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انواع روش های گندزدایی آب استخر

گندزدایی آب استخر به این دلیل موضوع حائز اهمیتی است که می تواند سالمت

افرادی که از آب استخر استفاده می کنند را تضمین کند. چه بسا به خاطر آلودگی

آب استخر بسیاری از افراد با بیماری های پوستی و حتی تنفسی خطرناکی روبه رو

شده اند. با این وجود باید از روش های اصولی برای گندزدایی آب استخر و  تصفیه

آب استخر استفاده شود تا در طوالنی مدت برای افرادی که به شنا عالقه مند

هستند، مشکلی به وجود نیاید.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

گندزدایی آب استخر

همه چیز در مورد گندزدایی آب استخر

گندزدایی آب استخر
یکی از بهترین و قابل قبول ترین روش های گندزدایی آب استخر بدون هیچ اغراقی کلرزنی است. گاز

کلرین، هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم و یا قرص های تری کلروسیانوریک سدیم هرکدام مواد

ترکیبی و مهم مشتقات کلر را تشکیل می دهند که برای ضدعفونی کردن آب استخر مورد استفاده قرار

می گیرند. در هفته ۲۸ کیلوگرم کلرین برای استخرهای سرپوشیده و برای استخرهای روباز به دلیل

وجود نور خورشید ۵ الی ۱۰ بار بیشتر را باید کلرین در نظر گرفت که در هفته مورد استفاده قرار

می گیرد. دستگاه کلرزنی برای استخرهای سرپوشیده و روباز را باید با ظرفیت های متفاوتی در نظر

بگیرید؛ همان طور پمپ کف کش توان تک برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، باید

ظرفیت دستگاه کلرزنی را هم مورد بررسی قرار دهید. بدین ترتیب، برای استخرهای روباز ppm 2 و

برای استخری که سرپوشیده است ظرفیتی ppm 4 را باید مدنظر داشت. ظرفیت بیشتر برای دستگاه

کلرزنی استخر روباز به این خاطر است که نور خورشید به اتالف کلر باقیمانده تمایل نشان می دهد.

جنسی همچون پلی وینیل کلراید یک جنس عالی برای انتقال محلول کلر از درون لوله می تواند باشد.

کلر به عالوه آمونیاک می تواند انتخاب مناسبی باشد. این چنین کلرزنی برای گندزدایی می تواند نتیجه

مطلوب تری داشته باشد. حقیقتًا یون کلر به عنوان یک ماده شیمیایی قدرتمند می تواند باکتری های

موجود در آب را نابود کرده و سپس فیلتر استخر وظیفه دارد تا بقایای آلودگی را از آب استخر خارج

کند.

کلرزن نمکی

مزایا و معایب کلرزن نمکی

(UV) سیستم فرابنفش

(AOP) ازون

نتیجه گیری

همه چیز در مورد گندزدایی آب استخر

کلرزن نمکی

حال که کلزنی را یکی از روش های عالی گندزدایی آب استخر معرفی می کنیم، بهتر است بدانید که

الکترولیز نمک(سدیم نمک) هم می تواند یک سیستم بی نظیر باشد. الکترولیز می تواند آبی که دارای

نمک است را از سیستم عبور داده و باعث جداسازی کلرین می شود و با ایجاد نمک باکتری ها،

جلبک ها و ویروس های آب استخر از بین می روند. سپس کلری که آزاد می شود می تواند ادامه فرایند

ضد عفونی را ادامه دهد. استفاده از این روش می تواند مقرون به صرفه و ارزان باشد. همان گونه که

برآورد قیمت کف کش توان تک را می توان اقتصادی در نظر گرفت، برای گندزدایی آب موجود در

استخر هم باید به دنبال روشی مقرون به صرفه بود.

مزایا و معایب کلرزن نمکی

می توان این گونه گفت که عمدتًا نیاز آنچنانی به سرویس دوره ای کلر زن نمکی ندارد و زمانی که

استخر بتواند یک حالت نمکی به خود بگیرد، افراد احساس راحتی بیشتری دارند اما در طوالنی

مدت، شاید کلرزن نمکی آن چنان که باید و شاید مؤثر واقع نشود و به همین خاطر، برخی از این

روش استفاده نمی کنند. در این بین، خاصیت خورندگی نمک را نیز نباید نادیده گرفت که همین امر

باعث آسیب به برخی تجهیزات استخر می شود و در هنگام خرابی تجهیزات باید قیمت باالیی را

بابت تعویض تجهیزات پرداخت کنید.البته همان طور که شما به دنبال بهترین پمپ کف کش ایرانی

توان تک هستید، باید برای خرید تجهیزات استخر هم به دنبال بهترین باشید.

