تؼشيف سوپاضي
پاضص همذاس هؼيٌي سن خالص يا هحلَل سوي سا دس ٍاحذ سطح
(ّكتاس) تطَس يكٌَاخت تا لطش رسات اص پيص تؼييي ضذُ ٍتؼذاد

هؼيي رسات دس ساًتي هتش هشتغ سا گَيٌذ دس سوپاضي آب حاهل تَدُ
ٍفمط تشاي تَصيغ يكٌَاخت سن تكاس هي سٍد

لطش رسات دس سوپاضي اص يك تا ّضاس هيكشٍى تَدُ ٍاگش هتَسط رسات
سوپاضي تيص اص ّضاس هيكشٍى تاضذ تِ آى سوپاضي ًگفتِ تلكِ هي

تَاى آًشا آتپاضي ًاهيذ

ًكات ٍتؼاسيف
 لطش رسات 1 :تا 1000هيكشٍى
 تؼذاد رسات دس ّش ساًتي هتش هشتغ :حذالل  20رسُ
 هص :تؼذاد سَساخ فيلتش دس يك ايٌچ طَلي
ٍ احذ فطاس:يك  ; barيك كيلَ گشم تش ساًتيوتش هشتغ ; 14پًَذ تش
ايٌچ هشتغ
 ضواسُ سٍي ًاصلْا :تشاي هثال  8003يا 11004
 110ٍ 80دسخِ صاٍيِ پاضص 0/4ٍ0/3 ،گالي آهشيكايي دس دليمِ
( دس فطاس ، 2/8 bar ;40 psiليتش دس دليمِ)0/3*3/78 ;1/4

تكٌيك ّاي هؼوَل سوپاضي
 -1هحلَل تحت فطاس
 -2خشياى ضذيذ َّا
 -3هحلَل تحت فطاس ٍخشياى ضذيذ َّا
 -4صفحات ٍهحفظِ ّاي چشخاى (چشخطي)
 -5سيستن حشاستي
 -6الكتشٍ استاتيك

سٍضْاي سوپاضي

* سٍضْاي سوپاضي تش اساس دٍػاهل ريل تؼشيف هي ضَد.
آب هصشفي  -لطش رسات هحلَل سوي
 H.V -1هحلَل پاضي تا حدن صياد تيطتش اص 600ليتشدس ّكتاس
(لطش رسات تضسگتش اص 150هيكشٍى)
 M.V -2هحلَل پاضي تا حدن هتَسط 200تا 600ليتش دس ّكتاس
(لطش رسات تضسگتش اص 150هيكشٍى)
 L.V -3هحلَل پاضي تا حدن كن 50تا 200ليتش دس ّكتاس
(لطش رسات كَچكتش اص 150هيكشٍى)
 V.L.V-4هحلَل پاضي تا حدن خيلي كن 5تا  50ليتش دس ّكتاس
 U.L.V -5هحلَل پاضي تا حدن فَق الؼادُ كن0/5تا 5ليتش دس ّكتاس
(لطش رسات كَچكتش اص 50هيكشٍى)

سٍش سوپاضي ULV
هؼوَالً ايي ًَع سوَم سا تا سٍغي هخلَط ًوَدُ ٍ تش اساس لطش رسات
سن تِ سِ گشٍُ تمسين هي گشدد:
 -1دسضت  :رسات كَچكتش اص  50هيكشٍى
 -2سيض :رسات كَچكتش اص  10هيكشٍى
 -3آئشٍسل :رسات كَچكتش اص  1هيكشٍى

ساختواى سوپاش
 -1هخضى  :هماٍم تِ هَاد ضيويايي ٍضذ صًگ هدْض تِ دسيچِ ًسثتاً تضسگ ،
هدْضتِ ليف صافي داس ٍدسيچِ تخليِ دس كف
 -2تْن صى :هكاًيكيّ،يذسٍليكي،پٌَهاتيك
 -3پوپ :پيستًَي سادُ  ،پيستًَي هَتَسي ،ديافشاگوي ،چشخ دًذُ اي ،
ساًتشيفَط
 -4اتالك فطاس(اكَهَالتَس) :تشاي يكٌَاخت كشدى پوپاط دس سوپاضْا
 -5تٌظين كٌٌذُ فطاس :خْت تٌظين فطاس ًسثتاً ثاتت ٍدلخَاُ دس سوپاش
 -6فطاس سٌح :تؼذ اص پوپ دس لَلْاي تحت فطاس لشاس هي گيشد
 -7صافي ّا :دس هسيش ًاصلْا ،هخضى ،لَلِ ّاي تحت فطاس لشاس هي گيشد
 -8ضيش لطغ ٍ ٍصل
-9الًس يا تَم
ً -10اصل ّا

