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ایجـاد منبعی از طول مـوج باال ،به یک رسـانا که به اندازه ی کافی بلند اسـت 

تا ولتاژ موج سـاکن در سراسـر طـول خود ایجـاد کند، امری ضروری اسـت. 

تصویـر(1)، عالمت موجی را به اندازه ی 200 کیلوهرتز نشـان می دهد. طول 

مـوج 1500متر اسـت. یک چهـارم طول موج، 375 متر اسـت. سیسـتم لوله 

کشی داخلی، شـامل لوله ی مایه رسـان، حرارت مرکزی، آب سرد و آب  گرم 

در حـدود 60متر اسـت. اگر منبـع 10 ولت باشـد، در این صـورت، ولتاژ موج 

سـاکن 2049v=[(90*(375/60))sin] میان یک انتهای سیسـتم لوله کشـی و 

انتهای دیگـر خواهد بود. این تفاوت ولتاژ میان سیسـتم لوله کشـی، به دلیل 

جریان قابل توجه الکترون ها از انتهای سیسـتم به سـوی دیگر سیستم است. 

تصویر(2)، موقعیت T1 را روی تصویر (1) نشان می دهد و تصویر (3)، موقعیت 

T2 را روی تصویر (1) نشان می دهد.

به منظور دسـت یابی بـه جریان الکترون ها در سیسـتم لوله کشـی ،ولتاژ 

باید در آب و در مسـیر لوله ایجاد شود. این کار، با استفاده از مبدل با طول موج 

باال انجام می شـود. این مبدل، شـامل یـک حلقه ی فریـت در اطراف لوله ی 

آب اسـت. سـیم پیچ اولیه در اطراف حلقه ی فریت پیچانده شـده اسـت. هر 

رسـانایی، آب یا لوله (اگر ماده رسانا باشد)، سـیم پیچ ثانویه ی موازی مبدل را 

تشکیل خواهد داد. عالمتی که به سیم پیچ اولیه فرستاده می شود، طول موج 

بلندی اسـت که موج را در فواصل زمانی به طور تصادفـی تقلیل می دهد. این 

موج ،به  این منظور طراحی شـده اسـت تا امکان تشـکیل دانه ی بلور نمک را 

ایجاد نماید که ممکن است به آب اضافه شود. 

تصاویـر (2)و (3)، مـوج کاهش یافته و ولتاژ V را در سراسـر سیسـتم لوله 

کشی در فواصل زمانی خاص نشان می دهد که در تصویر (1) با T1 و T2 عالمت 

گذاری شـده اسـت. همچنین، موقعیـت الکترون ها و اتم ها با بـار الکتریکی 

مثبت در آب رسـانا (و لوله) با حداکثر موقعیت ولتاژ را نشان می دهد. V ولتاژی 

اسـت که به وسـیله ی حلقه ی فریت ایجاد شده اسـت. و I بار الکتریکی تسریع 

یافته ای اسـت که با توجـه به موج سـاکن به وجود آمده اسـت.با وجود همین 

شـتاب اسـت که میدان الکترومغناطیسی تشـکیل می شـود. جزو سازنده ی 

الکتریکی مسـوول تولید خوشه های هسته ای اسـت که به عنوان دانه ی بلور 

ایفای نقش می کند تا مانع تشکیل پوسته شود.

موج سینوس 200 کیلو هرتز

سیستم لوله کشی 
داخلی 60 متر

یک چهارم موج 
375 متر

طول موج 
1500 متر

لوله، سیستم آب را نشان می دهد.

الکترون

الکترون لوله، سیستم آب را نشان می دهد.

تمامی درجات حرارت طبیعی C-98 C 29 در یک سیستم گرمایشی، معمولی است.
ولتاژی کم تر از 0.5 ولت باید در سراسر سیستم اندازه گیری شود.

