
 انگلستان DEQUESTآنتی اسکاالنت 

می تواند جھت کنترل رسوب در تصفیه آب برج ھای خنک  Dequestآنتی اسکاالنت ھای کمپانی 
 .کننده،بویلرھا و ھمچنین در صنعت تصفیه آب ،فاضالب و آب شیرین کن ھا بکار گرفته شود

سالھاست که در پکیج ھای تصفیه آب برجھای خنک  Dequestترکیبات فسفونات و پلیمرھای 
ھدف از تصفیه آب کنترل خوردگی ، رسوب ، فولینگ و رشد میکرو . کننده استفاده می شوند 

 Dequestترکیبات فسفونات و پلیمرھای . بیولوژیکی در سیستم ھای آب خنک کننده می باشد 
  :فیه بنا به دالیل ذیل بسیار مقرون به صرفه ھستند برای پکیج ھای تص

آنھا می توانند . در جلوگیری از رسوب بسیار موثرند  Inulinفسفونات ھا ، پلیمرھا و مشتقات  -١
به شکل جزء یا ترکیبی و در مقادیر خیلی پایین به منظور کنترل کلسیم ، منیزیم ، کربنات ھا و 

  .رج ھای خنک کننده تغلیظ می شوند ، مورد استفاده قرار گیرندسولفات ھا که در حین تبخیر در ب
می  Dequestترکیبات فسفونات علی الخصوص در ترکیب با دیگر بازدارنده ھا و پلیمرھای  -٢

  .توانند در سیستم ھای با میزان باالیی از خوردگی به عنوان عامل بازدارنده عمل کنند 
دیسپرسانت ھای خیلی موثری ھستند که کمک به  Inulinفسفونات ھا ، پلیمرھا و مشتقات  -٣

  .جلوگیری از فولینگ می کنند 
تولید بخار در بویلرھا اغلب نیازمند سطح باالیی از تصفیه آب و نگھداری سیستم ھای آنھا می 

در دماھای باالی درون بویلرھا ، نشست رسوب می تواند به عنوان مشکلی جدی مطرح . باشد
ترکیبات . تر شدن بیشتر لوله ھا و افزایش پتانسیل شکستن شان گردد شود که سبب گرم 

  :می توانند درون بویلرھا به دو شکل استفاده شوند Dequestفسفونات و پلیمرھای 
می توانند به جای تشکیل ترکیب سخت و چسبنده  Dequestفسفونات ھا و پلیمرھای  -١

  .دگی کمتری داشته و پراکنده استکربنات کلسیم، تشکیل فسفات کلسیم دھند که چسبن
فسفونات ھا و پلیمرھا می توانند در فرایندھای تکمیلی جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم، با  -٢

  .کاھش مقدار کی لیت، سبب کاھش میزان خورنده بودن این فرایند شوند
  Thermphosمعرفی شرکت 

ر ، اسید فسفریک ، یکی از بزرگترین تولید کنندگان جھانی فسف Thermphosشرکت 
فسفات،فسفونات و مشتقات این شرکت تولیدکننده ی محصوالت با کیفیت باال بجھت کاربردھای 

مختلف صنایع مانند داروسازی ، بھداشتی ، نظافتی، صنعتی ، خانگی ، مواد غذایی،نوشیدنی 
رد و گردش نفر کارمند در سرتاسر جھان دا١٢٠٠ھا و مواد افزودنی می باشد،این شرکت بیش از 

  . میلیون یورو در سال می باشد ٧۵٠مالی آن حدود 
  

  :این شرکت دارای گواھینامه ھای معتبر زیر می باشد
ISO 9001:2000  

ISO 14001  
ISO 22000  

KosherCertificate  
HalalCertificate  



OHSAS 18001:1999  
  

  معرفی محصوالت
 ANSI/NSFواھینامه استاندارد دارای گ ROبرای سیستم ھای  DEQUEST SPEتمامی محصوالت 

  . برای تولید آب آشامیدنی ھستند 60
  

به ھمراه کارایی آنھا در کنترل  DEQUESTدر جدول ذیل مشخصات آنتی اسکاالنت ھای 
  :رسوبگذاری انواع ترکیبات آمده است

  

به طور کلی میزان تزریق انواع مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترھایی ھمچون آنالیز آب، 
، میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبرین و نحوه آرایش ممبرین ھا pH یزان دبی، دما،م

رابطه . می باشد ppm 6 الی ١به طور معمول میزان تزریق آنتی اسکاالنت ھا در محدوده . دارد
  :ذیل نحوه محاسبه میزان تزریق آنتی اسکاالنت را بیان می کند

  

  

V١ =volume of Antiscalant (Lit 

S.G= Specific Gravity of Antiscalant  

)Q= Feed Flow Rate (m٣/hr  

)V٢ =volume of diluted water (Lit  
)Dosing Rate (Lit/hr   

  



   CoRola-Tنرم افزار 
Computer Reverse Osmosis Layout analysis  

http://www.rotreatitright.com/WebForms/Login.aspx  
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