اًَاع ًاصل
هْوتشيي لسوت يك سوپاس ًاصل هي تاضذ.
ًاصلْا هؼوَالً تش اساس اًشطي كِ تِ آى ٍاسد هي ضَد تِ اًَاع صيش طثمِ
تٌذي هي گشدد:
ّ -1يذسٍليكي
 -2گاصي
 -3چشخطي
 -4خٌثطي
 -5حشاستي
 -6الكتشيكي

ًاصلْاي ّيذسٍليكي
ً -1اصل ضشُ اي :هٌفز ًسثتاً تضسگ داسد ٍ هحلَل تحت فطاس تا سشػت
صياد تِ سطح صاف ٍهايل تش خَسدكشدُ ٍتَليذ رسات دسضت
هي كٌذ (كاستشد دس ػلف كص ّا)
ً -2اصل تادتضًي :ايي ًاصل ّا تا ضواسُ هطخص هي ضًَذ هثال 8003
ً -3اصل تادتضًي يكٌَاخت  :همذاس سن پاضيذُ ضذُ دس سشتا سش ػشض
تاًذ يكساى است .
ً -4اصل تا سَساخ گشد ٍ پخص كي  :هحلَل سن اس داخل صفحِ اي
كِ داساي سَساخ يا ضياس ّاي هاسپيچي هي تاضذ تا فطاس ػثَس
هيكٌذ – پاضص تِ صَست هخشٍط تَخالي
ً -5اصل تا سَساخ گشد تذٍى پخص كي :پاضص تِ صَست هخشٍط تَ
پش

ضٌاسايي ًاصل ّا
ًاصل تادتضًي تا صاٍيِ  110دسج تا دتي  1/6ليتش دس فطاس  3تاس
F110/1.6/3
ًاصل هخشٍط تَ خالي تا دتي  0.47ليتش دس دليمِ دس فطاس  3تاس
HC/0.47/3
ًاصل ضشُ اي يا سٌذاًي تا دتي  2.4ليتش دس دليمِ دس فطاس  1تاس
D/2.4/1

ًاصل ّا تا اًشطي گاصي
پخص هايغ تِ صَست لطشات كَچك ػثاست است اص تشخَسد دٍ
خشياى هتفاٍت كِ يكي خشياى هؼوَل حاٍي سن ٍديگشي خشياى
َّاي فطشدُ كِ هحلَل سن تصَست لطشات سيض دس هي آيذ تشاي

هثال تلوثِ اهطي – لَطي ّاي تحت فطاس

ًاصلْاي تا اًشطي چشخطي
هحلَل سن اص تاال دس ٍسط ديسك سيختِ هي ضَد ٍتحت ًيشٍي گشيض
اص هشكض ًاضي اص حشكت دٍساًي ديسك تِ لثِ آى ّذايت ضذُ
ٍسپس تصَست لطشات سيض دس هي آيذ.

ًاصلْاي تا اًشطي خٌثطي
هحلَل سن تحت تاثيش ًيشٍي خارتِ اص داخل يك سَساخ كَچك
ػثَس كشدُ ٍسطح هَسد ًظش سا خيس هي كٌذ هحلَل سن تصَست
سضتِ اي اص آى خاسج ضذُ ٍتا لطشات دسضت سٍي ّذف هي سيضد

تيطتش دس دستگاُ ٍيثشا خت اص آًْا استفادُ هي ضَد.

ًاصلْاي تا اًشطي حشاستي
ايي ًَع ًاصلْا تشاي تَليذ هِ تكاس سفتِ ٍدس سٍي هاضيي ّاي هِ پاش
هَسد استفادُ لشاس هي گيشد يك خشياى ضذيذ گاص داؽ كِ اص هاضيي
تَليذ هي ضَد تاػث كاّص ٍيسكَصيتِ سن سٍغٌي ضذُ ٍآًشا
تصَست لطشات خيلي سيض پخص هي كٌذ لطشات حاصل تصَست
تخاس تَدُ ٍضكل اتشي كِ حاٍي آئشٍسل ٍتيطتش آى كوتش اص 30
هيكشٍى لطش داسًذ دس هي آيذ گاص داؽ سا هي تَاى اص اگضٍص هاضيي
يا هَتَس ّا ي احتشاق داخلي ٍيا اص يك هَتَس خت تاهيي ًوَد.