مقایسه ی عملکرد میان دستگاه های مختلف تهویه ی آب 
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مهم تریـن ویژگی فن آوری Hydropath، کـه آن را از هر فن آوری دیگری 

متمایز می کند، روش موثری است که به وسیله ی آن، میدان الکتریکی به طور 

مستقیم در سرتاسر سیستم آب به وجود می آید. 

این مزیت منحصر به فرد، به وسـیله ی حق انحصاری بین المللی حمایت 

می شـود که عرضـه  کننده ی سـود ثابتی در اسـتفاده های صنعتـی، تجاری و 

داخلی است.

نحوه ی عملکرد دستگاه
از دیدگاه الکتریکی، بیشـتر سیسـتم های لوله کشـی، به عنـوان مدار باز 

در نظر گرفته می شـود. تشـکیل یک مدار مطمئن از سیستم لوله کشی داخلی 

یـا صنعتی ـ که به موجب آن جریان الکتریکی از طریق هر قسـمتی از سیسـتم 

لوله کشی در جریان است ـ به نظر غیر عملی و گران می رسد.

به منظـور ایجـاد جریان الکتـرون مقرون به صرفه در رسـانای مـدار باز، 

فن   آوری منحصر به  فرد
نگرشی نوین و منحصر به  فرد به 

عملکرد فیزیکی آب
I¹Ãw oTv¬ ¸ÄjHn  تهیه و تنظیم: واحد تحقیق و توسعه   ی شرکت

مهندس نیما رهبر
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ایجـاد منبعی از طول مـوج باال ،به یک رسـانا که به اندازه ی کافی بلند اسـت 

تا ولتاژ موج سـاکن در سراسـر طـول خود ایجـاد کند، امری ضروری اسـت. 

تصویـر(1)، عالمت موجی را به اندازه ی 200 کیلوهرتز نشـان می دهد. طول 

مـوج 1500متر اسـت. یک چهـارم طول موج، 375 متر اسـت. سیسـتم لوله 

کشی داخلی، شـامل لوله ی مایه رسـان، حرارت مرکزی، آب سرد و آب  گرم 

در حـدود 60متر اسـت. اگر منبـع 10 ولت باشـد، در این صـورت، ولتاژ موج 

سـاکن 2049v=[(90*(375/60))sin] میان یک انتهای سیسـتم لوله کشـی و 

انتهای دیگـر خواهد بود. این تفاوت ولتاژ میان سیسـتم لوله کشـی، به دلیل 

جریان قابل توجه الکترون ها از انتهای سیسـتم به سـوی دیگر سیستم است. 

تصویر(2)، موقعیت T1 را روی تصویر (1) نشان می دهد و تصویر (3)، موقعیت 

T2 را روی تصویر (1) نشان می دهد.

به منظور دسـت یابی بـه جریان الکترون ها در سیسـتم لوله کشـی ،ولتاژ 

باید در آب و در مسـیر لوله ایجاد شود. این کار، با استفاده از مبدل با طول موج 

باال انجام می شـود. این مبدل، شـامل یـک حلقه ی فریـت در اطراف لوله ی 

آب اسـت. سـیم پیچ اولیه در اطراف حلقه ی فریت پیچانده شـده اسـت. هر 

رسـانایی، آب یا لوله (اگر ماده رسانا باشد)، سـیم پیچ ثانویه ی موازی مبدل را 

تشکیل خواهد داد. عالمتی که به سیم پیچ اولیه فرستاده می شود، طول موج 

بلندی اسـت که موج را در فواصل زمانی به طور تصادفـی تقلیل می دهد. این 

موج ،به  این منظور طراحی شـده اسـت تا امکان تشـکیل دانه ی بلور نمک را 

ایجاد نماید که ممکن است به آب اضافه شود. 

