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 ییایمیمواد ش

بات کیتر. ندک یت میدارد، فعال یاساس یه آب در آنها نقشک ییاربردهاکندها و یاز در فرایمورد ن يها یافزودن دینه تولیه در زمکاست  ییت هاکاز معدود شر یکی Dequest AG يتجار یمپانک
phosphonate يدیتول Dequest ت استفاده دارندیاربردها قابلکاز موارد و  ياریت ها در بسیل کیو  یخوردگ يننده هاکسپرسانت ها، ممانعت یاالنت ها، دکاس یبه صورت آنت.  

  .شود ین میگزید جایبا نام جد Thermphos Trading GmbHه کرده است کدا یر نام پییتغ Dequest AGبه  Thermphos یمپانک 2010ه یخ ژانویاز تار

  .شوند یم یکیولوژیب يمرهایو پل یکمالئ/  یکرلکه ایپا يمرهایشامل فوسفونات ها، پل Dequet يها یامروزه افزودن

گر یافت نفت و دیش بازیافزا يات های، عملیصنعت يننده هاک ك، پایو صنعت یخانگ ينده هایآب، شو یه صنعتیاربرد در تصفکت یا قابلیدر سرتاسر دن Dequest يمرهایفوسفونات ها و پل
  .اغذ به عالوه منسوجات را دارندکاز  ییاغذ و رنگ زداکر ید خمی، تولییزدا کهمچون نم یصنعت يندهایفرا

 يها ینیحذف تع نش ين برایشود همچن یاستفاده مم یلسکم و فسفات یزید منیسکدرویم، هیم، سولفات باریلسکم، سولفات یلسکربنات ک ياز رسوب گذار يریجهت جلوگ Dequest يمرهایاز پل
از  يریننده جهت جلوگک کخن يسپرسانت در برج هایاربرد به عنوان ماده دکت یقابل Dequest يمرهایپل. مرها استفاده نمودین پلیتوان از ا یز مین يو گل و ال يحاصل از آهن، منگنز، رو

  .ردن آب را دارندک ییایبا قل یخوردگ

  .ربن متصل شده استکه به اتم کباشند  یم PO₃H₂-گروه  یک يف فوسفونات ها حداقل دارایبر طبق تعر

Dequest AG ه از فوسفونات هاست یه دهنده هشت گروه پایارا:  

گر یربن دکاتم  یکبه  PO₃H₂-ربن نگهدارنده گروه کتم ز ایآنها ن يتروژن متصل شده و در دو تایاتم ن یکبه  PO₃H₂-ربن نگهدارنده گروه که اتم کنو فوسفونات هاست یآنها شامل آم يشش تا
  .متصل شده است

  اربردهاک

  :اربردها عبارتند از کن یاز ا یبعض. شود یع استفاده میاز صنا ياری، از آنها در بسDequestع محصوالت یبه سبب محدوده وس

 )Acid cleaners( يدیاس يننده هاک كپا -

 )Boiler cleaning(لر یبو يشستشو -

 )Boiler water treatment(لر یه آب بویتصف -
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 )Cement modification(مان یاصالح س -

 )Ceramics( یکسرام -

 )Cooling water treatment(ننده ک که آب خنیتصف -

 )Cosmetics/Shampoos(شامپوها /  یشیلوازم آرا -

 )Dairy cleaners( یاتیع لبنیصنا يننده هاک كپا -

 )Desalination operations( ییزدا کنم يات هایعمل -

 )Electroplating( يارکآب -

 )Household detergents and cleaners( یخانگ يننده هاک كنده ها و پایشو -

 )Hypochlorite bleach stabilization(ت یلرکپویه يت رنگبریتثب -

 )Metal cleaners(فلز  يننده هاک كپا -

 )Metal finishing(پرداخت فلز  -

 )Mining(استخراج معدن  -

 )Oil field water treatment( ینفت يدان هایه آب میتصف -

 )Paper recycling(اغذ کافت یباز -

 )Peroxide bleach stabilization(د یسکپرا يت رنگبریتثب -

 )Pigment dispersion(رنگدانه  یندگکپرا -

 )Plup and paper bleaching(اغذ کاغذ و کر یردن خمکد یسف -

 )Scale removal(برداشت رسوب  -

 )Swimming pools(شنا  ياستخرها -

 )Textile applications( ینساج ياربردهاک -

 )Vehicle wash(ه یله نقلیوس يشستشو -

  نده هایننده ها و شوک كپا

  .شود یاز موارد استفاده م ياریدر بس Dequest يننده هاک یننده ها و ضدعفونک كاز پا
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  :رد کل اشاره یذ يها یژگیتوان به و ین موارد میاز جمله ا. باشند یم ياریبس يایمزا يننده داراک كنده و پایمحصوالت شود یع تولیدر صنا  Dequest يفوسفونات ها

