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مقدمه       

   
 ،حصول هیدرولیك سیستم یك در عملیاتی مشكالت بردن بین از راههای از یكی

  كه این وجود با .باشد می مواقع كلیه در سیال خوب ازحالت اطمینان
 كه نمایند می كمك هیدرولیك سیستم سرویس و كردن پر دقیق دستورالعملهای

 كافی صرفاً مساله این لكن شود، نگهداری ومناسب خوب طشرای یك در سیال
 كه نمایند می كمك آنها .هستند نیاز مورد سیستم در فیلترها و ها صافی .نیست
  و حالت در خود سرویس عمر سرتاسر در سیال :یعنی آید دست به دلخواه نتیجه
 باشد ومناسب خوب وضعیت
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قبولی قابل زمان مدت سیال توان سیستم كه آن برای هیدرولیك سیستم احتیاجات 
 . است اهمیت دارای پاك و تمیز هیدرولیك سیال وجود نماید، عمل صحیح طور به را
  آوری جمع را ها آلودگی از زیادی مقادیر ، عملیات طول در هیدرولیك، سیستم یك
 تا باشد، می كردن كار حال در سیستم كه مدتی خالل در .آورد می وجود به یا و نموده
 دستگاه ، صورت این غیر در .برد بین از و زدود را ها آلودگی باید دارد امكان كه جایی
 نیز ها بست شده، بسته و باز سختی به ها فلكه شیر .نماید می شدن فرسوده به شروع
 .نماید نمی عمل صحیح طور به هیدرولیك سیستم ودیگر كرده نشت به شروع
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نشینی ته (Settling) 

 
مواد آالینده ای كه سنگین تر و یا بزرگترر هسرتند معمروالً در زیرر     
سیالی كه به آرامی در حال حركت می باشد و یا اینكه ساكن است، 

 ته نشین می شوند

سراعت   4000الری   2000سیستم هیردرولیك نیرز بعرد از    كل 
تعیرین فواصرل زمرانی    . سرویس به طور كامل باید تمیرز شرود   

دقیق برای تمیز كردن كل سیستم بستگی به شررایط عملیراتی   
سیسررتم نرروع سرریالی كرره مررورد اسررتفاده قرررار گرفترره اسررت و 

 .تولید كننده سیال داردهای  توصیههمچنین 
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یهتصف درجه (Degree of filtration ) 

 
از لحاظ تئوری ، صافی ها وفیلترها به گونه ای ساخته شده اند كه ذراتی كه دارای یرك  
اندازه مشابه هستند بتوانند از آنها عبور نموده و ذرات دیگر با اندازه ای متفاوت روی آنها 
متوقف شوند كه این عمل با صافی هایی كه ذرات بزرگتر و فیلترهایی كه ذرات كوچكتر 

 .را جدا می سازند انجام می شود
 
 

 

 
درصد ذراتی كه دارای انردازه هرای    98منافذ نمونه های رایج صافی ها وفیلترها از عبور 
عبرور    دو درصد باقی مانده كه از فیلتر. مشخص و یا بزرگتر هستند جلوگیری می نماید

 می نمایند 
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 25 آنها اندازه كه ذراتی درصد 98 ، میكرون 25 تصفیه درجه با صافی یك ، مثال برای

 نامی درجه عنوان به تصفیه درجه این كه نماید، می متوقف را باشد بیشتر یا میكرون
(nominal rating ) ذرات درصد 100 است ممكن صافی همین .است شده شناخته  

  درجه این كه باشد بیشتر میكرون 50 از  آنها اندازه اگر ، نماید جدا سیال یك از را
 .شود می نامیده ( Absolute rating) مطلق درجه عنوان به نیز تصفیه
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اند شده توصیف میكرون به شد اشاره آنها به اكنون هم كه ذراتی اندازه.  
 میكرون یك .میباشد ریز ذره یك ابعاد برای مرسوم گیری اندازه واحد میكرون
 نسبت توانید می شما .میباشد ( اینچ 0/00004 حدوداً) میلیمتر 0/001 با برابر
 اینچ 0/001 برابر حدوداً میكرون 25 هر اینكه گرفتن یاد با را مقیاس دو این
 مسلح غیر چشم با باشند میكرون 40 از بیشتر كه ذراتی بسپارید، خاطر به است،
 زیر شرح به میكرون به آشنا ذرات از تعدادی های اندازه .باشند می رویت قابل
 .باشند می

میكرون 100   نمكدان نمك دانه یك 

میكرون 70    (تارمو قطر ) مو تار یك  
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 هستندیك اندازه تقریباً منافذ یك صافی. 
 
