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 فيلترىاي تصفيو كننده ىوا

 

: هپا 

 
High efficiency particulate air( hepa)  يك فيلتر هواست كه مورد تأييد بسياري از سازمانها مانند سازمان انر ژي

.  اياالت متحده مي باشد 

: عملكرد

اين الياف از جنس فايبر گالس و در ابعاد                       . فيلتر هپا متشكل از اليافي است كه به طور تصادفي درهم بافته شده اند 

 است فضاي خالي faceآنچه در شناسايي اين فيلتر مهم است ابعاد الياف ، ضخامت فيلتر و سرعت . هستند   ميكرومتر2/0 تا 0 /5

محفظه        مثل يك صافي عمل مي كند و ذرات كوچكتر از hepaاين ديدگاه عام كه فيلتر هپا .  ميكرو متر است 0.3بين الياف

اساس عملكرد اين فيلتر . هاي موجود عبور مي كند كامالً اشتباه است ، زيرا فيلتر هپا توانايي گرفتن ذرات بسيار كوچكتررا هم دارد 

. به دام انداختن ذرات است ، به اين طريق كه ذرات به الياف مي چسبند 

وقتي ذرات با اندازه اي برابر شعاع الياف موجود در فيلتر وارد فيلتر مي شوند به الياف مي چسبند و از عبور آنها : حائل شدن 

 .جلوگيري مي شود 

گاهي ذرات بزرگتر نمي توانند از فيلتر عبور كنند و در فضاي حد فاصل الياف گير مي كنند در صورتيكه حد فاصل بين : گير كردن

 .الياف كم باشد و سرعت عبور هوا از فيلتر زياد باشد اين اتفاق باعث گير افتادن تعداد ذرات بيشتري مي شود 

 ميكرومتر كه در هنگام عبور از فيلتر در اثر برخورد با اليافها متوقف مي شوند و يا با تأخير از 1/0ذرات كوچكتر از : برخورد 

فيلتر عبور مي كنند در اثر ازدياد آني ذرات و با توجه به حركت براوني كه در فيلتر رخ مي دهد از عبور ذرات جلوگيري مي شود 

 .اين حالت در صورتي كه سرعت عبور هوا از فيلتر كم باشد بيشتر اتفاق مي افتد .

اثر گير افتادگي و حائل شدن براي ذرات .  ميكرومتر مانع از عبور آنها از فيلتر مي شود 1/0اثر برخورد براي ذرات كوچكتر از 

.  ميكرومتر مانع از عبور آنها از فيلتر مي شود 4/0

 

: مشخصات 
 

 ميكرو متر جلوگيري                3/0 ذرات كه از طريق هوا قابل انتقال هستند با اندازه متوسط 97/99% از عبور hepaفيلتر هپا 

 به منظور جلوگيري از انتشارذرات آالينده و راديو اكتيو كه Manhataan طراحي و در پروژه 1940فيلتر هپا در دهه .مي كند 

.  پاسكال فشار هوا را داراست 300از طريق هوا قابل انتقال بودند مورد استفاده قرار گرفت همچنين توانايي مقاومت در برابر 

با گذشت دهه هاي متوالي تقاضاهاي .  با يك نام تجاري ثبت به عنوان يك فيلتر با راندمان بسيار باال وارد بازار شد 1950در دهه 

بيشتري براي اين محصول در زمينه هاي مختلف صنعتي شده است مثل علوم فضايي ،  دارويي ، بيمارستاني ، پزشكي ، مراقبتهاي 

..... باليني ، سوختهاي هسته اي ، انرژي هسته اي ، قطعات الكترونيكي ، كامپيوتر و 

 

 

 

: كاربردهاي پزشكي 
 

به . فيلترهاي هپا به همراه اشعه فرابنفش در از بين بردن باكتري ها و ارگانيسمهايي كه از طريق هوا قابل انتقال هستند مفيد هستند

. اين طريق كه باكتري ها و ويروسهاي به دام افتاده از طريق هپا با استفاده از اشعه ماوراء بنفش نابود و ضد عفوني مي شوند

