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-:Filtrationالترشیح 
-:تعریف

وهــي عملیــة فــصل مكونــات خلــیط متجــانس مــن المــادة الــصلبة والــسائلة بواســطة وســط 
الـــسائل فیمـــر مـــن خـــالل أمـــامـــسامي حیـــث تترســـب المـــادة الـــصلبة علـــى الـــسطح المـــسامي، 

.ًالتطبیقات الصناعیة انتشاراأكثرالوسط المسامي، ویمكن اعتبار عملیة الترشیح من 

-:ئد وسط الترشیحفوا
وأكثرهـــــاعملیــــة الفــــصل إلجـــــراءیــــستعمل وســــط الترشــــیح فـــــي المختبــــرات الكیمیاویــــة 

المـــادة بإســـنادفـــي العملیـــات الـــصناعیة فیقـــوم الوســـط المـــسامي أمـــا. ًاســـتخداما ورق الترشـــیح
).الكیك(الصلبة المتجمعة 

-:مواصفات وسط الترشیح
ي فـي عملیـات الترشـیح هـي المـواد النـسیجیة المواد المستعملة كوسط ترشـیح مـسامأهمإن

ــــصفاأواالمــــواد القطنیــــة أوالنــــایلون أوالــــصوف أومثــــل الحریــــر  ح ئالبالســــتیكیة، وكــــذلك ال
أكثــرولكــن . مثــل الرمــل واالسبــستأخــرىمــواد أوالمعدنیــة المثقبــة والمــواد الــصلبة المــسامیة 

-:فاتها ما یليهي المواد النسیجیة، ومن مواصًالمواد المستعملة شیوعا
.كل المائعیكون مقاوم لفصل تأإن.١
.ًیكون قوي میكانیكیاأن.٢
. رخیص الثمن ومتوفر.٣
.تكون مقاومته ضعیفة لمقاومة جریان الترشیحأن.٤

-:العوامل المؤثرة على عملیة الترشیح
.لزوجة المائع وكثافته وطبیعته الكیمیاویة.١
.توزیعها الحجميحجم جزیئات المادة الصلبة وشكلها وطبیعتها و.٢
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.تركیز المادة الصلبة.٣
.كمیة المادة المراد فصلها.٤
.القیمة المادیة للمادة الصلبة والسائلة.٥
.دقة عملیة الفصل.٦

Typesالمرشحات أنواع of Filters:-
-:جهزة الترشیح هيهناك نوعان من أ

Continuous Filterالمرشح المستمر .١

Batch Filterمرشح الدفعات .٢

-:م الفروق بینهماوأدناه أه

المرشح الدفعاتالمرشح المستمر
نــــاتج مــــن ســــطح أعلــــىالحــــصول علــــى . ١

.الترشیح مع اقل ضغط
یستعمل في حالة كـون كیـك الترشـیح ذو . ١

.مقاومة عالیة

ویــتم تــدخل مــادة التغذیــة بــصورة مــستمرة. ٢
.الحصول على النواتج بصورة مستمرة

بـــات مـــادة التغذیـــة تـــدخل علـــى شـــكل وج. ٢
قطــــــع دخــــــول المــــــادة المغذیــــــة عنــــــد یتو

ــــــصلبة  ــــــرات خــــــروج المــــــادة ال ــــــة(فت إزال
).الكیك

الكیــــــــك بــــــــسهولة وبطــــــــرق إخــــــــراجیــــــــتم . ٣
.فیزیاویة بسیطة

.الكیك صعبةإخراجتكون عملیة . ٣

یمكـــــن اخـــــذ النمـــــاذج بـــــسهولة ومـــــن أي . ٤
.مقطع

یكــــون مــــن الــــصعوبة اخــــذ النمــــاذج مــــن . ٤
.المقاطع
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-:جهزة المستعملة في عملیة الترشیحهم األأ
-:بصورة واسعة ومن ممیزاته ما یليیستعمل -:Filter Pressمرشح المكبس . ١

.بسیط الصنع.أ
.رخیص الثمن، سهل الصیانة.ب
.له مساحة ترشیح واسعة ومقاومة قلیلة. جـ
).psi 20(یمكن استخدام ضغط ترشیح عالي فیه حتى . د
.یكیمكن التحكم بسمك الك. هـ

-:هم مساوئ مرشح المكبس فهيأما أ
.العاملةاألیديتكون الكلفة التشغیلیة عالیة الرتفاع كلفة .أ

.ًوبذلك یكون تلف الوسط المسامي سریعا) Batch(قطعة تتكون العملیة م. ب
.التآكلیجب وضع غطاء للحمایة من المواد التي تسبب . جـ

-:Leaf Filterالمرشح الورقي . ٢
مرشـــح مفیـــد لحــاالت عدیـــدة ولكنـــه غیــر اقتـــصادي لتـــداول الكمیــات الكبیـــرة مـــن هــذا ال

.كمیات كبیرة من سائل الغسلإلىالمواد العالقة، ویحتاج 

-:Continuous Filterالمرشح المستمر . ٣
ـــة فـــي هـــذه المرشـــحات  ـــةتكـــون التغذی كلهـــا ،الكیـــك والغـــسل والترشـــیح والتجفیـــفٕوازال

.وأوتوماتیكیةمستمرة 