 .رندیم و آهن مورد استفاده قرار گیزیم، منیلسکهمچون  ییون های ینترل سختکتوانند جهت  یه مکبوده  يقدرتمند يت هایل کیآنها  -

 .ار موثر دارندیبس يردکم به عنوان بازدارنده عملیلسکربنات کاز  یل رسوب ناشکیاز تش يرین محصوالت در جلوگیا -

 .شوند یها م یسپرسانت سبب معلق نگه داشته شدن آلودگیآنها به عنوان د -

 )Secondary oil Recovery(ه نفت یافت ثانویباز

. ردکد آن را از درون حفرات سنگ مخزن جا به جا یچاه با یکد نفت از یجهت تول. شود یافت می) ساحل  يرو( ن یو زم) قارهفالت (ا یر دریمتفاوت در ز يبا عمق ها یبه طور معمول نفت در مخازن
. شود یجاد میا یگوناگون يوه هاین فشار به شیارد، کافت  یه فشار ذاتکدهد اما با گذشت زمان  یرخ م یعیده است برداشت نفت با فشار طبیرس يبه بهره بردار یه به تازگک یدر ابتدا و در چاه

گردد  یا مخلوط میه با آب درک یل رسوب زمانکیل به تشیون را داراست تمایاز  ییباال يه اغلب محتوکآب موجود در مخزن . گردد یق میا به درون حفره تزریا، آب دریدر اعماق در يچاه ها يبرا
  .ند را داردک یر مییتغ یکینامیط ترمودیه شراک یا هنگامی

م، سولفات یلسکربنات کهمچون  یبات معدنکین شدن تریاز ته نش يریجهت جلوگ Dequest PB Inulin erlvativesو    Dequest Phosphonates بازدارنده رسوب همچون ییایمیمواد ش
  .باشند یارآمد مکار ید بسیو در خطوط تول ين حفاریم در حیم و سولفات استرانسیم، سولفات باریلسک

 )Industrial Water Treatment(آب  یعته صنیتصف

مورد  ياالنت هاکاس ین آنتیلر ها و همچنیننده و بوک کخن يه آب هایمورد استفاده در تصف يت هایل کیسپرسانت ها و یاالنت ها، دکاس یتواند در غالب آنت یم Dequest یمپانکمحصوالت 
  .ار گرفته شوندکه فاضالب بیاستفاده در تصف

نگ و رشد ی، رسوب، فولینترل خوردگکه آب یهدف از تصف. شوند یننده استفاده مک کخن يه آب برج هایتصف يج هاکیه در پکسالهاست  Dequest يمرهایفسفونات و پلبات کیتر
  .باشد یننده مک کآب خن يتم هایدر س یکیولوژیروبیکم

  :ار مقرون به صرفه هستند یل بسیل ذیداله بنا به یتصف يج هاکیپ يبرا Dequest يمرهایبات فسفونات و پلکیتر

ربنات ها کم، یزیم، منیلسکنترل کن به منظور ییپا یلیر خیو در مقاد یبکیا تریل جزء کتوانند به ش یآنها م. ار موثرندیاز رسوب بس يریدر جلوگ Inulinمرها و مشتقات یفسفونات ها، پل -
 .رندیشوند، مورد استفاده قرار گ یظ میتغلننده ک کخن ير در برج هاین تبخیه در حکو سولفات ها 

 .نندک ینگ میاز فول يریبه جلوگ کمکه کهستند  يموثر یلیخ يسپرسانت هاید Inulinمرها و مشتقات یفسفونات ها، پل -
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ه کمطرح شود  يجد یلکیتواند به عنوان مش یلرها، نشست رسوب میون بودر يباال يدر دماها. باشد یآنها م يستم هایس يه آب و نگهداریاز تصف ییازمند سطح باالیلر ها اغلب نید بخار در بویتول
  .ستن شان گرددکل شیش پتانسیشتر لوله ها و افزایسبب گرم تر شدن ب

  :ل استفاده شوندکلرها به دو شیتوانند درون بو یم Dequest يمرهایبات فسفونات و پلکیتر