 هم وجود دارند كه در جلوگيري از انتقال بيماري هايي كه از طريق هوا منتقل مي شوند بسيار 995/99%فيلترهاي هپا با راندمان 

. مفيد هستند 

 

: دستگاههاي تصفيه هوا 
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 در بسياري از تصفيه كننده هاي هوا از فيلتر هپا استفاده شده است كه براي مبتاليان به آسم و آلرژيهاي تنفسي بسيار كارآمد مي 

باشد، زيرا فيلتر هپا توانايي به دام انداختن ذراتي مثل گرده گياهان ، گردو غبار ، مو و كرك حيوانات خانگي را كه از عوامل اصلي 

بنا بر اين هوايي كه به دستگاه وارد مي شود پس از خروج از دستگاه به دليل عبور . آلرژيها ي تنفسي و آسم هستند را دارا است 

. از فيلتر هپا عاري از هر گونه ذرات حساسيت زا خواهد بود 

مدلهاي جديد فيلترهاي هپا داراي مزيت قابل شتشو بودن هستند كه اين قابليت باعث گران تر بودن آنها نسبت به فيلترهاي هپاي 

 20 تا 1 از         MERVگستردگي .  يك استاندارد براي اندازه گيري توانايي و راندمان فيلتر است MERV. قديمي تر است 

 باالتر نه تنها توانايي از بين بردن MERVفيلتر با .  ميكرومتر مي باشد 3/0 تا 1/0است و نشان دهنده از بين بردن ذرات از 

. تعداد بيشتري از ذرات را دارد بلكه توانايي آن را دارد كه ذراتي با اندازه هاي خيلي ريز را از بين ببرد

. امروزه بسياري از اتومبيل هاي شخصي داراي فيلتر هپا براي تصفيه هواي داخل اتومبيل هستند 

 

:  استفاده در هواپيما 
 

خطوط هوايي پيشرفته با استفاده از فيلتر هپا سعي در از بين بردن ذرات بيماريزاي قابل انتقال از طريق هواي گردشي داخل هواپيما 

. را دارند

 هواپيما انجام شده است نشان دهنده آن است كه ميزان باكتريها و قارچهاي موجود در كابين 92آزمايشها و مطالعاتي كه بر روي 

. هواپيما مشابه باكتريها و قارچهايي است كه در خانه وجود دارد 

 بار با استفاده از فيلترهايي با توانايي 15 تا 10در حالي است كه هواي داخلي كابين هر ساعت  اين سطح آلودگي ميكروبي

فيلترهايي كه در اين هواپيما استفاده مي شود مشابه فيلترهاي هپايي است كه در بخش پيوند . فيلتراسيون خيلي باال انجام مي شود 

اعضا در بيمارستانها استفاده مي شود در حاليكه فيلتراسيون ساختمانهاي مسكوني به هيچ وجه توانايي از بين بردن آلودگي هاي 

 .ويروسي و ميكروبي را دارا نمي باشند 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Tio2)دي اكسيد تيتانيوم 
 

 

(Tio2)  اكسيد فلز تيتانيوم است كه به طور طبيعي در بعضي از صخره هاي آتشفشاني اسيدي و صخره هاي دگرديس يافته و 

. در شنهاي معدني سنگين هم يافت مي شود  همچنين در صخره هاي رسوبي و ماسه هاي ساحلي

جوهر پرينت ، پالستيك ، كاغذ ، الياف مصنوعي ، الستيك ، مداد رنگي ، سراميك ،  در انواع رنگها ، (Tio2)دي اكسيد تيتانيوم 

. قطعات الكترونيكي كه در زمينه مواد غذايي و لوازم آرايشي كاربرد دارند 

 

: موارد استفاده دي اكسيد تيتانيوم 

 
 است و در صورتيكه از آن به عنوان يك اليه نازك n=2.7دي اكسيد تيتانيوم داراي درخشندگي و انكسار زياد –  رنگدانه ها 

استفاده شود به دليل ضريب شكست و رنگ خاصي كه داراست مي تواندبه عنوان يك اليه اپتيكي با بازتابي خيلي خوب در آينه 

