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يا شرکت مهندسی سامان آر  

 

هیدروکربنیی هافیلترهای کارتریجی فرآیند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cylindrical ابعاد و شکل

 متریال مدیا

Micro Glass – Cellulose – Cotton  

Stainless Steel – Galvanized Iron – 

Alumina and any compatible required 

material depending on the process. 

 Up to 120˚C مشخصات فرآیندی

 mbar 200 – 80 > افت فشار

 %99.98 - %99.5 - %99 - %98 - %95 راندمان

 micron 100-1 درجه جداسازی

      

ی مورد استفاده در فرآيندهای المنت فيلترها

اغلب در فيلتراسيون  پااليشگاهی و پتروشيميايی

 ، نفتا ، مايعات گازی سياالتی مانند گازوييل ، بنزين

ساير برش های هيدروکربنی مورد استفاده قرار  و

ا توجه به آلودگی های موجود در اين می گيرند که ب

و نيز با توجه به شرايط هر قسمت از نوع سياالت 

( قابل Pفرآيند نظير حداکثر ميزان افت فشار )

تحمل فرآيند ، نوع تجهيزات و حساسيت آنها در 

همچنين نوع ذرات پايين دست يا باال دست فيلتر و 

( آلودگی همراه با سيال اصلی Bulkيا حتی تودة )

، نوع المان ، جنس متريال قسمتهای مختلف آن، 

درجه جداسازی مورد نياز آن و حتی ابعاد ، قطر و 

 ضخامت آن تعيين می شوند.

عالوه بر اينها ارنجمان قسمتهای مختلف مديای 

ر و پود( فيلتر اعم از قسمتهايی که دارای بافت )تا

هستند يا قسمتهايی که ساختار نا منظم )بافته 

 نشده( نيز از موارد بسيار حائز اهميت می باشد.

فيلترهای فرآيندی ساخت شرکت سامان آريا با  

مالحظة کليه موارد فوق و با در نظر گرفتن ساير 

( و نگهداری و Operationشرايط عملياتی )

متنوع ( با مديا های Maintenanceتعميرات )

 . می گرددتوليد و ارائه 

الزم به ذکر است که همانند ساير انواع فيلترها در 

کليه کاربردها ، فيلترهای فرآيندی نيز پيش از 

(     Alarm Zoneرسيدن به منطقه حساس )

می بايستی همانگونه که در نمودار مقابل مالحظه 

می گردد تعويض گردند تا عالوه بر انجام 

وب ، از تحميل افت فشار بيش از فيلتراسيون مطل

اندازه که می تواند برای فيلتر و در نتيجه برای 

 فرآيند ،  نامطلوب باشد جلوگيری نمود.

 

 

 روش انتخاب : 

جهت سفارش اين نوع فيلترها خواهشمند است پس از 

اخذ اطالعات  فرم"تماس با اين شرکت و دريافت 

سبت به تکميل و ارسال مجدد آن اقدام ن "فرآيندی فيلتر

فرماييد تا پس از انجام طراحی ها نمونه اوليه توليد و 

 جهت بررسی های الزم )ترجيحاً ميدانی ( ارائه گردد.
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