تصاویـر (2)و (3)، مـوج کاهش یافته و ولتاژ V را در سراسـر سیسـتم لوله 

کشی در فواصل زمانی خاص نشان می دهد که در تصویر (1) با T1 و T2 عالمت 

گذاری شـده اسـت. همچنین، موقعیـت الکترون ها و اتم ها با بـار الکتریکی 

مثبت در آب رسـانا (و لوله) با حداکثر موقعیت ولتاژ را نشان می دهد. V ولتاژی 

اسـت که به وسـیله ی حلقه ی فریت ایجاد شده اسـت. و I بار الکتریکی تسریع 

یافته ای اسـت که با توجـه به موج سـاکن به وجود آمده اسـت.با وجود همین 

شـتاب اسـت که میدان الکترومغناطیسی تشـکیل می شـود. جزو سازنده ی 

الکتریکی مسـوول تولید خوشه های هسته ای اسـت که به عنوان دانه ی بلور 

ایفای نقش می کند تا مانع تشکیل پوسته شود.

موج سینوس 200 کیلو هرتز

سیستم لوله کشی 
داخلی 60 متر

یک چهارم موج 
375 متر

طول موج 
1500 متر

لوله، سیستم آب را نشان می دهد.

الکترون

لوله، سیستم آب را نشان می دهد. الکترون

تمامی درجات حرارت طبیعی C-98 C 29 در یک سیستم گرمایشی، معمولی است.
ولتاژی کم تر از 0.5 ولت باید در سراسر سیستم اندازه گیری شود.
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تاثیر Hydroflow بر رسوبات کلسیم

آب سخت- علت مشکل

آب باران تا حدودی اسـیدی اسـت. به عبارت دیگر، شـیرین اسـت. در 
مناطـق به شـدت صنعتی، صـدور الکتـرون آب بـاران را اسـیدی تر می کند. 
سـختی در آب ناشـی از کلسـیم و نمک منیزم اسـت که در آب حل می شوند و 
همچنین از سنگ های حالل که آب باران از آن ها جاری می شود. آب سخت، 
شامل سـختی موقت و دائمی اسـت. در بیشتر موارد، سـختی موقت مربوط 
به کلسـیم، کربنات منیزیـم و بی کربنات اسـت. نمک حاصل از ایـن بلورها، 
در محلـول نگهداری می شـود و مدتی در محلـول باقی می مانـد؛ مگر اینکه 
تغییری در فشـار  یـا درجه حرارت حاصل شـود که باعث می شـود آب اشـباع 
شـود. این عمل، باعث شـتاب در تشکیل پوسته ، روی سـطوح گرم یا سختی 
مانند لوله ها یا تبادل گرمای حرارتی می شـود. سختی دایمی، بیشتر بر اساس 
کلسـیم و سولفات منیزیم است که با تغییر در میزان گرما یا فشار تحت تاثیر قرار 
نمی گیرند؛ هر چند اگر آب تبخیر شـود، سـختی به قوت خـود باقی می ماند و 

تشکیل پوسته می دهد.
مشـکل سـختی آب ، گاهی اوقات با ذخیره شـدن در مخـزن آب با مواد 
مختلفی تشـدید می شـود و همچنین با توجه به فصل افزایـش و کاهش آب، 

باعث تشکیل رسوب می شود که این خود سختی آب را تشدید می کند.

موقعیت فیزیکی

شیمی دانان، با واکنش شیمیایی عناصر و عناصر سازنده  در ارتباط هستند 
کـه به عنوان نتیجـه ی واکنش ها تشـکیل شـده اند؛ اما بـرای درک موقعیت 
فیزیکـی، بایـد تاثیـرات فیزیکـی را در نظـر گرفت کـه پیـش از واکنش ها رخ 

می دهد.
الکتروشیمی

ترکیبات شـیمیایی ثابت از نظر الکترونیکی، معموال خنثا هسـتند. وقتی 

در آب حل می شـوند تا محلول را تشـکیل دهند. ممکن اسـت بـه ذرات با بار 

الکتریکی مخالف تفکیک شوند که یون نامیده می شود. این فرآیند، به عنوان 

تفکیک شـناخته می شـود و می تواند ناتمام یا کامل باشد؛ اگرچه یون ها ذرات 

مسـتقلی هسـتند، ارتباط با ذرات با بـار الکتریکی مخالف به قـوت خود باقی 

می مانـد و با پیـروی از تبلور سـازی دوباره تشـکیل می شـود. فرآیند تفکیک 

در آب، به طـور گسـترده ای در صنعـت به منظور جداسـازی فلـزات از عناصر 

سازنده شـان، آب کاری الکتریکـی و جدا سـازی عناصر خود آب، اکسـیژن و 

هیدروژن به کار می رود. 