. مورد استفاده قرار گيرد˝  ˝Mydtic Fire topazهاي دي الكتريك و سنگهاي تزئيني مثل

در شكل پودري اين ماده باعث درخشندگي مي شود كه در توليد محصوالتي مثل رنگ ، پالستيك ، كاغذ ، جوهر ، مواد غذايي ، 

. استفاده مي شود  (قرص ها و كپسولها و خمير داندان  )مواد دارويي 

دي اكسيد تيتانيوم براي سفيدتر كردن خامه شير ، عالمت گذاري خط هاي سفيد در زمين تنيس و كريكت و همچنين به دليل از 

.  در ساخت ضد آفتاب و محصوالت آرايشي كه داراي رنگدانه مي باشد استفاده مي شود UVجذب اشعه 
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 تركيبات ارگانيک فرار در فضاي داخلي ساختمان (VOC)اكسيداسيون فتو كاتاليتيك يك تكنو لوژي جديد و موفق براي كاهش 

كه همان                                  دي  (عامل اصلي فعل و انفعال  )در اين روش ماده كاتاليست . ومحل كار و سكونت است 

. اوليه ساخته شوند  (HO )اكسيد تيتانيوم است در معرض اشعه فرابنفش قرار مي گيرد تا راديكالهاي هيدروكسيل 

موجود در محيط را اكسيد و  (VOC)اين راديكالهاي هيدروكسيل به شدت واكنش پذير هستند و مي توانند تركيبات ارگانيک فرار 

. يا باعث از هم گسستن ساختار آنها شوند 

گرچه . در اثر گسستن ساختارشان به آب و دي اكسيد كربن تبديل مي شوند  (VOC)از نظر تئوري همه تركيبات ارگانيک فرار 

در بسياري از موارد براي اينكه واكنش به صورت كامل انجام شود بايدمراحل زيادي را انجام داد كه منجر به توليد مواد پايدار 

.  جاني و واكنشهاي پيچيده مي گردد 

 

 

 

 

 

 تركيب ارگانيک فرار 50 تركيب ارگانيک فرار با تراكم زياد و 20بر اساس تحقيقات به عمل آمده ،  هواي داخلي ساختمان داراي 

كه بسياري از اين تركيبات اثرات سوء بر روي . با تراكم كم و مقادير زيادي تركيبات ارگانيک فرار با تراكم بسيار كم است 

سالمتي فردي دارند و بسياري ديگر از اين تركيبات كه در واكنش با گونه هايي كه در اتمسفر وجود دارند مثل ازن آالينده هاي 

. جديد را توليد مي كنند 

يك تركيب ارگانيک فرار كه عامل ايجاد سرطان است بنزن نام دارد كه در تنباكو استفاده مي شود و با كم كردن مصرف تنباكو مي 

البته اين ماده در گازهاي ناشي از وسائل نقليه نيز وجود دارد كه مي تواند از طريق پنجره . توان ميزان آن را در هوا كاهش داد 

فرمالدهيد كه سرطان زا و عامل ايجاد و تشديد بيماري آسم است گازي است كه از لوازم . ها به هواي داخل ساختمان نفوذ كند 

البته . چوبي داخل ساختمان متصاعد مي شود بنابر اين عدم استفاده از لوازم چوبي ساختمان مي تواند به كاهش اين گاز كمك كند 

بسياري از فيلتر ها توانايي .فرمالدهيد از واكنش ازن با ذرات ديگري هم كه در هواي محيط وجود دارند توليدمي شود 

به عنوان تكنولوژي موثر بر از  (Tio2) و از اين رو فيلتر هاي (VOC)فيلتراسيون ذرات را دارند و نه گازهاي فراري مانند 

. بين بردن اين تركيبات خطرناك بسيار مفيد است 

(Tio2)  مطالعات آزمايشگاهي نشان مي دهد كه  . غير سمي و از نظر شيميايي پايدار است و اثر فتوكاتاليتيكي را هم داراست

(Tio2) با توجه به خصوصيات منحصر به فردي كه دارد كاراترين فتو كاتاليتيك است .