  .نده استکداشته و پرا يمترک یه چسبندگکم دهند یلسکل فسفات کیم، تشیلسکربنات کب سخت و چسبنده کیل ترکیتش يتوانند به جا یم Dequest يمرهایو پلها فسفونات  -
 .ند شوندین فرایزان خورنده بودن ایاهش مکت، سبب یل کیاهش مقدار کم، با یلسکربنات کاز رسوب  يریجلوگ یلیمکت يندهایتوانند در فرا یمرها میفسفونات ها و پل -

  .ار گرفته شوندکع بیتوز يستم هایه فاضالب و سیتصف يتوانند به عنوان ضد رسوب در واحدها یم Dequest یمپانک Inulinمرها و مشتقات یپل فسفونات ها،

  

 NFو  RO ين هاینده ممبریاالنت ها و مواد شوکاس یآنت

 يدارا RO يستم هایس يبرا Dequest SPEمحصوالت  یتمام. رندیگ یمورد استفاده قرار م RO ين هایممبر يل رسوب بر روکینترل موثر تشکبه منظور  Dequest ياالنت هاکاس یآنت
  .هستند یدنید آب آشامیتول يبرا ANSI/NSF60نامه استاندارد یگواه

  .بات آمده استکیانواع تر ينترل رسوب گذارکآنها در  ییاراکاالنت ها به همراه کاس یل مشخصات آنتیدر جدول ذ

Metal Oxides  Silica  SrSO₄  CaF₂  CaPO₄  BaSO₄  CaSO₄  CaCO₃  Dequest 
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0001  
Good efficacy      Best efficacy      Best efficacy  Best efficacy  SPE 0106  
Best efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Best efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Best efficacy  SPE 0107  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Good efficacy  SPE 0108  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy    SPE 0109  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy    SPE 0109 POT  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0111  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0112  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0125 
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شان در مقابل انواع  ییاراکزان ینده ها و میشول مشخصات یدر جدول ذ. شود ین ها استفاده میممبر يو رسوب گذار یاز گرفتگ یالت ناشکردن مشکجهت برطرف  Dequest ينده هایاز شو
  .رسوبات آمده است

Clays  Organics  Metal Oxidesa  Silica  CaPO₄  CaSO₄  CaCO₃  PRODUCTS 
    Effective    Effective    Effective  SPE 0560  

Effective  Effective    Effective    Effective    SPE 0561  
 

ق انواع مواد ضد یزان تزریم یلکبه طور . نندکن ییرا تع یاالنت مصرفکاس یزان و نوع آنتی، مROستم یدهد تا متناسب با س یاربران مکان را به طراحان و کن امیا CoRoLa-Tنرم افزار تحت وب 
 .ن ها داردیش ممبریآران و نحوه یستم، منبع آب، نوع ممبریس ياوریکزان ری، مpH، دما، یزان دبیز آب، میهمچون آنال ییبه پارامترها یرسوب آب بستگ

  

  منیره مناسب و ایو ذخ ییاستفاده، جابجا

ج یبه نتا یابینان از دست ین محصوالت متنوع سبب حصول اطمیره و استفاده مناسب از ای، ذخییجابجا. باشند یبات فعال فوسفونت مکیاز تر یآب ییمحلول ها Dequest يثر فوسفونات هاکا
  .نندک یرا گوشزد م یمنیات اکجاد شود و توجه به نیتواند ا یه مکاست  يل خطریزان پتانسیانگر مین محصوالت بیا يعالئم هشدار دهنده خطر بر رو. شود یموردنظر م

  .باشد یو خطر مواد م یمنیدر مورد ا یز شامل اطالعات اضافین) Safety Data Sheet( یمنین برگه مشخصات ایهمچن
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از  یکهر  یمنیاطالعات ا يد به برگه هایشتر بایات بین حال جهت بدست آوردن جزئیبا ا. توانند داشته باشند یم Dequestه محصوالت کاست  یردن به خطرات خاصکل جهت اشاره یجدول ذ
  .ردکمحصوالت مراجعه 

Special attention required with respect to  pH of product  Physical Form  Product 
Ingestion  Respiratory Tract  Eyes  Skin  

×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 
2000/2000LC  

    ×  ×  10 – 11  Na⁺ salt solution  Dequest 2006  
×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2010/ 

2010LA/2010LC  
    ×  ×  10 – 11  Na⁺ salt solution  Dequest 2016  
  ×  ×  ×    Na⁺ salt powder  Dequest 2016D  
  ×  ×  ×    Na⁺ salt granule  Dequest 2010DG  
        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2046  
  ×  ×  ×    Na⁺/Ca⁺⁺ salt 

powder  
Dequest 2047  

        6 – 8  K⁺ salt solution  Dequest 2054  
×  ×  ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2060S  