ًاصلْا تا اًشطي الكتشيكي
تاسداس كشدى هحلَل سن تا ايداد هيذاى هغٌاطيسي
(سوپاضي تا تكٌيك الكتشٍ استاتيك)

هثاسصُ ضيويايي تا ػلفْاي ّشص دس صساػت غالت
-1اًتخاب تكٌَلَطي هٌاسة ( سوپاش پطت تشاكتَسي تَم داس تشاي اساضي
تضسگ ٍسوپاش كتاتي پطتي اّشهي تشاي اساضي كَچك)
-2اًتخاب ًاصل هٌاسة ً :اصل تي خت تشخيحاً ًاصل 8003دس سوپاش پطت
تشاكتَسي تَم داس ًٍاصل ضشُ اي دس سوپاش كتاتي پطتي
 -3فطاس پوپ 2تا  3تاس
 -4فطاس پوپ دس حيي اًدام ػوليات سوپاضي ثاتت ،يكٌَاخت ٍتغييشي ًكٌذ
 -5لطشرسات هحلَل سن دس هثاسصُ تاػلف ّاي ّشص دسضتش اص لطش رسات
هحلَل سن دس هثاسصُ تا آفات ٍتيواسيْا ( 400-600هيكشٍى)
 -6استفادُ اص تَسي  50هص پطت ًاصل خْت خلَگيشي اص گشفتگي ًاصل
 -7فاصلِ ًاصل ّا سٍي تَم  50ساًتيوتش
 -8استفاع پاضص ًاصل اصسٍي هحصَل  50ساًتيوتش ٍاص سطح صهيي 70
ساًتيوتش خْت ًاصل 8003
 -9سشػت تشاكتَس دس ضشايط هضاسع استاى  5تا  6گيلَهتش
 -10سشػت تاد دس صهاى ػوليات سوپاضي  3/2 – 6/5كيلَهتش

هثاسصُ ضيويايي تا سي غالت
 -1استفادُ اص سوپاضْا تا تكٌيك هحلَل تحت فطاس ٍ خشياى ضذيذ َّا
تَصيِ هي ضَد ( سوپاضْاي تَستيٌي صساػي )
تَضيحات  :اهكاى استفادُ اص سوپاضْاي هَتَسي ٍ هيكشًٍش هتذاٍل دس تخص
ٍخَد داسد .
 -2اًتخاب ًاصل هٌاسة ً :اصل ّا تا سَساخ گشد ٍ پخص كي ( Hollow
 ) coneتا پاضص تصَست هخشٍط تَ خالي (استفادُ اصپخص كي هاسپيدي
ياصفحِ آب چشخاى تا يا تذٍى سَساخ هشكضي)
 -3فطاس پوپ 20تا  25تاس
 -4سشػت تشاكتَس دس ضشايط هضاسع استاى  5تا  6كيلَهتش دس ساػت
 -5سشػت تاد دس صهاى ػوليات سوپاضي  2/3 – 6/5كيلَهتش دس ساػت
-6استفادُ اص تَسي  80تا  100هص پطت ًاصل خْت خلَگيشي اص گشفتگي
ًاصل
-7اًدام ػوليات سوپاضي دس خْت تاد

خذٍل تمسين تٌذي لطش رسات
ػلف كص

لاسج كص

حطشُ كص

20-30
30-40

50-70

20-30

تؼذاد رسات دس
ساًتيوتش هشتغ

400-600

200-300

200-300

لطش رسات
(هيكشٍى)

طثمِ تٌذي لطشات هحلَل سن تش طثك اًذاصُ آًْا
لطشات تش حسة هيكشٍى
كوتش اص 50
51-100
101-200
201-400

ًام طثمِ
ايشٍسل
غثاس -هِ
سوپاضي تا لطشات سيض
سوپاضي تا لطشات هتَسط

تيطتش اص 400

سوپاضي تا لطشات دسضت

تا آسصٍي هَفميت ضوا
ساصهاى خْاد كطاٍسصي استاى اصفْاى
اداسُ اهَس فٌاٍسي ّاي هكاًيضُ كطاٍسصي
اسفٌذ 1392