 

: فعاليت در دماي پايين 

 
توانايي اكسيد كردن آالينده ها ي ارگانيك موجود در آب هوا و خاك و تبديل آنها به دي اكسيد كربن بي  (Tio2)در دماي اتاق

اين فرايند با اكسيداسيون تحت كاتاليزور متفاوت است زيرا در آن فرايند دما بايد حد . ضرر ، آب و اسيدهاي معدني ساده را دارد 

. اقل صدها درجه سيليسيوس  باشد 

 

 :  (VOC)تأثير بر روي طيف وسيعي از آالينده هاي ارگانيك فرار
 

تا .      بر روي انواع متنوعي از تركيبات ارگانيك از هيدرو كربن تا اسيد كربكسيليك موثر است  (Tio2) ثابت شده است كه 

مي  (Tio2) نوع آالينده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا معرفي و منتشر شده اند كه با استفاده از   114كنون 

. توان با همه اين آالينده ها مقابله كرد 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

:  توانايي اكسيداسيون باال 

 
حتي تركيبات ارگانيكي كه به سختي توسط ازن اكسيد مي شوند مانند تري فلوئومتان ، كربن تترا كلريد و هگزا كلروبنزن مي 

( Tio2)چنين واكنشي امكانپذير است زيرا توانايي اكسيداسيون  . شركت كنند  (Tio2)توانند در اكسيداسيون فوتوكاتاليتيك 

. بسيار بيشتر از ازن ، اسيد هيپوكلروس و تركيبات پتاسيم است 

 

: كاركرد دائم 

 
 خودش را دي اكسيد مي كند ولي با همان توانايي اكسيداسيون باال باقي مي ماند UVتحت تأثير تابش  (Tio2)با توجه به اينكه  

 مورد نياز UVCوUVA، اشعه  (Tio2)به منظور فعال كردن  . بنابراين بدون نياز به تعويض ، دائماً قابل استفاده است . 

. هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  يون منفي 
 

يونهاي منفي از طريق جذب آالينده هاي هوا ، باعث بزرگتر و در نتيجه سنگينتر شدن اين آالينده ها شده پايين مي افتند و ديگر 

بنابراين احتمال اينكه از طريق تنفس وارد بدن انسان شوند           كم مي شود . قادر به باقي ماندن در سطوح باالي هوا نيستند 

توليد دائم يون منفي توسط دستگاههاي تصفيه كننده هوا باعث از بين رفتن آالينده هاي موجود در هوا  مي شود و از ورود . 

آنها به ريه و دستگاه تنفسي شما در هنگام دم جلوگيري مي كند و در نتيجه بهترين روش براي پيشگيري از ابتال به بيماريهاي 

. تنفسي است 
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بدون شك منزل ، محل كار و تقريباً هر جايي كه وارد آن مي شويم با هواي مسموم آلوده شده است و دستگاههاي تصفيه هوا با 

. دارا بودن انواع فيلتر ها به منظور بهبود كيفيت هواي تنفسي مفيد مي باشند 

 

  O3يون منفي 
 

. تكنولوژي ديگري است كه البته عملكرد آن مثل فيلتراسيون هوا نمي باشد 

. يونيزاسيون كه طي دو مرحله هوا را تميز مي كند / اول تصفيه كننده هواي ازن 

و در طبيعت به صورت گاز است و به طور طبيعي در اثر برخورد آذرخش . ازن هوارا از طريق اكسيداسيون تصفيه مي كند  -1

بوي طراوت و .  مي شود كه همان ازن است O3 تبديل به O2با مولكول اكسي ژن موجود در هوا ساخته مي شود و مولكول

ازن به درون ساختار سلولي بوها ، باكتريها و . تميزي هوا پس از رعد و برق به علت افزايش مقدارازن موجود در هواست 

قارچها نفوذ كرده و باعث از هم گسستن ديواره سلولي آنها مي شود و در نتيجه مقدار آالينده ها و بوها به شدت كاهش مي 

 .يابد 

يونيزاسيون كه ذرات هواي مجاور دستگاه تصفيه هوا را داراي يون منفي ميكند باعث مي شود اين يونها به ذرات قابل  -2