    یك فیلتر به علت این كه سوراخ های آن به یك اندازه نمی باشد در عرین حرال كره

 .بدهدباید توده ای از ذرات را تشكیل نماید می وری آذرات ریز تر را جمع 
 
 صافی تعداد كمتری از ذرات را نسبت به فیلتر جمع آوری می نماید. 
 .دارا بودن درجه عملكرد اسمی پائین تری می باشد دلیل آن    

 

نباید آنها كه است این فیلترها و ها صافی عملكرد مهم خصوصیات از دیگر یكی  
  نیز فیلترها و ها صافی عالوه به .بگیرند قرار كنند می تمیز كه سیالی تاثیر تحت
 یا و گذاشته اثر آن شیمیایی تركیبات یا سیال شیمیایی افزودنیهای روی بر نباید
 .دهند تغییر را آنها
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مجاز فشار افت حداكثر (Maximum allowable pressure drop ) 

 مزبور واسطه بین از ذرات دهد می اجازه كه تصفیه واسطه اطراف در است فشاری افت
  از وغبار گرد ذرات فشار، psi 11 در باشد، psi 10 فشار افت حداكثر اگر .نمایند عبور
 حداكثر .نمایند عبورنمی آنها ، فشار psi 9 در صورتیكه در نمایند، می عبور فیلتر میان
  یك عنوان به .شود داده مطابقت نیز سازنده نظرات با باید فیلتر واقعی مجاز فشار افت
 در .نمایند تحمل psi 10 تا را فشار افت توانند می فیبری فیلترهای ، سرانگشتی قاعده
  .نمایند تحمل را بیشتری خیلی فشار افت توانند می فلزی  فیلترهای كه صورتی
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   مختلف های واسطه عملكرد

(Performance of different mediums ) 

 
 یا موادی كه برای زدودن ذرات جامد از سیال به كار می ) واسطه های مختلف

 .تقسیم می شوند به دو نوع اصلی( روند

 
 سطحیواسطه های 

 
 

 عمقیهای واسطه 
 

صافی ها 

فیلترها 
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 می باشدسایشی یكی دیگر از مشكالت عملكرد واسطه فیلتر ، جابه جایی. 
   این مشكل موقعی به وقوع می پیوندد كه واسط تصفیه از محفظره خرود یرا جرایی كره       
انرد را آزاد مری    ب بندی شده است شل شده و ذراتی را كه به وسیله صافی متوقف شدهآ

 .نماید

11 

       گرد وغباری كه در واسرطه تصرفیه در مردت زمران پررداز
عملیات گیر كرده و انباشته می شرود، تحرت عنروان تشركل     

 .در داخل فیلتر نام برده می شود آلوده كننده
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 صافی ها از یك شبكه توری متخلخرل بررای جردا كرردن ذرات بزرگترر ازدرون      اكثر

صافی هرای دارای شربكه تروری متخلخرل اكثرراً از فروالد       . سیال استفاده می نمایند
بافته شده است كره در  متخلخل ضدزنگ ساخته شده و به گونه ای این شبكه توری 

ایرن را  . هر اینچ مربعی از سطح ان تعداد معین و به خصوصی از منافرذ وجرود دارنرد   
منفذ  100شبكه ای دارای  100یك صفحه . صفحه می نامند ( mesh) شبكه توری

 .میباشدیا سوراخ در هر اینچ مربع 
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 وجود اینكه صافی ها برای اكثر كاربری ها، اقتصادی تر ومناسب تر هسرتند، دارای  با
محدودیت هایی كه شامل دامنه ذرات و اندازه كوچكترین ذراتی كه مری توانرد جردا    
نمایند و ظرفیت كلی آنها برای نگهداری توده های بزرگ ذرات در روی یرك صرفحه   

