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ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴ  (Activated carbon Filter :ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎ
زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ ﺷﺪه -زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻨ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺴﯿ ﮋن
ﻋﻤﻞ آورده و ﻓﺮآوری ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠ ﮐﻪ ﺳﻮراخﻫﺎی رﯾﺰ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری )ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ( در ﻣﯿﺎن اﺗﻢﻫﺎی آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﺳﺖ.
)ﻣﺪل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از ﺳﻨﮓ ﭘﺎ( ﮐﺮﺑﻦ ﻋﻤﻞ آورده ﻓﻮق ﺑﻪ ﻗﺮاری ﻓﻌﺎل ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋ از آن ﻣ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿ را
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮا )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم زﻣﯿﻦ
ﻓﻮﺗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯾﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﻨﺶ ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﮐﺎﻓ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮان ﺟﺬب ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی از ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن را داراﺳﺖ .ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺗ ﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑ و ﭘﺲ از
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﯿﺮ No2. No.
 Co2,Coو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟ ﻓﺮار )VOCﻫﺎ ،ﺑﻨﺰن ،رادون ،ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪو ﻏﯿﺮه را دارﻧﺪ( ﺳﺮب و) So۲اﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد( ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ از ﻫﻮا ﺣﺬف ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آبﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .آبﻫﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ دارای ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ و رﻧﮓ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻨ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﮐﺮﺑﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻ
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟ رﯾﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ
ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻧﺪازه ﮐﺮﺑﻦ در ﺣﺪود  5/0ﺗﺎ  60ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺮﺑﻨ ﮐﻪ در اﻧﺪازهﻫﺎی رﯾﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد.
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟ در آب و ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه روشﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﮑ از اﯾﻦ روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ،ﻓﯿﻠﺘﺮ
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ﮐﺮﺑﻨ  ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮاد آﻟ در آب ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﺑﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد اﺳﺖ.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟ در آب و ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه روشﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﻣﺨﺘﻠﻔ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﮑ از اﯾﻦ روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ،ﯾﺎ
ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮاد آﻟ در آب ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﺑﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺎذب ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد اﺳﺖ.
ﻣﻮاد آﻟ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً دارای داﻧﺴﯿﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮی از آب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎل از ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺰن وارد ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
ﮐﻪ در درون ﻣﺨﺰن ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﯿﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤ ﻣﻮاد آﻟ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎل را ﺟﺬب ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ اﻃﺮاف ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ژﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد .ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در درون ﻣﺨﺰن
ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﺨﺰن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻌﮑﻮس ) (Back washﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺨﺰن وارد ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤ  ،ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺷﺒﺎع ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد از درون ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ اﺳﺘﻔﺎده و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎر آﻟ ورودی اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗ ﻮﯾﺾ دارﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﺴﺖ  10ﺑﺎر و ﻓﺸﺎر ﮐﺎری  4ﺑﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺎﮐﻮﺑﯽ از ﻧﺎرﮔﯿﻞ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻫﻮاﮔﯿﺮی و ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪای
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ,FRP SS ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ دﺳﺘ  ،اﺗﻮﻣﺎت
ﻧﺼﺐ ،راه اﻧﺪازی ،راﻫﺒﺮدی ،آﺳﺎن
ﺟﺬب ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد اﻟ آب
اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻟﺒﻨ
ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺮزی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤ و آﮐﻮارﯾﻮمﻫﺎ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕ و ﺻﻨ ﺘ
ﻣﻮارد ﺗ ﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ
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ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﯿﻞ ,FRPﯾﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ
ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ
ﮔﺮاﻧﻮل ﯾﺎ ﭘﻮدری ﺑﻮدن ﮐﺮﺑﻦ
اﺻﻠ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﯿﺎء ﮐﺮﺑﻦ
ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ  ،دﺳﺘ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل
ﺣﺬف ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ از آب.
ﺣﺬف ﮐﻠﺮ از آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و …

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﭘﻮدری )(UDF FILTER
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺷﻨ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ داﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد از ﺗ ﺪاد زﯾﺎدی ﺻﻔﺤﺎت
ﮔﺮاﻓﯿﺘ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔ آن را ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﮔﺮاﻧﻮل از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﻧﺎم اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن
ﺣﺮارﺗ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦرو اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑ از
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ در ﺻﻨ ﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﮔﺮاﻧﻮل  GACﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ:
 .1ﺣﺬف ﻣﻮاد داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 .2ﺣﺬف ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع آب
 .3ﺣﺬف ﻣﻮاد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﻠﺒﮑ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻼک )(CTO FILTER
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻼک  CTOﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ رﺳﻮب ﮔﯿﺮ اﻟﯿﺎﻓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﭘﻮدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻼک در
ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آب ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﭘﻮدری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻗﺎدر اﺳﺖ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و
درﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺣﺬف اﯾﻦ ذرات ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮ اﻟﯿﺎﻓ اﺳﺖ.
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ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺧﺎﻧﮕ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺬب آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذرات ﮐﺮﺑﻦ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آب از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻨ
ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ،آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗ ﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﺑﻮی آب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣ ﭼﺴﺒﻨﺪ .در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﮐﺮﺑﻨ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ آب از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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