مانند دود سيگار ، .انتقال از طريق هوا بچسبند و احتمال اينكه از طريق تنفس وارد دستگاه تنفسي شوند را كاهش مي دهد ،

 فوت فضاي مقابلشان را پوشش 7 تا 5اين نوع تصفيه كننده ها .... گردو غبار ، گرده گياهان ، مو و كرك حيوانت خانگي و 

 .مي دهند

 دوم تصفيه كننده هواي يونيزاسيون راديويي است كه  تكنولوژي استفاده شده در اين دستگاها جديدتر است و در آن از يك موج 

.  فوت در همه جهات را دارا          مي باشد 50راديويي ايمن براي يونيزه كردن هوا استفاده مي شود و توانايي پوشش دادن 

با يونيزاسيون راديويي مي توان هواي اتاقهاي بيشتري را يونيزه كرد به طوريكه يك دستگاه كه از اين روش استفاده مي كند مي 

چنين دستگاههاي تصفيه كننده اي به خصوص براي از بين بردن دود . تواند براي كل فضاي خانه مورد استفاده قرار گيرد 

توجه داشته باشيد كه وقتي از چنين دستگاهايي استفاده . سيگار و بوها كاربرددارند و بنابراين براي سيگاري ها توصيه مي شود

به خصوص در مورد . مي كنيد در مورد تنظيم ميزان ازن دقت كنيد زيرا مقدار زيادي ازن باعث سوزش مجاري تنفسي مي شود 

. افرادي كه به آسم و بيماريهاي ريوي مبتال هستند 

 

 

 

 

 

به خاطر داشته باشيد كه تصفيه كننده هاي هپا بهترين دستگاههايي هستند كه براي از بين بردن آلرژيهاي تنفسي و گازهاي 

 هستند بهترين گزينه UVتصفيه كننده هاي هوا هپا كه شامل المپ . شيميايي و بوها از محيط زندگي شما توصيه مي شوند 

براي از بين بردن و كنترل باكتريها و ويروسها و قارچهاي موجود در محل سكونت شما                مي باشد و دستگاههاي 

تصفيه هوا كه عالوه بر آن داراي ازن آيونايزر هم هستند براي از بين بردن سريع                   دود سيگار و بوها از 

در خانواده هايي كه افراد سيگاري و افرد مبتال به آلرژي در آن هستند توصيه مي . محيط اطراف شما به كار برده مي شود 

شود كه در هنگام كشيدن سيگار از دستگاههاي تصفيه هواي ازن آيونايزر و در اتاق خوابها از دستگاههاي تصفيه هوا ي 

. هپا استفاده كنند 

گزارشهاي مشتريان در زمان استفاده از دستگاههاي تصفيه هوا ، حاكي از خواب عميق و در پي آن سر حالي به هنگام 

.  بيدار شدن است در حاليكه عالئم آلرژي و آسم كمتري گزارش گرديده است 

 

:  UVچگونگي عملكرد 
 

 ، صدها سال است كه در از بين بردن ميكروارگانيسمهاي مضر UVCاشعه ميكروب كش ماوراء بنفش به ويژه در طول موج

كاربرد دارد در چنين فرايندي مواد در تابش نور قرار مي گيرند و اين باعث به وجود آمدن تغييرات با واكنشهاي شيميايي در 

اين . در اين فرايند موتونهاي طيف ماوراء بنفش باعث برانگيخته يا شكافته شدن ميكرو ارگانيسمها مي شود . آن مي شود 

. ميكروارگانسيمها در معرض تابش قرار گرفته ومنجر به استريليزه و ضد عفوني شدن ميگردد 
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تركيبات سمي معموالً داراي هيدروكربن              . بسياري از تركيبات ارگانيكي شامل تركيباتي از هيدروژن و كربن هستند 

آالينده هاي بيولو ژيكي كه داراي پايه كربني هستند مانند باكتريها ، ويروسها، و قارچها تحت تاثير تابش . مي باشند 

تمام آالينده هايي كه در خانه و محل كار و تمام محيطهاي بسته وجود دارند از اين نوع . ماوراءبنفش از بين مي روند 