این محدودیت ها ، آنها برای كاربری هایی كره نیازمنرد بره    علت  ، بهدباشنمی د حوا
جدا كردن ذرات خیلی ریز می باشند، یا مواقعی كه یك تجمع انبوهی از تروده ذرات  
  تشكیل می شود و یا زمانی كه افت فشار كمری بایرد وجرود داشرته باشرد، سرفار        

  .شودنمی 
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رایج ترین صافی هایی كه دارای شبكه تروری متخلخرل مری باشرند ودر سیسرتم هرای       
 .رمی باشدزیهیدرولیك مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح 

 (اینچ 0.010)منفذمیكرون برای هر  240با اندازه    شبكه متخلخل 60توری دارای 
 (اینچ 0.0006)هرمنفذمیكرون برای  150با اندازه    شبكه متخلخل 100توری دارای 

  (اینچ 0.003)میكرون برای هر منفذ  75با اندازه    شبكه متخلخل 200دارای توری 
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سایر انواع صافی هایی كه دارای واسطه سطحی هستند شامل پارچره هرای بافتره شرده      
سخت و یا نرم، و یا نوارهای پیچیده شده و سیم پیچ ها می باشند، این صافی ها ممكرن  

درصرد بررای    100میكررون   2درصد برای ذرات ریز حدود  98است بادرجات جداسازی 
 .شوندمیكرون و باالتر ساخته  12ذرات 

بررای  )دراكثر سیستم های هیدرولیك، صافی ها به عنوان صفحات ورودی مكنرده پمر    
برای جلروگیری  )كننده ها لوده آازصفحات پرشونده عنوان  بهو هم چنین ( حفاظت پم 

 .گیرندمورد استفاده قرار می ( در بعضی از ورد ذرات گرد وغبار سیال به داخل مخزن
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 بلكه بر پایه حرداكثر  باشد میانتخاب انها نه تنها بر پایه بزرگترین اندازه ذره استوار ،
برای جدا كردن ذرات بزرگتر بدون وارد آمردن  . جریان سیال هیدرولیك نیز می باشد

فشار به پم  ، صافی های ورودی بایرد دارای منافرذ عبروری كرافی بروده ومسراحت       
 .باشدسطح آنها نیز متناسب 

 

 

 

 
    ،  طراحی صحیح صافی باید به صافی اجازه بدهد كه حداقل سه برابرر ظرفیرت پمر

اینچ فشرار جیروه    6فوت در دقیقه و یا خالء مكش از  4بدون این كه شتاب سیال از 
 .افزایش پیدا كند، از آن عبور نماید
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   در صورت امكان صافی ها باید در جایی نصب شوند كه بتوان به سرعت آنهرا را بررای
بعضی از صافی هرای مكنرده دارای مكرانیزم    . تمیز كردن و یا تعویض جا به جا نمود 

برگشت برای تصفیه می باشند كه این مكانیزم اجازه می دهد سیال آلروده در مواقرع   
ایرن گونره مروارد ضرروری و غیرر      . ضروری دور صافی گرد  و جریان داشرته باشرد  
 .تعویض نگرددمنتظره نباید باعث گردد كه صافی تمیز نشده و یا 
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 بهتری نسبت به صافی ها هستند برای جمع وری آفیلترها به علت اینكه قادر به جمع
 گیرندآالینده كوچكتر مورد استفاده قرار می وری ذرات آ

 یترهمچنین آنها می توانند در مقام مقایسه با صافی ها در مقابل افت فشار نسبتاً پایین  
 نمایندعمل 

 یك فیلتر نه تنها نسبت به یك صافی می تواند از ورود ذرات بااندازه های مختلف بیشتری
 نمایدجلوگیری 

 در غلظت پایین مواد آالینده یك فیلتر نسبت به یك صافی می تواند در یك سطح مشابه
 .نمایدبیشتری را جمع آوری الینده آ  مواد

  به عالوه فیلترها نسبت به صافی ها می توانند به طور موثرتری الیاف وذرات باریك ودراز
 .سازندرا از سیال جدا 

 
 بعضی از فیلترها به گونه ای طراحی شده اند كه در هنگام عبور سیال از آن به وسیله

كننده ها به سیال عمل شیمیایی انجام تثبیت  واضافه كردن و یا زدودن افزودنی ها 
 .دهند
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هرای   واسطهاكثر فیلترها از نوع واسطه عمقی هستند، اگر چه تعدادی از آنها نیز تحت عنوان 
دهانه های آنها . یك سری صافی می باشد  سطحی طبقه بندیشده اند به یك مفهوم یك فیلتر