ذرات حل شده

بـا عمل تبخیـر و وزن کردن باقی مانـده ی تقطیر، می تـوان نوع و کمیت 

نمک های معدنی موجود در آب را مشخص کرد. عالوه بر سختی نمک، کلرید 

سدیم، سـولفات سدیم و سـیلیس نیز می تواند با دیگر راه کارها تشخیص داده 

 شـود. این مواد،در محلول،به عنوان عناصر سازنده ی معین وجود ندارند؛ اما 

به عنوان «یون» ذرات فلز حالل با بار الکتریکی (کاتیون) یا اسـیدهای اصلی 

(آنیون)،  وجود دارند. 

رایج ترین کاتیون هایی که پدید می آیند:

Calcium Ca2+

Magnesium  Mg2+

Sodium Na+ 

متداول ترین آنیون هایی که پدید می آیند:

Chloride CI-

Sulphate SO4
2-

Bicarbonate HCO3- 

عالمت هـای منفی و مثبـت، نشـان دهنده ی قطبی بودن بـار الکترون 

اسـت. عالمت منفـی، الکترون به دسـت آمـده و عالمت مثبـت، الکترون 

از دسـت رفته را نشـان می دهـد. آالینده ها بر اسـاس قطب و بار مغناطیسـی 

گروه بندی می شوند.

خنثا بودن ارزش pH آب

آب خالـص، در وضعیـت مایـع خـود، تا انـدازه ای نسـبت بـه یون های 

سازنده ی خود گسسته است. 

H2o→H+   +    OH-

  یون هیدروکسیل یون هیدروژن

ایـن معادله، اشـاره می کند که آب، شـامل یون های هیدروژن اسـت که 

آزادانـه درون مایع حرکـت می کنند. یک اتم هیدروژن، با از دسـت دادن یک 
تصویر (1) چرخه ی آب

بارندگی
جریان در روی زمین

تصفیه

سطح آب زمین
حوض

تبخیر

انرژی خورشید

باطالق
دریا
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الکترون به سـادگی پروتون است. اینک مشخص شـده است  که پروتون ها، 
خـود، به مولکول هـای آب حمله می کنند تـا یون هیدرونیوم H3O+ تشـکیل 
بدهند. به منظور سهولت، یون H+ پایین می رود؛ اگر چه حقیقت فیزیکی این 

است که چنین گونه هایی در آب وجود مستقلی ندارند.
یون هـای هیـدروژن و هیدروکسـیل، دقیقـا در مقـدار مشـابهی عرضه 
می شـوند. بنابرایـن آب خالـص «خنثـا» اسـت. در واحـد وزن آب خالـص 
0.0000001 واحـد وزن یـون هیدروژن و یون هیدروکسـیل یا بـرای هر کدام 
10-7 وجود دارد. ارزش pH شـاخص اسـید، خصلت قلیایی یـا پاکی از عدد 7 
به عنوان میزان خنثا یا خالص بـودن بهره می گیرد. آب خالص طبیعی، ارزش 

pH 7 را در اختیار دارد. در این رابطه H+ غلظت یون هیدروژن است.
pH= - log 10 (H+)

بـا افزایش غلظت یون هیـدروژن، ارزش pH کاهش می یابـد. با افزایش 
غلظت هیدروکسیل، ارزش pH افزایش می یابد.

