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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

رسوبگیری الکرتونیکی آب

رســوبی کــه داخــل لولــه هــا و روی 
کویــل آبگرمکنهــا و سردوشــها تشــکیل 
مــی شــود مــواد معدنــی محلــول در آب 
ــتالهای  ــورت کریس ــه ص ــه ب ــتند ک هس
ســخت و فاقد شــکل منظم روی ســطوح 
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــی کنن ــوب م داغ رس
ــرارت  ــال ح ــا انتق ــود ت ــی ش ــث م باع
کاهــش یافتــه و از قطــر مفیــد لولــه نیــز 
ــه  ــت الی ــش ضخام ــود. افزای ــته ش کاس
ــال در  ــر اخت ــاوه ب ــوبی ع ــای رس ه

انتقــال حــرارت، شــرایط مســاعدی بــرای 
آغــاز خوردگــی و پوســیدگی تدریجــی در 
محیــط زیــر الیــه هــای رســوبی فراهــم 
مــی کنــد، بــه طــوری که همــه ســاله در 
ــداری  ــا دالر صــرف نگه ــان میلیونه جه
ــیهای  ــه کش ــزات و لول ــض تجهی و تعوی
ــده از ایــن پدیــده مــی شــود.  آســیب دی
ایــن مســئله عامــل اصلی گشــوده شــدن 
زمینــه ای بــه نــام رســوبگیری و صنایــع 

ــه آن شــده اســت. ــوط ب مرب
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* طــرق حــذف رســوبات کلســیم و 
منیزیــم

* شیمیایی:
۱-تبادل یونی یا دیونایزیشن؛

۲-افزودن اسید ها و فسفاتها به آب
ــد  ــده بای ــرف کنن ــر دو روش، مص در ه
ــا  ــن کــردن نمــک ی ــر جایگزی عــاوه ب
ــبت  ــده، نس ــرف ش ــیمیایی مص ــواد ش م
ــز  ــزات آن نی ــر دوره ای تجهی ــه تعمی ب

ــد. ــدام کن اق
* مکانیکی:

ــا اســتفاده از سیســتم اســمز معکــوس   ب
انجــام مــی شــود کــه عــاوه بــر بهــای 
ــاال، هزینــه اســتفاده و تعمیــرات  ــه ب اولی

آن نیــز زیــاد اســت.

* مغناطیسی و الکترو مغناطیسی:
ــه و  ــر لول ــر قط ــدود از نظ ــرد مح کارب

شــدت جریــان دارد.
* روش الکتریسیته ساکن:

ــف  ــرای طی ــاال، ب ــه ب ــر هزین ــاوه ب ع
گســترده شــرایط کاری عملــی نمــی 

ــد. باش
* روش الکترونیکی:

در ایــن روش، بــا فنــاوری الکترونیک، در 
آب میــدان الکتریکــی ایجــاد مــی شــود 
کــه در نتیجــه آن ذرات کربنات کلســیم و 
ســاید مــواد معدنــی موجود در آب توســط 
ــا  امــواج بــی صــدا بــه صــورت معلــق ی

محلــول در مــی آینــد.
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ایــن امــواج از دو ســیم پیچ)کویــل( 
ســطح خارجــی لولــه پیچیــده می شــوند، 
ــداوم در  ــور م ــه ط ــده و ب ــد ش متصاع
محــدوده نصــب رســوبگیر الکترونیکــی، 
ــی  ــا م ــاژ الق ــه ولت ــل لول ــه آب داخ ب
ــب  ــی موج ــدان الکتریک ــن می ــد. ای کنن
مــی شــود کلســیم و مــواد معدنــی 
بــار  تغییــر  اثــر  بــر  آب  در  موجــود 
الکتریکــی کــه بــه مــدت ۳ تــا ۵ روز در 
آب دوام پیــدا مــی کنــد، نــه تنهــا مانــع 
بــه وجــود آمــدن رســوبات ســخت شــده 
ــل  بلکــه موجــب انحــال رســوب از قب

ــردد. ــی گ ــز م ــده نی ــکیل ش تش
ــار  ــن ب ــه اولی ــی ک ــوبگیر الکترونیک رس
ــپس در  ــکا و س ــال ۱۹۹۴در آمری در س
ســایر کشــور هــای صنعتــی تولیــد شــد، 
ســالم تریــن و ســاده تریــن روش حــذف 
ــن  ــن ای ــد، ضم ــی باش ــوبات آب م رس
ــز  ــرق آن ناچی ــرف ب ــه مص ــه هزین ک
بــوده )۵وات در روز( و هزینــه نگهــداری 

ــت. آن صفراس
ــی  ــوبگیر الکترونیک ــرد رس ــوارد کارب م

عبارتنــد از:
منــازل؛ مــدارس؛ رســتورانها؛ مراقبتهــای 
و  باغبانــی  دندانپزشــکی؛  پزشــکی؛ 
وابســته  ای؛ صنایــع  قطــره  آبیــاری 
ــی؛  ــواد غذای ــد م ــع تولی ــه آب و صنای ب
ایرواشــر و تهویــه مطبــوع؛ اســتخرها؛ و 

ــه. ــوی البس ــز شستوش مراک
ــوبگیر  ــب رس ــوه ی نص ــکان و نح * م

ــی الکترونیک
۱- ســیم پیــچ یــا آنتــن رســوبگیر بایــد 
روی لولــه آب ورودی بــه ســاختمان، 
ــن  ــه آبگرمک ــه ب ــه لول ــن ک ــل از ای قب
ــکل ۱(. ــب گردد)ش ــود نص ــعب ش منش

شــاخه  دو  دادن  قــرار  از  پــس   -۲
ترانس)کاهنــده( در پریــز بــرق ۲۲۰ولت، 
چــراِغ  شــدن  خامــوش  و  روشــن 
ــوبگیر را  ــح رس ــرد صحی نمایانگر،عملک

نشــان خواهــد داد.
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