در ابتدا گشاد هستند و به تدریج از نقطه نظر اندازه كاهش پیدا نموده تا این كره كروچكترین   
 گیرددر آخر قرارمی نها آ

بدنه فیلتر معموالً از فوالد ریختگی ساخته شده است بدنه به چارچوب طرف تخلیره پمر  بره    
اجزائ تشكیل دهنده فیلتر بره وسریله فنرر و یرا     . وسیله یك بست كوچك متصل شده اسست

سیار وسایل نگهدارنده در جای خود قرار می گیرند به دلیل اینكه واسطه فیلترر را نمری تروان    
زمانی كه فیلترر  . نشده استبینی هیچ گونه مكانیزم تمیز كنندهای برای ان پیش . تمیز نمود

 .مرری نماینرردن آفیلتررر جدیرردجایگزین ك یرركثیررف مرری شررود، آن را دور مرری اندازنررد و   
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 :میباشندنوع عمقی دارای دو عیب فیلترهای     
 زیاد به كار برده می شوند خیلی زود  لودگی آاول اینكه ،فیلترهایی كه در سیاالت با

كننده انباشته شده و در نتیجه عمر سرویس دهی رضایت بخشی را كه  هلودآاز مواد 
را باشند،  میدر صورت استفاده انها برای سیاالت با مواد آلوده كننده كمتر دارا 

 .نخواهند داشت

 

 

 

 

 
 اینكه مواد الیه فیلتر جذب كننده، در اكثر موارد افزودنی ها وتثبیت كننده ها را دوم

  كردباانتخاب صحیح عنصر واسطه می توان بر این معایب غلبه . از سیال می زداید
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 ( Fiber mediums) های فیبریواسطه 
فیلترهای نخ تابیده معموالً به شكل استوانه ای هستند و دور یك مغزی كه قسرمتی از   

این نوع فیلترها ممكن است كه از یرك ترا دو ایرنچ عمرق     . فیلتر است پیچیده می شوند
مانند تمام واسطه های عمقی پیچش های داخلی به یكدیگر نزدیرك ترر و   . داشته باشند

ذرات در جداره های مرابین نرخ تابیرده در    . پیچش های بیروین از یكدیگر دورتر هستند
. وری مرری شرروندآودر خررود كررالف نررخ تابیررده ، جمررع ( قسررمت كرررك دار)خررواب آن 
میكررون و   100درصد برای ذرات یرك ترا    98نخ تابیده درجه جدا كنندگی   فیلترهای

ایرن  . میكرون را دارا مری باشرند   150تا  10درجه جدا كنندگی صد در صد برای ذرات 
نوع فیلتر برای جمع آوری سنگین ذرات مناسب است و ممكن است كه به عنروان یرك   

  .فیلتر با جریان كامل، در نزدیكی خروجی پم  هیدرولیك مورد استفاده قرار گیرد
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های نمدی از توده های فیبری كه با ضخامت و به صرورت متخلخرل برا یكردیگر     واسطه 
آنها فیبرهایی هستند كه بره صرورت كرالف پیچیرده     . است شدهجفت شده اند تشكیل 

شده اند و گاهی نیز با رزین محافظت می شوندو به علت ساختارشان فقط می توانند در 
فیبرهای كوچك و ظریفی كه به صورت . برابر یك مقدار كمی افت فشار، مقاومت نمایند

فشرده بسته بنردی شرده انرد امكران تصرفیه مناسرب را بره وجرود مری آورنرد و دارای           
ساختمانی شبیه فیلترهای نوع سطحی هستند لكن اكثر فیبرهای نمردی، در فیلترهرای   

درصرد بررای جداسرازی     98آنهرا دارای درجره   . نوع عمقی مورد استفاده قرار می گیرند
در صورتی كه فیبرها خیلی نزدیك بره یكردیگر   . میكرون می باشند 100تا  5ذرات بین 