قـدرت اسـیدی، به دلیل وجـود یون های هیـدروژن اسـت. بنابراین، با 
افزایـش خاصیت اسـیدی آب، ارزش pH کاهـش می یابد. خاصیـت قلیایی، 
به دلیـل وجود یون هـای هیدروکسـیل اسـت. بنابراین، با افزایـش خاصیت 
قلیایـی، ارزش pH افزایـش می یابـد؛ به این دلیـل که اسـید در محلول، یون 

هیدروژن تولید می کند .در حالی که قلیا، یون هیدروکسیل تولید می کند:
H2so4→2h+ + so4

2-

اسید سولفیک
NaOH→ Na+ + OH-

جوش شیرین
میزان pH، دامنه ی 14-0 را از اسید قوی تا قلیای قوی پوشش می دهد.

تصویر (3) خوشه ی هسته ای

تصویر (2) 
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الکترون به سـادگی پروتون است. اینک مشخص شـده است  که پروتون ها، 
خـود، به مولکول هـای آب حمله می کنند تـا یون هیدرونیوم H3O+ تشـکیل 
بدهند. به منظور سهولت، یون H+ پایین می رود؛ اگر چه حقیقت فیزیکی این 

است که چنین گونه هایی در آب وجود مستقلی ندارند.
یون هـای هیـدروژن و هیدروکسـیل، دقیقـا در مقـدار مشـابهی عرضه 
می شـوند. بنابرایـن آب خالـص «خنثـا» اسـت. در واحـد وزن آب خالـص 
0.0000001 واحـد وزن یـون هیدروژن و یون هیدروکسـیل یا بـرای هر کدام 
10-7 وجود دارد. ارزش pH شـاخص اسـید، خصلت قلیایی یـا پاکی از عدد 7 
به عنوان میزان خنثا یا خالص بـودن بهره می گیرد. آب خالص طبیعی، ارزش 

pH 7 را در اختیار دارد. در این رابطه H+ غلظت یون هیدروژن است.
pH= - log 10 (H+)

بـا افزایش غلظت یون هیـدروژن، ارزش pH کاهش می یابـد. با افزایش 
غلظت هیدروکسیل، ارزش pH افزایش می یابد.

قـدرت اسـیدی، به دلیل وجـود یون های هیـدروژن اسـت. بنابراین، با 
افزایـش خاصیت اسـیدی آب، ارزش pH کاهـش می یابد. خاصیـت قلیایی، 
به دلیـل وجود یون هـای هیدروکسـیل اسـت. بنابراین، با افزایـش خاصیت 
قلیایـی، ارزش pH افزایـش می یابـد؛ به این دلیـل که اسـید در محلول، یون 

هیدروژن تولید می کند .در حالی که قلیا، یون هیدروکسیل تولید می کند:
H2so4→2h+ + so4

2-

اسید سولفیک
NaOH→ Na+ + OH-

جوش شیرین
میزان pH، دامنه ی 14-0 را از اسید قوی تا قلیای قوی پوشش می دهد.

تصویر (3) خوشه ی هسته ای

تصویر (2) 
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بلورسازی
بلورسـازی، معمـوال زمانـی صـورت می گیرد که محلول اشـباع شـود. 
محلول اشباع شـده محلولی است که بیشتر شـامل غلظت موجود در محلول 
است تا غلظت سکون (اشباع)؛ اما فوق اشـباع، به تنهایی برای سیستم کافی 
نیسـت تا بتوانـد به تدریج بلورسـازی کند. شـکل گیری بلورهـای ذره بینی از 
محلول های فوق اشـباع، شامل دو مرحله اسـت. مرحله ی اول، هسته ، بلور 
کوچک دارای اندازه ی مشـخص است و باید هسته را تشکیل دهد و مرحله ی 
دوم، این هسـته ها باید رشد کنند (رشد هسـته ای). متغیرهای بسیاری وجود 
دارد که  هسته سـازی و رشـد بلورها را تحت تاثیر قرار می دهنـد؛ مانند حضور 

ناخالصی ها، طبیعت و وضعیت سطوح در تماس با محلول و ... .
هسته سازی دو عملکرد اساسی دارد:

هسته سازی همگن: هسته ها هم زمان از محلول مادر تشکیل می شوند. 

