فیلترَای اسکریه خًدشًیىدٌ تمام اتًماتیک SATI
مدلَای VTO , VTOS

 مقدمٍ :
ضشوت  SATIدس ساَ ٔ 1980یالدی ،تصٛست تخصصی دس صٔی ٝٙفیّتشاسی ٚ ٖٛتصفی ٝآب  ٚفاضالب تأسیس ضذٜ
است .استفاد ٜاص تىِٛٛٙطی سٚص  ٚتىٙیىٟای ٔذسٖ ضثی ٝساصی رسات  ٚاستفاد ٜاص ٔٛاد )(Techno-polymers
ٙٔ )SST(ٚدش ت ٝتِٛیذ فیّتشٞایی تا لاتّیت استفاد ٜطٛال٘ی ٔذت  ٚلاتُ اطٕیٙاٖ ٌشدیذ ٜاست.

 فیلترَای اسکریه VTO


فیّتشٞای اسىشیٗ خٛد ضٛیٙذ ٜتٕاْ اتٔٛاتیه  VTOتٙٔ ٝظٛس خذا وشدٖ رسات خأذ ٛٔ ٚاد وّٛییذی اص آب
طشاحی ضذ ٜا٘ذٚ .خٛد ٘اصِٟای ٔىٙذ ٜدس ایٗ فیّتشٞا ایٗ اطٕیٙاٖ سا ت ٝواستش ٔی دٞذ و ٝضستطٛی وأُ فیّتشٞا
تا وٕتشیٗ ٔصشف آب  ٚتذ ٖٚایداد وٛچىتشیٗ خّّی دس س٘ٚذ تصفی ٝآب ٔصشفی ا٘داْ ضٛد .ایٗ فیّتشٞا تست ٝتٝ
٘ٛع ٔٛلعیت ٚسٚدی  ٚخشٚخی دس س ٝحاِت  L ٚ O ،Yتِٛیذ ٔی ض٘ٛذ  ٚواستشیح ٞای ت ٝواس ٌشفت ٝضذ ٜدس آٟ٘ا ٓٞ
اص ٘ٛع ٔصٞای پّیاستشی لشاس ٌشفت ٝضذ ٜتیٗ د ٚالی ٝتٛسی تا استا٘ذاسد  ٚ AISI 316یا س ٝالی ٝفٛالد ضذ صً٘ تا
استا٘ذاسد ٔ AISI 316ی تاضذ .تا تٛخ ٝت ٝایٗ لاتّیت ،دأ ٝٙفیّتشاسی ٖٛاص  25تا ٔ 810یىشٔ ٖٚتغیش خٛاٞذ تٛد.
الصْ ت ٝروش است و ٝوّی ٝفیّتشٞا لاتّیت ت ٝواسٌیشی تا ضیشٞا ،فطاس سٙحٞا  ٚوٙتشِشٞای اِىتش٘ٚیىی سا داس٘ذ.

ٔطخصات فٙی فیّتش

 وحًٌ قرار گیری فیلتر
VTO

 شستشً
ضستطٛی فیّتش ٔ ٓٞی تٛا٘ذ ت ٝصٛست صٔا٘ذٞی ا٘داْ ٌیشد  ٓٞ ٚتٝ
صٛست واسوشد دس اثش اختالف فطاس ایداد ضذٔ ٜاتیٗ ٚسٚدی  ٚخشٚخی
فیّتش( .حذالُ اختالف فطاس تشای ت ٝواس افتادٖ عُٕ ضستطٛی فیّتش 0/8
تاس ٔی تاضذ).