 .كنندكالف شده باشند، به ندرت مقدرای از ذرات از آنها عبور می 
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هم كاغذ یكی دیگر از انواع واسطه ها مری باشرد، انرواع مختلرف كاغرذ هرم بررای        هنوز 
طبقه بندی آنهرا  . سطحی و هم برای فیلترهای نوع عمقی به كار می روندوع ن فیلترهای

اغلرب اوقرات ،   ر د. دباشر ضخامت وكلفتی آنها می برحسب  یابر حسب ظرافت ونازكی و 
كاغذهای الیه بیرونی یك مقردار كمری از كاغرذهای    . فیلتر از چند الیه تشكیل می شود

الیه داخلی ضخیم تر می باشند تا این امكان را به فیلتر بدهند كه بتواند مقدار بیشرتری  
اكثر متعلقات فیلترر كره از طریرق بازرگرانی و     . از ذرات درشت تری را جمع آوری نماید

 5ترا 2درصرد بررای ذرات    98خریدن در دسترس می باشند دارای درجره جداكننردگی   
واسطه های كاغذی به علرت  . میكرون می باشند 35تا 20میكرون و  15تا  10میكرون، 

دارای الیه واسرطه  . اینكه فیبرها والیاف چوبی با رزین های شیمیایی محافظت می شوند
  .نمی باشند
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  (Non-fibrous surface mediums)فیبریواسطه های سطحی غیر 
 

از واسطه های فیلتر كه در سیستم های هیدرولیك صنعتی به كار می رونرد دارای  تعدادی 
. باشند میصافی هایی هستند كه با انواع فیبری آن كه تاكنون شرح داده شده اند متفاوت 

یكی از آنها دارای غشاء واسطه ای میباشد كه از ورقه های نازك ومتخلخل استات سرلولز و  
محلول های ته نشرین شرده ایرن مرواد اسرت،      های  گدازهیا نیترات سلولز كه در اثر تبخیر 

واسرطه هرای   عنروان   بره تشكیل شده است این غشاء ها به انردازه ای ظریرف هسرتند كره     
بلكره بره   انرد   هم نچسربیده  بهاینكه آنها به طور فیزیكی علت  بهسطحی قلمداد می شوند 
آنهرا دارای  . انتقال مواد واسرطه ای انجرام نمری گیررد    اند  شدهطور شیمیایی باهم تركیب 

 .باشند میمیكرون  12یك دهم تا اندازه  بهدرصد برای ذراتی  100درجات جداكنندگی 
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شامل پودرهای فلزات می باشند كه تحت حرارت و فشار سطحی واسطه های فیلتر سایر 
ضخیم توده . در می آیندمتخلخل  ویكپارچه شده و به صوت ساختارهای ضخیم، سخت 

مواد، حامی سطح فیلتر هستند و امكان اسرتفاده از آن را در فشرارهای براال فراهم مری      
 60ترا  2درصرد بررای ذرات برین     98پودرهای فلزات دارای درجره جداكننردگی   . سازند

 .میكرون می باشرند  60تا  4درصد درجه جداكنندگی برای ذرات بین  100میكرون و 
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دیگر از فیلترهای سطحی، از گندوله هرای غیرفلرزی و یرا پودرهرا كره بره صرورت        یكی 

شیمیایی و یا از طریق حرارت یكپارچه شده و تبدیل به واسطه های نوع سطحی شربیه  
پررودری كرره چنررین گداخترره شررده دارای درجرره . مرری كنررداسررتفاده پودرهررای فلررزات 
تركیبرات شربیه   . میكررون میباشرد    60تا 0.2درصد برای ذرات بین  100جداكنندگی 

  .باشدمیكرون می  125تا 0.1درصد برای ذرات 100گداخته دارای درجه جدا كنندگی 
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 ( Magnetic mediums) واسطه های مغناطیسی

دیگر از وسایلی كه برای جدا كردن ذرات آلوده كننده از سیاالت هیدرولیك به كار یكی 
یرك آهرن ربرا ذرات ریرز فلرزی را كره در اثرر        . می رود، استفاده از مغناطیس می باشد

فرسودگی به وجود آمده و بیش از اندازه كوچك هستند كه از طریق تصفیه بتوان آنها را 
آهن رباهایی با شكل هرای كونراگون در هرر جرایی كره      . جدا نمود جذب و نگه می دارد

