
 بتن يا و گالس فايبر فوالد، از كه هستند اتمسفريكي يا  مخازن تحت فشار )Sand filterشني ( فيلتر
 اي اند. دايره يا مربعي اي، استوانه تقريبي شكل با خالص ماسه و شن از بستري شامل و اند شده تشكيل

  

كنند كه رايج ترين آن در استخر ها،  هاي شني را بر اساس نوع گردش آب به چهار دسته تقسيم بندي ميفيلتر
  هاي شني تحت فشار است.فيلتر

  فيلترهاي شن و ماسه سريع (تحت فشار) .1
  فيلترهاي شن و ماسه سريع (گرانشي) .2
  رونده باال ماسه و شن فيلترهاي   .3
  رامفيلترهاي شن و ماسه آ .4

  

  

  فشار تحت شني فيلترهاي  

فيلترهاي شني تحت فشار رايج ترين نوع فيلتر مورد استفاده براي استخر ها مي باشد كه با ايجاد سرعت 
مناسب براي فيلتراسيون، تصفيه اي ايده آل را فراهم مي سازد. در هنگام تصفيه، آب كثيف استخر از لوله 

كند و شن و و نيروي جاذبه، آب را از درون شن به سمت پايين هدايت مي  پمپ  شود. فشارورودي وارد فيلتر مي
گيرند. در پايين فيلتر هاي شني نازل هايي با ماسه هاي ريز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب استخر مي

ار ريز وجود دارد كه اجازه عبور شن و ماسه را نخواهند داد اما آب از داخل اين نازل ها عبور مي سوراخ هاي بسي
  كند. در زير مخزن، آب تصفيه شده از لوله خروجي خارج مي شود.

فيلترهاي شني تحت فشار در اشكال، سايز و جنس هاي متفاوتي ساخته مي شوند كه رايج ترين آن ها فيلتر 
 ضخامت به) گالوانيزه يا و(  ST-37 با دو سر عدسي است. كه بقطر مشخص از ورق فوالدي هاي شني عمودي

، براي عدسي هاي فوقاني و ASME در اعالمي بضخامت ورق همچنين و بدنه و جداره براي  ASME در اعالمي
 اپوكسي پوشش اليه دو با داخل از زدائي زنگ از پس كه شده ساخته DOUBLE-DISH تحتاني كه به روش

گردد. در ضمن براي باال بردن كيفيت خارج با يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ مخصوص رنگ آميزي مي از و
  زني، فيلترها را از داخل، سند بالست كرد.توان قبل از عمليات رنگفيلتراسيون و عمر فيلترهاي تحت فشار مي



فوقاني هستند كه آب را براي تصفيه بهتر بر روي  اين نوع از فيلترها مجهز به ديفيوزهاي گالوانيزه در قسمت
  كنند.بستر شني روي فيلتر پخش مي

همچنين در پايين اين فيلتر ها و زير آخرين اليه از سيليس درون آن، استرينرهاي برنجي (نازل هاي برنجي) 
كنند نيز وجود تفاده ميجهت جمع آوري و عبور آب قرار دارند. در بازار فيلترهايي كه از نازل هاي پالستيكي اس

برابر كمتر از نازل هاي  100دارد كه اين نازل ها كيفيت پاييني نسبت به نوع برنجي دارند و قيمت آن ها تا 
  باشد. يكي از اركان انتخاب فيلتر مناسب، داشتن نازل هاي برنجي است.برنجي مي

، با دانه بندي زير از نوع سنگهاي 35/1 درون فيلترهاي شني چهار اليه مختلف از سيليس با ضريب يكنواختي
  بايد وجود داشته باشد . %95مخصوص و درجه خلوص باالي 

 
شني فيلتر    

  متر ميلي   5/1ميلي متر تا  5/0سيليس نمره يك از قطر. 
 متر ميلي 5/3 تا متر ميلي  2 قطر از  سيليس نمره دو.  
 متر ميلي 8 تا متر ميلي  4 قطر از  سيليس نمره سه.  
  متر ميلي 12 تا متر ميلي   8سيليس نمره چهار از قطر.  