دس صٔاٖ ا٘داْ ضستط ٛخشٚخی ص ٜآب تاص ضذ ٚ ٜتا ت ٝواس افتادٖ ٘اصِٟای

ٔىٙذ( ٜلسٕت  2دس ضىُ) ،اسىٗ چشخطی  ٚطِٛی ت ٝطٛس ٕٞضٔاٖ دس
وُ تذ٘ ٝآغاص ٔیضٛد ت ٝطٛسیى ٝتٕاْ سطح تٛسی فیّتش سا دس تش ٔیٌیشد.
تا ٕٞپٛضا٘ی ٔٙاسثی و ٝتٛسط ٘اصِٟای ٔىطی دس سطح داخّی واستشیح ٞا
ایداد ٔیضٛد ،خشٚج ٞشٌ ٝ٘ٛرس ٜتالی ٔا٘ذ ٜدس فیّتش تضٕیٗ ضذ ٜاست.
دس ا٘تٟا ص ٜآب ٛٔ ٚاد ٔعّك ت ٝسٕت خشٚخی ٞذایت ٔی ض٘ٛذ( .لسٕت
 DRAINدس ضىُ)

 فیلتراسیًن
سٛ داسد عثٜذٟ عٝ خزب رسات ٔعّك سا تٝظیفٚ ٝ) و1(  اص لسٕتٚ ٜاسد فیّتش ضذٚ یشٛ) دس تصIN( آب خاْ اص لسٕت
.) خاسج ٔی ٌشددOUT(  اص لسٕتٜذ سپس آب فیّتش ضذٙٔیى
ٛ ضٚ ذ ضستٙٔطخصات فشای
Filter size
Min flux for
Cleaning cycle
(Δp 3bar)
Water for
Cleaning cycle
(20 seconds)

/10A

/20

4(

8(

22 L

45 L

Cleaning cycle
time
Drain valve
Flushing
criteria

/35
8(

45 L

/40P
12 (

67 L

50
15 (

84 L

20 – 45 seconds
BSPP

BSPP

BSPP

BSPP

BSPP

Differential pressure (0.8 bar), time intervals and manual operation

 اخضای فیّتشٜاد ساص٘ذٛٔ ٔطخصات
Filter size

/10A

/20

/35

/40P

Filter body

AISI 304 / AISI 316

Cover

AISI 304 / AISI 316

Screen support

AISI 316

Gasket

EPDM

Surface finishing

Micro shot peening and passivation

50

 تشق فیّتشٚ َتشٙٔطخصات سیستٓ و
Filter size

/10A

/20

/35

/40P

Rated operation
voltage

230 Vac 50/60Hz

Control voltage

24 Vdc

Motor

1450 rpm - 75 W - 24 Vdc - 4,8 A

50

 ترکیب مًاد بکار رفتٍ در اجزای فیلترَای VTO
ایٗ فیّتشٞا تشای عٕش ٔفیذ طٛال٘ی ٔذت  ٚضشایط واسی سخت دس ٔحیطٟای صٙعتی طشاحی ضذٜا٘ذ .خٙس تذ٘ٝ
پٛضص فیّتش  ٚفاصّ ٝتخص خشٚخی ص ٜآب اص خٙس فٛالد ضذ صً٘  ٚاستا٘ذاسدٞای ٔ AISI 316 ٚ AISI 304ی
تاضذ  ٚتا تىِٛٛٙطی  micro shoot peeping and passivationا٘ذٚد ضذٜا٘ذ .چٙیٗ ساختاسی ایٗ أىاٖ سا

تشای فیّتش فشأ ٓٞی ساصد تا اخضای فیضیىی آٖ دس تشاتش اوسیذ ٜضذٖ ٔماْٚتش ضذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ظاٞش ٔٙاسثی ٘یض
پیذا وٙذ .الیٞٝای دس٘ٚی ٚ ٚاضشٞا اص استا٘ذاسد ( )EPDMتٟشٔ ٜیتش٘ذ  ٚاتاله ص ٜآب دس تٕأی ٔذِٟا اص خٙس
فٛالد ضذ صً٘ ٔی تاضذ.