 بتوانند به موثرترین نحو ذرات فلزی را از سیال جدانمایند، جایگزین می شوند
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 صافیروش های نصب فیلتر و 

 
نقشه شماتیك ممكن است كه محل دقیرق  . شماتیك آن رجوع نماییدنقشه  بهباید شما 

را به صورت تصویری به شما نشان دهرد و یرا اینكره صررفًا از طریرق قررار دادن عالئرم        
 بره نمودارهرای گرافیكری   . دنمایر اختصاری در روی نمودار گرافیكی، محل آنرا مشرخص  

یك رو  استاندارد ارائه سیستم های قدرتی هیدرولیك مورد قبول واقع شده اند عنوان 
هرای  آرایرش   وها برای معرفی و نشان دادن اجزاء قطعرات هیردرولیك   نشانه  وو عالئم 

      .اندمدار در نظر گرفته شده 
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 : نمایید رعایتعالوه بر ایمنی در زمان نصب یا تعویض فیلترها یا صافی ها، این موارد را 
 

 
 

و صافی ها را در نقاطی كه به سهولت قابل دسترسی باشند و احتمال فرامرو   فیلترها 1)
دور از دسرترس قررار دارنرد    اط قر ناگر تجهیرزات فیلترهرا در   . باشدنباید یز نآنها كردن 

 .شوندمطمئن شوید كه به طور مرتب سرویس و نگهداری می 
 
 
 

قبل از اینكه از سیستم های هیدرولیك استفاده نمایید آنها را به طور كامل تمیز نموده 2)
ساعت كاركرد عملیات ،فیلترها را  50بعد از اولین . و با فیلترهای مناسب تجهیز نمایید 

بعرد از  . ساعت كاركرد نیز این عمل را انجام دهیرد  500بعد از مجدداً تعویض نمایید و 
فیلترها را بازرسی نموده و در فواصل زمرانی معرین آنهرا را      این در زمانه های مشخص

صافی های نوع لبه دار را به طور مرتب تمیز و زه كشی نمایید فیلترهای . ماییدنتعویض 
     .نماییدنوع پرده ای را در صورت لزوم تمیز 
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كه فیلترها را تمیز و یا تعویض می نمایید مطمئن شوید كه كلیه آالینده هرا  زمانی 3)
و لجن ها از درون پوسته فیلتر زدوده شده اند هم چنین از سرالم برودن واشررها و    

   .درزبندها به منظور درزبندی صحیح فیلتر اطمینان حاصل نمایید

    
  

 

 
میكررون مرورد اسرتفاده قررار      25صافی ها را باید برای جدا سازی ذرات بزرگتر از 4)

  .دهید و از فیلترها صرفاً برای جداسازی ذرات ریز استفاده نمایید

 

نمی دهد بایرد  انجام  رایك فیلتر و یا صافی در اكثر موارد بسته است وعمل تصفیه 5)
آنرا همواره سرویس نمایید یا آنرا با یك فیلتر بزرگتر و یا با یك فیلتر از نروع دیگرر   

دهیرد و علرل وجرود    شرو  ت و ب شسر آ برا  نموده و تمیز  راسیستم . تعویض نمایید
  .نماییدبررسی  رادر سیستم الینده آمقادیر زیادی 
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تمیرز  روی آنها وجود دارد در مروقعی كره   زیاد و صافی هایی كه افت فشار فیلترها 6)
 نمی  نظرنصب می گردند دارای اندازه مناسب برای كاربرد مورد مجدداً می شوند و 

 مرورد سازندگان فیلترها را بررای اطمینران از اینكره فیلترهرای     های  توصیه. باشند
 .باشیدداشته خاطر  باشند به مناسب می واز نوع درست استفاده 

 

 
میكررون و یرا كمترر طراحری      10تا  5از فیلترها برای جدا سازی ذرات بین بعضی 7)

فیلترهای كاغذی و یا فیلترهای با الیاف بافته شده معمروالً بهتررین نروع    . شده اند 
امرا  .باشرند  مری فیلترهای فلزی پودری دارای درجه باالتر تصرفیه  . فیلتر ها هستند
كه باعث قطع شدن عملیرات آنهرا   باشند  میذرات كوچكی دارای  آنهاگاهی اوقات 
 .می شود
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