    



هاي ريخته شده در فيلترهاي شني جمعاً به ارتفاع حدود يك متر خواهد رسيد كه اين عدد به كليه سيليس
ظرفيت فيلتر ربطي ندارد چون پس از آزمايشاتي كه روي فيلترهاي شني انجام شده است اين موضوع به اثبات 

ك ارتفاعي به بعد مواد بكار برده شده در فيلترها توانايي تصفيه بيشتر آب را ندارند و ماكزيمم رسيده كه از ي
 1,5متر برآورد شده است و با در نظر گرفتن بستر فيلتر و پخش كننده آب ارتفاع فيلتر هاي شني به  1,5ارتفاع 
  رسد.متر مي

گيرند. اما به ند و درنتيجه بيشتر آلودگي آب را ميكنشن هايي با دانه بندي ريزتر سطح بيشتري را فراهم مي
 1,2تا  0,2انرژي پمپاژ بيشتري براي انتقال سيال نياز دارند. در اكثر فيلترهاي شني فشاري از رنج دانه هاي 

  ميلي متر استفاده مي شود.

گتر ماسه مي توانند بر ميكرومتر تمايل به بستن منافذ فيلتراسيون دارند كه دانه هاي بزر 100ذرات بزرگتر از 
  .باشد مي مختلف كاربرد به بسته متر 1,5 تا 0,6 حدودا شن بستر عمق  اين مشكل غلبه كنند. به همين دليل 

 با. كنند كار  2gpm/ft  10طراحي فيلترهاي شن و ماسه نشان مي دهد كه بايد با حداكثر سرعت جريان 
توان محاسبه كرد. نكته نهايي طراحي اين است كه  مي را الزم مساحت دبي، حداكثر و نياز مورد توان از استفاده

مطمئن باشيد مايع به درستي در بستر جريان دارد و هيچ مقدار از مايع توسط شن و ماسه از مسير جريان 
  منحرف نمي شود.

اين هنگامي كه شستشو انجام شد پس از مدتي كثيفي جمع شده در شن ها، اجازه عبور آب كمتري را مي دهد. 
 back در حالي است كه مواد زائد موجود در فيلتر بجاي مي مانند، كه بايد از آن خارج شوند. حال زمان

wash  است فيلتر.  

وقتي فيلتر مقدار زيادي از خاك را انباشته مي كند فشار افت كرده و آب نمي تواند آزادانه از فيلتر خارج 
ر گرد و خاك به دام افتاده بيرون رود. پس فيلت طريق از تا فرستد مي عقب به را آب  back wash  شود.

، افزايش فشار برگشت به استخر كامال مشخص است و اگر گيج فشار روي فيلتر نصب شده back wash از
  .يابد مي بهبود  bar 0,5باشد، مشاهده مي شود كه فشار بيش از 

    

  

  

  



  شود؟ مي  back wash  چگونه شني فيلتر  

  

back wash  فيلتر شني به سادگي و از طريق برگشت جريان آب استخر صورت مي  در شويي پس همان يا
گيرد. بدين صورت كه با عبور بالعكس جريان از پايين به سمت باالي فيلتر شني، مواد زائدي كه در بين شن 

  هاي فيلتر، گير كرده است به فاضالب انتقال مي يابد.

قرار داد و سپس پمپ را  "back wash"در حالت  را فيلتر يرِش و كرد خاموش را پمپ بايد شويي پس براي  
 back پايان از پس. انجامد مي طول به دقيقه 3 تا 2   دوباره روشن كرد. معموال پس شويي در استخرها

wash  درحالت را شير و كرد خاموش را پمپ "close"  تا كرد روشن ثانيه   60تا  30قرار داد، سپس پمپ را 
در پس شويي به فاضالب رفته و وارد استخر نمي گردد. پمپ را براي آخرين  كثيف آب تمام كه شويد مطمئن

قرار مي دهيم. حال پمپ را روشن كرده و فيلتر دوباره به تصفيه  "Filter"بار متوقف كرده و شير را در حالت 
  كردن آب استخر مشغول مي شود.

