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 چکیده

دز ایه مقبلٍ مسيزی بس تبثیس جىس فیلتس َب دز عملکسد ي ببشدَی بگ فیلتس َبی جت پبلس اوجبم ضدٌ است. بب تًجٍ بٍ اَمیت 

صىبیع، مبىبی ازشیببی تحقیقبت اوجبم یبفتٍ دز بگ فیلتس َبی جمع آيزی غببز  شَبی خسيجیتصفیٍ گبمًضًع محیط شیست ي 

دز معبدن ي صىبیع سیمبن، مس، سسة ي زيی ي َمچىیه ياحد َبی پتسيضیمی وفت ي گبش بًدٌ است. تست َبی اوجبم یبفتٍ 

 6میلی ثبویٍ دز فطبز کبزی  211ن َس پبلس سبوتی متس بس ثبویٍ ي شمب 91بب جىس پلی استس دز سسعت  جُت تست فیلتس َبی

بًدٌ است. اش مصایبی استفبدٌ فیلتس َبی پلی استسی وسبت بٍ سبیس فیلتس َب ببشدَی کبزبسی ببال، مقبيمت بیطتس دز بسابس  ببز

اوجبم یبفتٍ  حسازت، غببز گیسی ي زیصش غببز بیطتس دز َىگبم فسآیىد پبلس، ديام ي مبودگبزی بیطتس فیلتس َب است. مطبلعبت

ي فبیبس گالس عملکسد ضعیف تسی دز مقبیسٍ بب فیلتسَبی پلی استس دازود.  اکسیلیک، تفلًنوطبن دَىدٌ ایه است کٍ فیلتسَبی 

بب تًجٍ بٍ بُبًد عملکسد فیلتس َبی پلی استسی زاودمبن بگ فیلتس ویص بیطتس ضدٌ ي اش خسيج ذزات معلق غببز جلًگیسی ضدٌ 

ببیستی تب حد امکبن سبختبز ي ضکل  می دَىد کٍ بسای جلًگیسی اش اوببضتٍ ضدن مًاد بس زيی فیلتسَب است. یبفتٍ َب وطبن

 فیلتس بٍ صًزتی سبختٍ ضًد کٍ دز َىگبم فسآیىد پبلس بیطتسیه مقداز جدایص مًاد اش فیلتس َب صًزت پریسد. 

 

 غببز ي گبش فبشی دي جسیبن گیسی، غببز فیلتس، پبزچٍ پبلس، جت فیلتس، بگهای كلیدی:  واژه

 



مُىدسی دز کبزبسدی علًم مطبلعبت  

971 -981، صفحبت 9399 پبییص، 3، ضمبزٌ 6 ديزٌ  

 

 