(UV) سیستم فرابنفش

parvum و Giardia lamblia یک سری زنجیره DNA پاتوژن های تهدید کننده هستند که توسط کلر

از بین نمی روند و به همین دلیل، این سیستم یعنی فرابنفش(UV) به کار می آید. پاتوژن های در برابر

مواد شیمیایی بسیار مقاوم عملکرد خود را نشان می دهند و به همین دلیل همیشه هم نمی توان

گفت که کلرزنی بهترین روش گندزدایی آب استخر می تواند باشد. البته استفاده از نور فرابنفش و کلر

به صورت ترکیبی قطعًا بهترین گزینه برای گندزدایی به شمار می آید. کلرامین اولین عامل ایجاد بوی

آب استخر است و به همین علت، ترکیب کلر و نور فرابنفش یعنی UVوC می تواند این چنین

مشکلی را به راحتی از بین ببرد.

(UV) مزایای سیستم فرابنفش ⦁

فرابنفش (UV) یکی از بی خطرترین ها به شمار می آید که برای تصفیه آب هم کاربرد خود را نشان

می دهد. کارایی UV در هر آب و هوایی را می توان یکی از مزایای اصلی آن برآورد کرد. البته ماجرا به

همین جا ختم نمی شود؛ چرا که پمپ کف کش ایرانی توان تک اگر به درستی سرویس نشود، ممکن

است مشکالتی را به وجود آورد و نحوه نگهداری موضوع مهمی است، در صورتی که سیستم UV به

نگهداری و سرویس خاصی هم نیاز ندارد.

 

(AOP) ازون

ازون (AOP) یکی دیگر از روش های گندزدایی آب استخر است. این روش بسیار مؤثر O3(تریاتومیک

اکسیژن) میکروارگانیزم ها را کامًال نابود می کند. در حال حاضر شاید به جرئت گفت که بسیاری برای

تصفیه برای استخر از این روش استفاده می کنند. به خاطر بسپارید که در ترکیبات تولیدی این روش

به هیچ عنوان هیچگونه مواد سمی یافت نمی شود و به همین دلیل بدون دغدغه و مشکل خاصی

می توان مورد استفاده و کاربرد قرار داد. توصیه ما این است، همان طور که در مورد قیمت پمپ کف

کش توان تک پرس و جو می کنید، در مورد خطرات مواد ترکیب شده برای تصفیه آب استخر هم

اطالعات بیشتری به دست آورید.

(AOP) مزایای تصفیه آب ازون ⦁

ازون نسبت به کلر ساختار قدرتمندتری دارد و با اینکه بسیار قوی است، اما هیچگونه خطری برای

افراد و همچنین محیط زیست به وجود نمی آورد. اگر دقت کنید، آب استخری که حاوی ازون است،

بسیار لطیف و نرم است. بسیاری از که از این روش گندزدایی آب استخر استفاده می کنند، به دنبال

کلر نمی روند. البته این نکته را نباید نادیده گرفت که هر 18 تا 24 ماه یک بار فرصت الزم است تا

تولید کننده ازون تعویض شود.

کالم اخر

با توجه به تنوع در روش های گندزدایی آب استخر بهتر است بدانید که هر روشی مزایای خاص خود

را دارد و البته در این بین، بودجه نیز یک موضوع چالش برانگیز است و چنانچه فردی تنها به بودجه

توجه کند و کیفیت کار را از یاد ببرد نمی تواند آب استخر را به ساده ترین روش ممکن تصفیه کند. به

هر حال مواد گوناگون و تجهیزات کاربردی باید باکیفیت انتخاب شوند که نتیجه خوبی را در طوالنی

مدت به وجود آورند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با مشاورین مجموعه در تماس باشید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها در خبرنامه ما مشتر� شوید
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