ماند كه مسير عبور آب در فيلتر در حال بسته شدن فه-گيج فشار در ورودي و خروجي به اپراتور استخر مي
شود كه باشد. اگر گيج، فشار خيلي بيشتري را در ورودي نسبت به خروجي نشان دهد اپراتور متوجه ميمي

فيلتر  "back wash"آشغال زيادي در بين شن ها جمع شده. اين به معني اين است كه هم اكنون زمان 
كند، لوله برگشت به استخر را ور، شيرها را براي تغيير مسير آب تنظيم مياپرات "back wash"است. براي 

  كند كه آب وارد سيستم فاضالب شود.بندد و لوله خروجي را باز ميمي

  



  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  شن هاي فيلترهاي شني پس از چند وقت بايد عوض شوند؟



  

سال را براي تعويض آن  10تا  5زماني بين مهندسين بنابر كيفيت شن هاي مورد استفاده در فيلتر پهاي شني 
سال بدون تغيير شن به كار خود  20دهند. در حاليكه ديده شده است كه گاها فيلتر ها بيش از پيشنهاد مي

باشد. اين زبري ادامه داده اند اما كارايي كه بايد را ندارند. در ابتداي كار فيلترها، شن استفاده شده بسيار زبر مي
 در هاشن اين زبري كه آنجايي از  .شود شن و ماسه ذرات خاك در آب را فيلتر كندت كه باعث ميآن چيزي اس

 كند كار بيشتر بايد شما سيستم كه است معني اين به اين و شود مي كم فيلتر راندمان شود،مي كمتر زمان گذر
  .باشد داشته را بازده همان تا

ديگر شن ها نمي توانند كثيفي ها را به طور كامل پوشش دهند و آب سال،  5دهند كه بعد از يافته ها نشان مي
 back ، كامال تميز نمي شود. در نتيجه چرخه فيلتراسيون كوتاه تر شده و نياز بهback wash در

wash  شودمي بيشتر.            

 back سيستمباشند زيرا فيلترهاي شن و ماسه اي اتوماتيك بهترين گزينه براي استخر هاي شنا مي
wash  توانند برنامه ريزي شوند كه چه زماني شير ها معكوس شوند، پس . به اين معني كه ميدارند خودكار

شويي انجام شود و دوباره شير ها به حالت قبل باز گردند. اين فيلتر ها بدون نياز به اپراتور هستند اما هزينه 
  ابتدايي باالتري را دارند.

    

  

  

  فشار تحت شني فيلترهاي براي عملياتي پارامترهاي  

 ماسه و شن بستر در فشار افت. كنند مي كار  bar 10تا  2فيلترهاي شني تحت فشار اغلب در فشار كاري 
 مشخص شركت آن كاتالوگ در و سازنده كارخانه طرف از و باشد مي محسوس اما است كم خيلي معموال تميز،
  .گيرد مي آب از را ريز بسيار ذرات فيلتر نوع اين. باشد مي

بسياري از موارد وجود دارد كه مي تواند به سرعت روي فيلترها اثر گذاشته و آنها را مسدود كنند. فيلترهاي 
شني در استخرهايي كه تازه گچ كاري شده باشند به سرعت مسدود مي شوند. همچنين خاك، برگ، مواد زائد 

  دند.ديگر موجب كوتاه تر شدن چرخه فيلتراسيون گر



بدون يك ماده منعقد كننده، فيلتر هاي شني، فقط براي جدا كردن مواد جامد درشت از آب در گردش موثر 
است. اما در صورت اضافه كردن يك ماده منعقد كننده، ماسه، صافي بسيار موثري خواهد شد كه جهت جدا 

  گردد.كردن مواد جامد معلق و باكتري ها براي يك تصفيه خوب مناسب مي

شود تا به خوبي لوم (سولفات آلمينيوم )، ماده منعقد كننده معمول، قبل از فيلتر به داخل آب استخر تزريق ميآ
گردند، تقسيم مواد معلق آب را منعقد نموده و آن ها را به اجزاء بزرگتري كه به راحتي توسط فيلتر جدا مي

كنش مواد قليايي آب، يك ماده رسوبي غير قابل نمايد. وقتي ماده منعقد كننده به آب اضافه شود، در اثر وا
  شود.انحالل ژله مانند موسوم به فالك تشكيل مي

فالك، مواد ارگانيك، تركيبات رنگي و باكتري ها را به خود جذب كرده و به دام مي اندازد. غربال ماسه اي فيلتر، 
گردد. يك مدت معين براي انجام ارج ميكند و نتيجتا آب زالل و تميز از فيلتر خاين فالك را از آب جدا مي

واكنش شيميايي بايد قائل شد در غير اين صورت ممكن است فالك در داخل استخر تشكيل گرديده و آب را 
  كدر كند. بنابراين آلوم را بايد طوري به مخزن مكش وارد كرد كه فرصت الزم براي تشكيل فالك موجود باشد.