 اتصاالت
اتصاالت ٚسٚدی  ٚخشٚخی ایٗ فیّتشٞا دس تخطٟایی و ٝسصٜٚای استٔ ،طاتك تا
استا٘ذاسد ( ،)BSPPتا سایض  3ایٙچ  ٚتحُٕ فطاس تا  16تاس ٔیتاضذ  ٚدس اتصاالت
فّٙدی استا٘ذاسد  ISO PN16تا سایض  10ایٙچ دس حاَ تِٛیذ است.

 کیت کارتریج ""Sandwich
ویت واستشیح فطشد ٜیا اصطالحاً " ،"Sandwichاص خٙس پاسچ ٝپّی استش ساخت ٝضذ ٚ ٜتیٗ دٔ ٚص استا٘ذاسد AISI
 316لشاس ٌشفت ٝاست .یه ٔص ٔحافظ اص خٙس پّی پشٚپیّٗ تیٗ پاسچ ٚ ٝسیّٙذس خاسخی لشاس داد ٜضذ ٜاست .ایٗ
٘ٛع ساخت اص پاسچٞ ٝای فیّتش دس ٔماتُ پٛضیذ ٜضذٖ تٛسط ٘اصِٟا خٌّٛیشی ت ٝعُٕ ٔیآٚسد ٕٞ ٚضٔاٖ أىاٖ ایداد
فیّتش وشدٖ تیٗ س٘دٟای  25تا ٔ 810یىش ٖٚسا فشأ ٓٞیساصد.

ٔ -1ص داخّی تا استا٘ذاسد AISI 316
 -2فیّتش اص خٙس پاسچPES ٝ
ٔ -3ص ٔحافظ اص خٙس پّی پشٚپیّٗ
ٔ -4ص تیش٘ٚی تا استا٘ذاسد AISI 316

 کیت کارتریج REPS
ویت واستشیح س ٝالی REPS ٝاص یه ٔص فیّتش استا٘ذاسد  AISI 316خٛش داد ٜضذ ٜتیٗ د ٚالی ٝتا استا٘ذاسد AISI
 316ساخت ٝضذ ٜاست .ایٗ طشص ساخت تاعث ایداد ٔمأٚت تاالتش دس تشاتش خٛسدٌی  ٚپٛضص ٌستشد ٜتش دس واستشیح
ٔی ضٛد .ایٗ ٘ٛع واستشیح خایٍضیٙی تشای "ویت سا٘ذٚیچ" دس اغّة ضشایط واسی  ٚت ٝخصٛظ دس ٔٛالعی و ٝاحتٕاَ

پاس ٜضذٖ پاسچ PES ٝتٛسط رسات خأذ ٛ٘ ٚن تیض ٚخٛد داسد ٔی تاضذ.

ٔ -1ص داخّی تا استا٘ذاسد AISI 316
ٔ -2ص تا استا٘ذاسد AISI 316
ٔ -3ص تیش٘ٚی تا استا٘ذاسد AISI 316

 پیش تصفیٍ
ٔذَ افمی ایٗ ٘ٛع فیّتشٞا ت ٝیه تٛسی تا ٔصتٙذی دسضت ٔدٟض ضذ ٜاست و ٝرسات تضسٌتش اص ٔ 3000یىش ٖٚسا فیّتش
ٔیوٙذ.
ایٗ عّٕىشد فیّتش تشای ٔحافظت اص لسٕتٟای ٔتحشن  ٚواستشیح فیّتش است.

ایٗ تخص اص استیُ ضذ صً٘ تا استا٘ذاسد  AISI316ساخت ٝضذ ٜاست.

