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 فیلتراسیون خانگی آب تصفیه دستگاه عملکرد نحوه

ذکر  دستتتگاه تصتتفیه آب خانگی ا تفاان ایو انوال ها   ا مقاله در همانگونه که

دارای ی  یا چند فیلتر آب  میتواند دستتگاه تصتفیه آب فیلتراستیون شدد  ی 

 :اساس موارد ذیل انتخاب شوندفیلترها الزم است هوشمندانه و براین  باشد.

 متناسب با سختی آب ورودی

 متناسب با نوع و میزان آالینده های موجود در آب

 .متناسب با کیفیت آب خروجی که مورد نظر است

 متناسب با هزینه های اولیه و هزینه های سرویس و نگهداری دستگاه

 

ممکن است  د  ک  دستتگاه تصفیه آب ساده مو د استفاده ارا  بگیرن   مراحل مختلفی که 

 :ب کن شرح می باشن 

 : الف ت تصفیه فیزیکی آب

تا  111این فیلتر تصفیه آب با دقت های   :فیلتر توری مرحله تصفیه فیزیکی ددد

می تواند ذرات درشدت و شدن و ماسه را با  میکرون در بازار موجود اسدت و 01

فیلتر توری عموما به عنوان پیش تصدددفیه و  .قت توری  حذف نمایندتوجه به د

برای گرفتن فشار از سایر فیلترهای آب استفاده می شود. فیلتر توری در دو نوع 

اسدتیل و پسسدتی  سداخته شده و عموما در مراحل اولیه تصفیه آب حراحی و 

 .ی دهدنشان مجانمایی می شوند. تصویر زیر ی  نمونه فیلتر توری پسستی  را 
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اگر گل و الی آب زیاد باشد  عموما می   :فیلتر نخ تابیده مرحله تصفیه فیزیکی د

توان از ی  مرحله تصدفیه با کم  فیلتر نخ تابیده بهره جست و فشار را از روی 

را  ل و الیفیلتر نخ تابیده میتواند حجم بیشتری از گ .سایر فیلترهای آب کاست

و عموما پس از فیلتر  به نسدد ت سددایر فیلترهای تصددفیه آب در خود جای دهد

میکرون موجود  1تا  111توری نصددب می شددود. فیلتر نخ تابیده در دقت های 

 را گویند  یم نیز نخی فیلتر آن به که تابیده نخ فیلتر نمونه ی  زیر تصویر است.

 .دهد می نشان
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اگر گل و الی آب زیاد باشد و عمر   :فیلتر پلی استر مرحله تصدفیه فیزیکی دددد

فیلتر الیافی را کم کند  می توان از ی  فیلتر قابل شستشو مانند فیلتر پلی استر 

می توان شدسدت و مجدد استفاده کرد. بدین  اسدتفاده نمود. فیلتر پلی اسدتر را

شو کم می شود. فیلتر قابل شست  زینه  ای تعویض فیلتر تصفیه آب ترتیب

را عمومدا پس از فیلتر هدای توری و نخ تدابیده و ق ل از فیلتر الیافی ته یه می 

 .کنند. تصویر زیر ی  نمونه فیلتر قابل شستشو پلی استر را نشان می دهد

 

 

یکی از واجب ترین مراحل تصفیه آب بوده   :فیلتر الیافی ه فیزیکی دمرحله تصفی

گل و الی  لجن  خزه  جل    زنگ لوله ها  و ذرات مهلق را با دقت باال  و میتواند

در میکرون سددداخته شدددده و  111تا  1فیلتر الیافی در دقت های  .حذف نماید

 .میکرون آن کاربرد وسیهتری دارد 5و  1دستگاه تصفیه آب خانگی عموما 

فیلتر الیافی بر خسف باور عموم قابل شدستشو و استفاده مجدد نیست و پس از 

گذشدت زمان خاصدی که توسدر شدرکت سازنده مشخه شده و یا تصفیه لیتر 

عنوان پیش  فیلتر الیافی اگرچه به.مهینی آب  اشد اع شدده و باید تهویش شود

و  آب فیلترهای تصفیه اما میتواند برای محافظت از سایرفیه استفاده می شود تص
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جلوگیری از ع ور ذرات ریز  در مراحددل پدایددانی فیلتراسدددیون نیز اسدددتفدداده 

 .دهد می نشان را الیافی گیر رسوب فیلتر نمونه ی  زیر تصویر  شود.

 

 

  

یکی از قدیمی ترین انواع فیلتر تصفیه   :فیلتر سرامی  مرحله تصفیه فیزیکی د

فیلتر سرامی  دقتی  .آب بوده و از زمان مصر باستان مورد استفاده قرار میگیرد

میکرون دارد و می تواند عسوه بر حذف ذرات مهلق درشدددت  آه    1.5برابر با 

بداع  رسدددوب می شدددوند را تا حد زیادی حذف  گچ و...   امسح ریزتر آب کده

 و ستکی انگلها  باکتریها  از زیادی بخش است قادر حتی سرامیکی فیلتر .نماید

به همین دلیل یکی از موثرترین فیلترهای آب   کند حذف نیز را ریز موجودات

 .می باشد در ی  دستگاه تصفیه آب که با روش فیلتراسیون کار می کند 

فیلتر سرامی  برای سالم سازی آب آلوده استفاده می شود. فیلتر از این خصلت 

اگر حجم  سدددرامی  را عموما بهد از فیلتر الیافی قرار میدهند. به این دلیل که
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زیادی از گل و الی و ذرات مهلق به فیلتر سددرامی  برسددد  سددط  رویی فیلتر 

تر است به .سدرامی  را پوشدانده و حفره های میکروسدکوپی آن بسته می شود

  ه مرت ی  ماه هر کار این برای. نمود تمییز ای دوره صورت به فیلتر سرامی  را 

 1.5 حدود اندازه به سددم اده یا چاقو  مانند تیز شددی  ی  با را آن روی سددط 

فیلتر سرامی  ممکن  .  رویی باز شوندسط های حفره تا شود برداشته میلیمتر

تصویر زیر ی  نمونه فیلتر سرامیکی  .است بخشی از فشار آب ورودی را کم کند

 .را نشان می دهد

 

  

فیلتر مم ران   :فیلتر مم ران اولترافیلتراسددیون مرحله تصددفیه فیزیکی ددددد 

روزنه های  از رشدته های باری  سدداخته شددده که uf اولترافیلتراسدیون یا فیلتر

برابر  11دقت فیلتر اولترافیلتراسددیون  .بسددیار ریزی روی آن ته یه شددده اسددت

فیلتر سرامی  بوده و میتواند بخش زیادی از ذرات مهلق  آه  و سختی آب را 

 بیشدتری عمر تا  را باید بهد از فیلتر سدرامی  نصدب نمود uf فیلتر .حذف کند

 .باشد داشته
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 .مم ران اولترافیلتراسدددیون را نشدددان می دهد تصدددویر زیر ید  نمونده فیلتر 

 

در بخش بهدی مراحل تصفیه شیمیایی آب را بررسی خواهیم کرد. برای مطالهه 

 .ادامه مطلب روی لین  زیر کلی  نمایید

  نحوه عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی فیلتراسیون ت اخش دام

تلگرام  شماره ه سدوا  و یا سدفارش تلفنی می توانید از حریقدر صدورت هرگون

با  info@wfiltration.com و یدا ایمیل 11101412300  تصدددفیده آب

 .در ارت اط باشیدکارشناسان تصفیه آب بهاب 

  

*** 
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