. تركيبات ارگانيكي هستند 

 تأثير فراواني در نابود كردن آالينده هاي ارگانيكي دارد ، ولي زماني موثر خواهد بود كه طول موج تابش و شدت UVاشعه 

.  در نظر گرفته شده است UV به عنوان استاندارد جهت ميكروب كشي 254nmطول موج . تابش مناسب باشد 

تابش ناشي . تابش چنين طول موج بااليي توانايي آن را دارد كه به محض بر خورد با ميكرو ارگانيسمها آنها را از بين ببرد 

. تقريباً امكان ايجاد كردن چنين طول موجي را دارد 180A-UV از المپهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Carbon active)فيلتر كربن اكتيو 
 

. در اين روش از مقداري كربن اكتيو براي از بين بردن آالينده ها و ناخالصيها با توجه به اثر جذب سطحي استفاده مي شود

اين فيلتر به گونه اي طراحي شده است كه كربن بيشترين سطح تماس را با محيط داشته باشد تا امكان برخورد آالينده ها با 

.  متر مربع است 607029 تا 242812 گرم كربن اكتيو داراي سطح تماس 454. فيلتر كربن افزايش يابد 

كربن اكتيو كربني است كه داراي بار مثبت مي باشد و به منظور جذب آالينده ها يي كه داراي بار منفي هستند استفاده مي 

. كربن اكتيو در تصفيه آب و هوا كاربرد دارد . شود 

اما باعث از بين .  تركيبات ارگانيک فرارموجود در آب موثر است VOCفيلتر كربن اكتيو در از بين بردن كلرين ، رسوبات ، 

. رفتن موادمعدني ، نمكها ، تركيبات غير معدني محلول در آب نمي شود 

كه اندازه ذرات به عنوان .  ميكرومتر است 50 تا 5/0 اندازه ذراتي كه فيلتر كردن قادر به از بين بردن آنهاست بين 

راندمان فيلتر كربن بر اساس ميزان جريان عبوري از آن        مي . مشخصه اي براي شناسايي فيلتر محسوب مي شود 

هرچه جريان عبوري از فيلتر كندتر باشد آالينده ها فرصت بيشتري براي عبور دارند پس امكان برقراري تماس با . باشد 

.  سطح كربن بيشتر مي شود و راندمان افزايش مي يابد 

فيلترهاي اكتيو گرانولي و فيلترهاي پودري كه براي از :  از فيلتراسيون صنعتي معموالً از نوع فيلتر كربن استفاده مي شود 

بسياري . بين بردن تعداد بيشتري از آالينده ها استفاده مي شود در اين فيلتر سطح تماس بين كربن و محيط بسيار زياد است 

 بهره مي گيرند كه اين مواد براي جلوگيري از رشد باكتريها KDF-55از فيلترهاي كربن از واسطه ديگري مثل نقره و يا 

.  در درون فيلتر مفيد هستند 
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: تاريخچه فيلترهاي كربن 
 

مورخان . چند صد سال است كه از فيلترهاي كربن استفاده مي شود و يكي ار قديمي ترين روشهاي فيلتراسيون است 

 2000.     شواهدي را نشان مي دهند كه در مصر باستان براي آب و هواي بهداشتي از فيلتر كربن استفاده مي كرده اند 

به چشم مي  (Charcoal)سال قبل از ميالد در متني كه به زبان سانسكريت نوشته شده فيلتراسيون آب توسط ذغال چوب 

پس از آن فيلتر كربن در .  بر مي گردد 1862اولين استفاده مدرن از فيلتر كربن براي تصفيه آب آشاميدني به سال . خورد 

 توسعه پيدا كرد و اولين كارخانه هاي توليد اين فيلتر براي استفاده در تصفيه آب آشاميدني شروع به كار 1970اواسط دهه 

. كرد 

امروزه  فيلترهاي كربن در خانه ها براي تصفيه آب مورد استفاده قرار مي گيرد به عالوه فيلتر كربن به همراه فيلتر هپا در 

آزمايشگاه هاي هسته اي و راديو اكتيو به منظور تصفيه هوايي كه شامل مقادير زيادي ذرات بسيار ريز آالينده هاي راديو 