 اتًماسیًن
فیّتشٞای اسىشیٗ خٛدضٛیٙذ ٚ ٜتٕاْ اتٔٛاتیه ٕٞ VTOشا ٜتا اخضایی ٔثُ ضیشٞا ،فطاسسٙحٞا ،وّیذٞای اختالف
فطاس  ٚوٙتشِش ٔذَ " "SATICON 3Mعشضٔ ٝیض٘ٛذ .تا استفاد ٜاص ایٗ وٙتشِش  ٚویثٛسد ٕ٘ ٚایطٍش آٖ أىاٖ
وٙتشَ عُٕ ضستطٛی فیّتش ٟٔیا ٔی ضٛد.
واسٞای اصّی لاتُ ا٘داْ تٛسط وٙتشِش عثاستٙذ اص:
أىاٖ ایداد سٔض ٚسٚد تش سٚی ٔٛٙی اصّی تش٘أ.ٝ
أىاٖ وٙتشَ اص سا ٜدٚس  ٚخأٛش  ٚسٚضٗ وشدٖ دستٍا.ٜ
دستٛس ضشٚع ضستطٛی فیّتش تصٛست دستی.
تٙظیٓ صٔاٖ ضشٚع ضستطٔ ٚ ٛذت صٔاٖ ا٘داْ آٖ.
أىاٖ تٙظیٓ تشای ضستطٛی پی دس پی فیّتشٞا تا  3دستٍاٜ
أىاٖ ضستطٛی فیّتش  ٓٞت ٝصٛست صٔا٘ی  ٓٞ ٚتصٛست اختالف فطاسی.

 وحًٌ قرار گیری
 -شکلO

 - -شکل L

 - -شکل Y

 ومًدار افت فشار در مقابل دبی در حالت فیلتراسیًن ذرات تا  120میکرين محاسبٍ شدٌ است

 فیلترَای اسکریه VTOS
فیّتشٞای اسىشیٗ خٛد ضٛیٙذ ٜتٕاْ اتٔٛاتیه  VTOSتٙٔ ٝظٛس خذا وشدٖ ٔحتٛای تاالی آالیٙذٞ ٜای آِی ،خّثه ٞا،
تشي ٞا ،ضٗ ٔ ٚاس ٚ ٝدیٍش رسات ٔعّك اص آب طشاحی ضذ ٜا٘ذ VTOS .تٔ ٝدٕٛع ٝای اص ٘اصِٟای ٔىٙذ ٜتّسىٛپی  ٚیه
ٔٛتٛس ٞیذسِٚیىی ٔدٟض ضذ ٜاست وٙٔ ٝدش ت ٝتٕیض ضذٖ صفحات فیّتش تا وٕتشیٗ ٔصشف آب ٔیٍشدد٘ .صة  ٚسا-ٜ
ا٘ذاصی صحیح فیّتشٞا دس  ٕٝٞحاِتٟا (عٕٛدی ،افمی ٙٔ )... ٚدش ت ٝعّٕىشد سضایتثخص فیّتشاسی ٚ ٖٛعٕش طٛال٘ی

سیستٓ ٔیٌشدد.

 فیلتراسیًن
آب خاْ اص لسٕت ( )INدس تصٛیش ٚاسد فیّتش ضذ ٚ ٜاص لسٕت ( )1وٚ ٝظیف ٝخزب رسات ٔعّك سا ت ٝعٟذ ٜداسد عثٛس
ٔی وٙذ سپس آب فیّتش ضذ ٜاص لسٕت ( )OUTخاسج ٔی ٌشدد.

دس ٔذَ ( Oحاِت افمی) دس لسٕت ٚسٚدی (ٔ )2ص تضسٌی تشای خٌّٛیشی اص ٚسٚد رسات ٘ا ٍٕٗٞتعثی ٝضذ ٜاست.

ٔطخصات فٙی فیّتش

ٔطخصات صفح ٝفیّتش

 شست ي شً:
چشخ ٝضست  ٚضٛی اتٔٛاتیه فیّتش دس اختالف فطاس تیٗ  )0.2-1(barتذٔ ٖٚتٛلف ضذٖ فشایٙذ فیّتشاسی ٚ ٖٛیا
تاص ضذٖ تذ٘ ٝفیّتش دس اثش اختٕاع ٘اصِٟای ٔىٙذ ٜداخّی وٙٔ ٝدش ت ٝخشیاٖ ضست  ٚضٛی ٔعىٛس ٔیطٛد ،آغاص
ٔیٍشدد.
ٔدٕٛع پذٞای ٔىص ( )4و ٝتطٛس خاظ دس تٕاس تا صفح ٝداخّی فیّتش تشای اطٕیٙاٖ اص تاالتشیٗ تاصد ٜطشاحی