  فشارويژگي هاي فيلترهاي شني تحت    

  بار10قابليت تحمل فشار تا  
 مجهز به شير هوا گيري و فشارسنج  
  هاي شنيبندي شده در فيلتراليه سنگ سيليس دانه 4استفاده از  
  اتوماتيك و تمام اتوماتيك جهت شستشوي معكوسقابل ارائه با سه نوع شير : دستي، نيمه  

  مزيتهاي فيلتر شني تحت فشار   

 راهبري ساده  
 تصفيه سرعت باال در  
 هزينه نگهداري كم  
 هزينه اوليه مقرون به صرفه  
 نياز به فضاي كم در نصب و بهره برداري  

  : شني فيلترهاي كاربرد    

 استخرهاي شنا  
 صنايع شيشه  



 صنايع رنگ  
 صنايع غذايي  
 صنايع نساجي  
 صنايع شيميايي  
 صنايع كاغذ سازي  
 صنايع فوالد و فلزات  
 صنايع الستيك و پالستيك  
  هاي آب و فاضالبتصفيه خانه  
 كليه سيستمهاي حرارتي و برودتي  
 نيروگاهها، پتروشيمي و پااليشگاهها  

  

  )سرعت(  فشار تحت شني فيلترهاي در بهينه جريان دبي

باشد. مهم ترين يافته ها از تست ها نشان براي بيشتر شدن اثر فيلتر، بايد مطمئن شد آب در دبي بهينه خود مي
  ن روي فيلتراسيون و زمان الزم براي جمع كردن آلودگي ها تاثير دارد.دهد كه سرعت باالي جريامي

 به "باال سرعت"كند. سرعت باالي جريان، سبب كوتاه تر شدن زمان فيلتراسيون گشته و تصفيه را سخت تر مي
سنجند. مثال سرعت آن را مي 2gpm/ft يا  ft/sec با كه باشد مي لوله در معين حد از بيش سرعتي معني

10 fps  70ن مقدار حدودا اي. است بااليي سرعتgpm لوله در PVC  1 100 و اينچيgpm براي 
  .باشدمي مطلوب اينچي PVC  2 لوله

ولي اين چيزي مغاير با آن است كه در عمل  -كنند، سرعت باالتر، تصفيه بهتربرخي از توليدكنندگان ادعا مي
آب را عبور دهيد عمال فيلتر فرصت گرفتن ميكروب ها و افتد. اگر شما در يك فيلتر جريان سريع اتفاق مي

رانيد بدون باكتري ها را نخواهد داشت. مشكل سرعت باال اين است كه شما فقط جريان را از درون فيلتر مي
  اينكه عمل خاصي روي آب انجام شود.

  .باشدمي 2gpm/ft 9تا  5سرعت هاي پيشنهادي بين 

  دهيم:رعت باال را مورد بررسي قرار ميدر اينجا اثرات منفي جريان با س



v. شود ذرات آلوده عميق تر از آنچه كه سيستم طراحي شده در شن فرو روند، سرعت جريان باال باعث مي
در نتيجه نياز به پس شويي بيشتري دارد تا آلودگي را خارج كند و اين باعث هدر رفتن وقت و انرژي 

  مي شود.

v. باعث مي شود كه ذرات آلوده كامال در شن فرو رفته و دوباره وارد  در بعضي موارد سرعت باالي جريان
  استخر گردند. وقتي اين اتفاق مي افتد تصفيه ناقص خواهد بود و يا هيچ تصفيه اي صورت نمي گيرد.

جريان هاي سرعت باال همچنين باعث فرسودگي شن و ماسه خواهند شد و زبري سطحشان را كم مي كنند. در 
  بايد عوض شوند.نتيجه شن ها 

براي بهترين نتيجه، سرعت جريان آب را تا حد ممكن پايين نگه داريد. پمپ هاي دور متغير جديد راندمان 
خوبي براي ايجاد جريان در سيستم دارند. با افزايش نرخ هاي انرژي، اين پمپ ها امروزه رايج شده اند و به شما 

  .كنيد كنترل را جريان دكمه يك فشار با تا دهند مي را امكان  اين

  

  

  

  

  

  

  

  

 