.  اكتيو است كاربرد دارد 

 

 

: مزاياي فيلتر كربن اكتيو در دستگاههاي هوا
 

دستگاههاي تصفيه هوا . كربن اكتيو روشي مطمئن ، امن و كم هزينه براي از بين بردن گازها و بوهاي محل سكونت است 

كه عالوه بر فيلتركربن اكتيو داراي  فيلتر هپا هم هستند توانايي از بين بردن گستره وسيعي از آلودگيها كه توسط هوا منتقل 

. مي شوند را دارند

 

: توضيحات كربن اكتيو 
 

در حقيقت اين .  كربن اكتيو كربني است كه در اثر اكسيژن ميليونها خلل و فرج بسيار ريز در سطح كربن ايجاد شده است 

 متر 607029 تا 242812 گرم كربن اكتيو سطح تماسي معادل 454خلل و فرجهاي ايجاد شده به حدي زياد هستند كه 

. مربع را ايجاد مي كنند ،  كه اين سطح تماس زياد توانايي به دام انداختن آلودگيها را داراست 

زماني كه كربن اكتيو ايجاد مي شود مي تواند ذرات شيميايي قابل انتقال از طريق هوا را كه شامل الكلها ،               

اترها ، استرها ،  كتونها ، هالوژنها ،                               اسيدهاي معدني ، آلدهيدها ، هيدرو كربن هاي تركيب شده با كلر ،

. و همچنين بوي انسانها و حيوانات را از بين ببرد .... و 2Coclدي اكسيد سولفور ، اسيد سولفوريك ، گاز سمي 

گاهي كربن را در مجاورت با اكسيژن و يك ماده شيميايي ديگر معموالً پتاسيم قرار مي دهند كه يك جاذب شيميايي توليد شود 

. كه در از بين بردن گازهاي غير معدني و گازهاي واكنش پذير شيميايي بسيار موثر است 

 

 

 

: نحوه عملكرد كربن اكتيو 
 

. كربن اكتيو در اثر خاصيت جذب سطحي باعث جذب كردن گازها و چسبيدن آنها به سطح كربن مي شود 

هوا از فيلتر عبور مي كند در اين هنگام . وزن خودش را داراست % 60در اين حالت كربن توانايي جذب آلودگيهاي هوا را تا 

بوها ذرات شيميايي و گازهاي موجود در هوا با سطح كربن در تماس قرار گرفته و واكنش شيميايي باعث چسبيدن ذرات به فيلتر 

كربن اكتيو در هر دما و هر ميزان رطوبت ،    كار مي كند و اثر سمي ندارد . سپس هواي تميز از آن خارج مي شود . مي شود 

. ، بنابراين استفاده از آن براي همه افراد امن و مطمئن است و هزينه كمي را براي مصرف كنندگان در بر دارد 

هرچه مقدار كربن اكتيو بيشتر باشد ، مقادير بيشتري از آلودگيها را جذب مي كند . فيلتر كربن اكتيو مانند يك اسفنج عمل مي كند 

بهترين فيلترهاي كربن اكتيو شامل مقادير زيادي  از كربن اكتيو هستند تا طول . و مدت زمان بيشتري قابل استفاده خواهد بود 

. عمر فيلتر بيشتر باشد 

 

:  مزاياي فيلترهاي كربن اكتيو 
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تعداد زيادي از دستگاههاي تصفيه هوا با استفاده از انواع خاص فيلترهاي كربن اكتيو كه در آنها كربن تحت تأثير مواد شيميايي 

متفاوت قرار گرفته است توانايي هدف قرار دادن آلودگيهاي خاص را دارند به طور مثال برخي از فيلترهاي كربن اكتيو، به منظور 

از بين بردن گازهاي شيميايي و يا برخي ديگر صرفاً به منظور از بين بردن گازهاي آمونياك و يا مختص از بين بردن تركيبات 

 مي كند نوع خاص آلودگي ىاي آنچه كه اين فيلترها را از هم متمايز. ساخته شده اند  (VOC)ارگانيک فرار 

.  ىوا مي باشد 