        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2066  
    ×  ×  2 – 3  Na⁺ salt solution  Dequest 2066A  
        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2066C2  
        5 – 6  Na⁺ salt solution  Dequest 2086  
×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2090 

  ×        Na⁺ salt powder  Dequest 4266D 

    ×  ×  10 – 12  K⁺ salt solution  Dequest 6004 

×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 7000 

 

. ع باشندیدما و سطح ما يریاندازه گ يد مجهز به دستگاه هایعات بایما يره سازیم ذخیحج يها کتان. ردکاستفاده  Dequestمحصوالت  يره سازیتوان جهت ذخ یم يا عمودی یافق يها کاز تان
  .باشد یگراد میدرجه سانت 30تا  15ع یما يفونات عاره فوسیدرجه حرارت مناسب جهت ذخ
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 )Calcium Hypochlirite(م یلسکت یریلکپویه

  :ر یبا مشخصات ز %7م یلسکت یلرکپویه

  مشخصات محصول  استاندارد  
  %70.3 %70حداقل   لرکزان یم

  %8.5  %10 – 5.5  رطوبت
  %5 %8ثر کحدا  لرکاهش ک

  %96 %90حداقل   )355um-1.43mm(اندازه 
  مطابقت دارد  روشن يسترکگرانول خا  ظاهر

 %3 %5ثر کحدا  آب نامحلول

  

   :موارد استفاده 

     ه آبیعامل تصف  -

    يعامل رنگبر  -

 يترکضد با -

 کضد جلب -
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  Elitecarbon كل ماریپوست نارگ) Activated Carbon(زغال فعال 

  .شوند ید میل تولیه هر دو نوع از پوست نارگکباشد  یر موجود میدارد و در دو نوع ز ییار باالیسطح فعال بسه کباشد  یموجود م ين جاذب هایتر يزغال فعال جزء قو

Test Method  EC1200  EC1000  Model 
Specification  Specification  

Max  Min  Max  Min  Test  
TM-4 or ASTM D 4607  -  950  -  950  Iodine No., mg/g  
TM-1 or ASTM D 2867  5  -  5  -  Moisture, wt%, as packed  

TM-9  -  75  -  75  Abrasion No.  
TM-7 or ASTM D 2854  -  0.44  -  0.44  A.D. g/cc  

TM-47 or ASTM D 
2862  

1.68  0.42  2.38  0.60  Effective Size, mm  

TM-47 or ASTM D 
2862  

1.9  -  1.9  -  Uniformity Coeficient  

ASTM S 2866  5  -  5  -  Ash, wt%  
TM – 11  -  250  -  250  Methylene Blue No.  

ASTM D 3802  -  95  -  95  Hardness No.  
ASTM D 2862  12 × 40  8 × 30  US Sieve Series 

(mesh size)  
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 )Zeolite 4A(ت یزئول

ان باال، قدرت باال در یت عبور جری، بدون بو و با قابلیر سمید رنگ، غیپودر سف. هستند يتجار يشوند و جاذب  ها ید میا تولیکلینو سیه آلومیه بر پاکرومتخلخل هستند یکم یباتکیت ها تریزئول
  .نندک یجاد نمیط ایمح يبرا یم دارند و آلودگیلسکض یتعو

  .نده ها شودید شویدر تول STTPن یگزیتواند جا یه مکده آل است یمل بدون فسفات اکم یکن محصول یا

4A ییایمینام ش  ایکلینو سیم آلومی، سد  
330  (mg CaCO3/g-dry zeolite)  میلسک ینیگزیت جایظرف  
  (mg CaCO3/g)  میلسک ینیگزیسرعت جا  

    قهیدق 2  قهیدق 175
    قهیدق 10  قهیدق 190

  اندازه ذرات    
   micron 1- %8ثر کحدا
    micron 10+ %8ثر کحدا

  يدیسف  (W=Y10) %96حداقل 
 pH  (C°25 ,%1) 11ثر کحدا

  LOI  (C, 1hr°10±800) %22ثر کحدا
    Al³ (on dry basis) %18حداقل 

 

 )Sodium TriPolyPhosphoate - STPP(فسفات  یپل يم تریسد

  :دارد  يار گسترده ایبس ياربردهاکن محصول یا
 یوانات خانگیح ي، گوشت قرمز، گوشت مرغ و غذاییایدر يغذاها يننده براک يبه عنوان نگهدار -

 ر دندانیخمد یمورد استفاده در تول -

 )ینندگکز یت تمیش قابلیافزا(نده ها ید صابون و شویمورد استفاده در تول -

  یکد سرامیمورد استفاده در تول -