ضذ ٜا٘ذ.
چشخ ٝضستٚض ٛتا صٔا٘ی و ٝصفح ٝفیّتش وأال تٕیض ضٛد  ٚیا اختالف فطاس پاییٗتش اص حذ ٔٛسد ٘یاصتیایذ ادأٝ
پیذا ٔیىٙذ.
أىاٖ ٔذیشیت چشخ ٝضستٚض ٛتٛسط وٙتشِش اِىتشیىی ساتی ٚ ٓٞخٛد داسد( .وٙتشِش )SATICON
ٔطخصات فشایٙذ ضست  ٚضٛ

ٔطخصات سیستٓ وٙتشَ  ٚتشق سیستٓ

 ترکیب مًاد بکار رفتٍ در اجزای فیلترَایVTOS
ویت واستشیح س ٝالی REPS ٝاص یه ٔص فیّتش استا٘ذاسد  AISI 316خٛش داد ٜضذ ٜتیٗ د ٚالی ٝتا استا٘ذاسد AISI
 316ساخت ٝضذ ٜاست .ایٗ طشص ساخت تاعث ایداد ٔمأٚت تاالتش دس تشاتش خٛسدٌی  ٚپٛضص ٌستشد ٜتش دس
واستشیح ٔی ضٛد .ایٗ ٘ٛع واستشیح خایٍضیٙی تشای "ویت سا٘ذٚیچ" دس اغّة ضشایط واسی  ٚت ٝخصٛظ دس ٔٛالعی
و ٝاحتٕاَ پاس ٜضذٖ پاسچ PES ٝتٛسط رسات خأذ ٛ٘ ٚن تیض ٚخٛد داسد ٔی تاضذ.

ٔطخصات اخضای ساص٘ذ ٜفیّتش

ٔ -1ص داخّی تا استا٘ذاسد AISI 316
ٔ -2ص تا استا٘ذاسد AISI 316

ٔ -3ص تیش٘ٚی تا استا٘ذاسد AISI 316

 وحًٌ قرارگیری فیلتر
 -شکلO

 -شکلL



ٕ٘ٛداس افت فطاس (سایضٞای ٔختّف تا دتیٞای ٔتفاٚت)

ياحد کىترل
فطاس  ٚوٙتشِش ٔذَ " "SATICON 3Mعشضٔ ٝیض٘ٛذ .تا استفاد ٜاص ایٗ وٙتشِش  ٚویثٛسد ٕ٘ ٚایطٍش آٖ أىاٖ وٙتشَ
عُٕ ضستٚضٛی فیّتش ٟٔیا ٔیضٛد.
واسٞای اصّی لاتُ ا٘داْ تٛسط وٙتشِش عثاستٙذ اص:
أىاٖ ایداد سٔض تش سٚی ٔٛٙی اصّی تش٘أ.ٝ

لاتّیت تٙظیٓ صٔاٖ داد ٜضذ ٜتشای ضستٚضٛی  ٚاختالف فطاس.
أىاٖ وٙتشَ اص سا ٜدٚس  ٚخأٛش  ٚسٚضٗ وشدٖ دستٍا.ٜ
ٕ٘ایطٍش ٕ٘ایص دٙٞذ ٜتعذاد عّٕىشد ضستٚض.ٛ
دستٛس ضشٚع ضستٚضٛی فیّتش تصٛست دستی.

تٙظیٓ صٔاٖ ضشٚع ضستٚضٔ ٚ ٛذت صٔاٖ ا٘داْ آٖ.
لاتّیت وٙتشِش تا 2ایستٍا.ٜ
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