچه

شوداستفادهاتمسفر5حدودتاوپایینهایفشاردرتواندمیبافتشرایطو(مربعاینچ)سطحواحددرموجودپودوتارتعدادبهپارچهاینشودنمیاستفادهداروییمصارف

درراحتندیبآبومحلولمناسبجذبپارچهاینبارزویژگیاز.داردکاربردمحدودیتپارچهاینباشدمیباالفشاربهنیازگرانرویمثالمختلفدالیلبهمواقعیکهدرلذا

.باشدمیفیلتراسیونجریان

شرایطبا…وپیلنپروپلیواسترپلیوکتانوپنبهازترکیبیجنسباپارچهازصنعتیگوناگونشرایطبهپاسخگوییجهتهاپارچهازمتنوعخواصگرفتنبرای:نکته

.شودمیاستفادهگوناگونبافتی



 شماپیدا کردن بهترین فیلتر پرس برای

جداسازیگیچگوندانشصفاآبپلیشرکتداریدراخودپرسفیلترسازیبهینهقصدچهوهستیدجدیدپرسفیلتریکاندازیراهدنبالبهچه

.داریدنیازآنبهخودخاصهایریزیبرنامهبرایشماکهداردراجامداتازمایعات

درجوییرفهص،مایعاتتصفیهاهدافبهدستیابیدرشمابهکمکبرایراصفاآبپلیازایگستردهتخصصبتوانیمماتابگیریدتماسمابا

پرسیلترفهایپارچهبهتوانیدمی.شودمیشروعپرسفیلترصحیحپارچهانتخابباچیزهمه.آوریمبدستعملیاتیراندمانافزایشوهزینه

.کنیداعتمادصفاآبپلی
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