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 Trash rack : ًام تجاری         هکاًیشُرتات تفکیک گز: دستگاُػٌَاى 

تفکیک هَاد ٍ اجسام جاهذ ٍهؼلق در  تز اساط هشکالت هَجَد ٍتحقیقات  اًجام شذُ در حَسُ دستگاُایي 

 .سیال رٍاى  آب اختزاع  ٍ ثثت گزدیذُ است

 

 (سیال رٍاى) تفکیک  هَاد جاهذ اس هایغ:دستگاُاّذاف 

  ّای هسیز در هثادی ٍرٍدیٍ اهکاى هسذٍد شذى رٍاى هسیز سیال در اتیتاتَجِ تِ ٍجَد اجساهوختلف قاتل تاسی

:  هکاًیشُ تا هشخصات سیز ارایِ هی گزددتفکیک گزهختلف در عَل هسیز 

خَرشیذی :ًَع اًزصی هصزفی 

 .قزار دارًذ درسیستن ّای صٌؼتی ٍ شْزیرٍاىسیال قاتل تاسیافت کِ در اد ٍ یا م ٍسایذجوغ آٍری کلیِ : کارتزد
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در صٌایغ ًفت ٍگاس ٍختزٍشیوی ٍ سایز صٌایغ تَلیذی اهکاى تفکیک هَاد ٍاجسام هؼلق در : کارتزد ّای صٌؼتی 

 Oily Waterسیال رٍاى ًظیز سیستوْای خساب صٌؼتی ٍ کاًالْای 

 :کارتزد ّای شْزی 

ٍهَاد سایذ ٍقاتل اجسام کلیِ  اتَهاتیک جوغ آٍریًصة تزرٍی هسیز کاًلْا ٍ جَیْای آب ٍ

گزفتگی هسیز آب در هثادی ٍرٍدی  تاػث آب تِ صَرت رٍاى قزار دارًذ ٍکاًالْای تاسیافت کِ در 

 . هی شًَذ ایي رتات تا ػولکزد تٌاٍتی ٍتِ صَرت هکاًیشُ هاًغ اس اسذاد هسیز سیال هی شَدهختلف

 

اس آًجا کِ اغلة ایي هَارد هَادقاتل تاسیافت هی تاشٌذ جوغ آٍری ایي هَاد اس هسیز سیال تاػولکزد اتَهاتیک 

 :اًجام  هی گزدد
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 شزح ػولکزد دستگاُ

 :جوغ آٍری هَاد اس هسیز سیال تِ صَرت اتَهاتیک تا ػولکزد سیز اًجام هی گزدد

 دریافت هَاد ٍ اجسام جاهذ هؼلق تَسظ سثذ تاحزکت تٌاٍتی سهاى تٌذی شذُ ٍهٌظن -1

اًتقال درجا ٍسزیغ هکاًیشُ تَسظ هکاًیشم ّیذرٍلیکی هَاد اس سثذ تِ هخشى هتصل  -2

 .ًٍگْذارًذُ سثذ

اهکاى تاهیي اًزصی هَرد ًیاس هَتَر الکتزیکی اس اًزصی خَرشیذی جذب شذُ درخاًل  -3

 خَرشیذی ًصة شذُ تز رٍی سیستن 

تثذیل اًزصی جٌثشی حاصل اس آب ّای رٍاى تِ اًضی الکتزیکی  در تَرتیي قاتل ًصة تز  -4

 .رٍی دستگاُ
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 :هشایای سیست هحیغی
تِ صَرت رٍاى قزار دارًذ ٍتاػث گزفتگی در هسیز سیال  ٍهَاد سایذ ٍقاتل تاسیافت کِ در اجسامجوغ آٍری کلیِ 

ٍ  هَچة  اًتشار آالیٌذّی سیست هحیغی هی گزدد ایي دستگاُ تا ػولکزد اتذاػی  شذُ هسیزسیال در هحلْای 

خَد اهکاى تاسیاتی ضایؼات صٌؼتی ٍشْزی ٍخاکساسی هحیظ سیست را فزاّن آٍردُ ٍهاًغ اس اًتقال ٍاًتشار 

آلَدگی ّا در فضاّای صٌؼتی ٍ شْزی ٍهختل شذى سیستوْای اًتقال سیال در هحیظ ّای صٌؼتی ٍشْزی 

 .هی شَد

 

ًوًَِ اٍلیِ دستگاُ 
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 اهکاًات سخت افشاری ٍ ًزم افشاری رتات

ِ ی تلفي َّشوٌذ ٍلح تاج ٍ"آًا رتات اهکاى را دارد ٍ شاهل دٍ تخش ًزم افشار ٍ ..  کٌتزل اس راُ دٍر  تِ ٍسیل

تخش ارتثاط ٍ خایش رتات در هحیظ ایٌتزًت اشیاء ٍارتثاط تی سین تا اخلیکیشي هَتایل، ارسال .سخت افشار است

ٍ دریافت اعالػات اس اخلیکیشي ٍ ّوچٌیي خیادُ ساسی تشخیص خز تَدى هخشى ٍ خایش هَقؼیت ٍ 

ػولکزداخلیکیشي، اتصال تی سین تِ سخت افشار، اهکاى فزهاى تِ رتات، اهکاى ًوایش خز تَدى ٍ ًثَدى سغح 

هخاسى ٍ اهکاى ٍاردکزدى خاراهتز ّای تؼذاددفؼات حزکت تاسٍی رتات ٍهذت سهاى اًجام ػولیات خایش اًزصی ٍ 

. هَقؼیت خالًی رتاتْای هستقز در هسیز

 


