
 

 
 پرس  فيلتر صفحات 

صفحات ارتجاعي (و ممبران چمبر  لحاظ عملكرد به دو گروه مين كننده صفحات فيلتر پرس ازتأ شركت تست صنعت
 : گرددباشد كه به شرح ذيل تقديم ميمي) يا غشايي

 

 انواع صفحات فيلتر پرس  •
 3 از صفحههر   و بوده ارتجاع ابلق اين نوع صفحات : ممبران صفحات )1

 اعمال نيروهاي كننده نقش تحمل وسطي اليه كه شود مي كيلتش اليه
 را بادكنكي محفظه وسط اليه كمك به كناري يها اليه و دارد را شده
 پر و كامل شارژ از بعد پرس فيلتر كاري مراحل در كه كند مي ايجاد
 با كيك تخليه براي صفحات كردن باز از قبل و كيك از صفحات شدن

 ميزان و تخليه را كيك در موجود رطوبت بار 10 تا باد فشار از استفاده
 پلي جنس از صفحات اين باشد مي كنترل قابل صد در 12 تا رطوبت
 و جوشكاري وسط اليه به كناري يها اليه و شوند مي ساخته پروپيلن

 . شوند مي گوه متصل از استفاده با مكانيكي بروش يا
 آلومينيوم و چدن و نپروپيل پلي جنس از صفحات اين: چمبر صفحات) 2

طرف  دو در محفظه هاي داراي و هر صفحه .شوند مي توليد ... و
 اين .شود مي ساخته پارچه يك بصورت صفحه كل و باشد مي كناري

 مي ممبران مدل به نسبت كيك در بيشتر رطوبت ميزان داراي صفحات
 .باشند

 

 
 
 

 

 
  شده تصفيه محلول يا آب تخليه سيستم •

 طريق از شونده تصفيه محلول صفحات اين در: ازب مدار صفحات )1
 قسمت در و يا وسط از باالتر كمي يا و وسط در كه بزرگ سوراخ يك

 پارچه روي محلول وكيك شده صفحه وارد شده ايجاد فوقاني صفحات
 كه سوراخ دو و يا يك طريق از شده تصفيه محلول و گيرد مي قرار
  خارج دارد قرار آن يكنارها در و صفحه قسمت ترين  پايين در

 استفاده كيك بيشتر كه توليداتي براي صفحات اين. شود مي
 آلودگي كه جاهايي براي گردد و همچنينمي مصرف شود مي

 .نباشد مهم خيلي شده تصفيه محلول بهداشتي
 
 

 
 



 

 

 
 كنار و طوس در شارژ بزرگ سوراخ يك داراي باز مدار صفات مانند نيز صفات اين :بسته مدار صفحات )2

  شده تصفيه محلول تخليه براي اه هكنار در تر كوچك نسبتاً سوراخ ارهچ يا و دو و يك داراي و باشند مي
 را شده تصفيه محلول  خروج لوله تشكيل و گرفته قرار هم سر پشت كناري ايه سوراخ اين كههستند 

 .ندهد مي 
 تماس بيرون محيط با شده تصفيه محلول و دارد جريان بسته مدار سيستم يك در محلول صفحات اين در

محصول به  بعنوان شده تصفيه محلول از كه اييهجا و و دارويي  غذايي مواد براي صفحات از اين. ندارد آزاد
  .كنند مي استفاده كار ميرود

 صفحه يك كه ترتيب بدين شود مي ساخته مجزا صفحه و قاب بشكل صفحات اين :صفحه و قاب صفحات) 3
 شود مي گرفته نظر در كيك محفظه بعنوان خالي كالف يك پارچه و  دارندههنگ بعنوان محفظه نبدو تخت

 تصفيه از بعد و قبل محلول دادن عبور  براي بزرگ سوراخ داراي گوشه ارهچ يا و دو در كالف هر و صفحه هر
 محلول و دهش آن محفظه وارد كالف جانبي كوچك يهاسوراخ طريق از نشده تصفيه محلول لذا ستنده

 حجم كه ييهاجا در بيشتر صفحات اين .گردد مي خارجه صفح خروجي كوچك سوراخ طريق از شده  تصفيه
 شستشو براي را كننده تصفيه يها پارچه زود به زود ندهبخوا  كه ييهاجا يا و باشند داشته بيشتري كيك
 .كنند مي استفاده كنند جدا

 
 

  صفحات جنس نظر از بندي تقسيم •
 باشند مي پروپيلن پلي پالستيك مواد از هاآن عمده كه گردند مي توليد متفاوت يهاجنس از پرس فيلتر صفات

 هايمحلول در و.باشند مي استفاده قابل اتمسفر 17فشار تا و سانتيگراد درجه 110 دمايي مقاوت داراي مواد اين
 بيشتر، وزن كمتر، راندمان پارچه  مصرف  زياد، عمر داراي صفحات اين. دارند  كاربرد خنثي و اسيدي و قليايي
 .ستنده مناسب تر، قيمت پايين

 درجه 130 از باالتر يهادما براي بيشتر كه شوند مي وليدهم ت آلومينيوم و چدن هايجنس از صفحات
 داراي و دنشو مياستفاده  خنثي هايطمحي در زدگي زنگ و خوردگي  علته ب ولي شوند مي استفاده سانتيگراد

  .دنباش ميهم  يكمتر رعم
 ككي ضخامت و اتحصف سايز نظر از بندي تقسيم •

 توليد متفاوت كيك هايضخامت با و مختلف هاياندازه و سايز در هاآن كاربرد گسترده دامنه به توجه با صفحات
  .گردد مي