 هسته سـازی ناهمگن: یک ماده ی خارجی، مانند سـطح فلز یا هسـته ی 

دیگر،برای عمل تسریع به عنوان دانه ایفای نقش می کند.
هر گونه  بـارداری (یون ها) می تواند به عنوان یـک دوقطبی در نظر گرفته 
شود و قطب مخالفشان را جذب می کنند. یون ها به طور کامل گسسته و به طور 
تصادفی در سراسر محلول توزیع می شـوند. (تصویر 2). یون ها به علت نفوذ و 
جذب الکترواستاتیک، به یکدیگر متصل می شـوند. این ربایندگی، با هدایت 
دو قطبی هـا در میدان الکتریکـی افزایش می یابد. میـدان الکتریکی، نیروی 
 ،HydroFlow .میدان اسـت که در میان هر نوع غلظـت بارداری، وجـود دارد
می تواند چنین غلظت بارداری را در سرتاسـر سیستم با ایجاد میدان الکتریکی 

افزایش دهد؛همان طور که در ذیل توضیح داده می شود.
HydroFlow، میـدان الکتریکـی تولید می کند که قطع و وصل می شـود. 
مسـافت توالی قطع بودن، به طور تصادفی کنترل می شـود. با خاموش کردن 
میدان الکتریکی، گونه های مجاور با یکدیگر حرکت می کنند تا تشکیل خوشه 
بدهند (تصویر3) . این خوشه ها، خود،دو قطبی های بزرگ تری عرضه می کنند 
و در هنـگام توالی وصل بودن، تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار می گیرند و به 
یکدیگر می پیوندند تا سـطوح مشـخصی از غلظت باال را تشکیل دهند. از این 
خوشـه های بزرگ تر، نیروهای داخلی پدید می آیـد که باعث انقباض و غلظت 
نیروهای جاذبه می شوند. این مسئله خود به دلیل فروپاشی خوشه ها در هسته 

است که دانه های بلور هستند.
حضـور HydroFlow میـدان الکتریکـی در سراسـر محلـول، آرایش این 
خوشه های بزرگ را با راهنمایی کردن آن ها در محلول های اشباع شده و اشباع 
نشده ارتقا می بخشـد. این فرآیند، گونه های باردار بیشتری را جذب می کند و 
هسته های با ثبات تری  تشـکیل می دهد (تصویر 4). نیروهای جاذبه ی چنین 

تصویر (4) خوشه ی هسته ای (دانه)
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یابـد و از  هسته سـازی همگون تحت موقعیت فوق اشـباع، جلوگیری شـود. 

این عمل، با نصب دسـتگاه HydroFlow امکان پذیر خواهد بود. این دستگاه، 

شروع به تولید خوشه های اتمی بزرگ می کند. این خوشه ها، رشد خواهند کرد 

و سپس در هسـته که به عنوان دانه ی بلور ایفای نقش می کند از بین می روند. 

با وجود تعداد دانه های بزرگ، بلور سازی همگن می تواند در محلول پدید آید. 

این عمل، به محض این که محلول به مرحله ی فوق اشـباع نزدیک می شود، 

باعـث تشـکیل بلورهای بزرگ می شـود. سـپس بلورهای بزرگ بـا هزینه ی 

بلورهای کوچک تر رشـد می کنند. قسـمت عمـده ی بلورسـازی در تعلیق رخ 

می دهد و در نتیجه بلورسازی ناهمگن روی سطوح کاهش می یابد.

هر نوع بلورسـازی ناهمگنی که روی سـطوح ایجاد شود، الیه ی باریکی 

خواهد شـد کـه به محـض اینکه محلول اشـباع شـود، به محلـول بازخواهد 

گشت. 

دسـتگاه اصـالح فیزیکی، به منظـور موثر  واقع شـدن، باید بـرای درجه 

حرارتی که آب در آن در یک مبدل گرمایشـی گرم می شـود ایجاد رسـوب کند.  

این عمل از تشکیل آب اشباع شده جلوگیری می کند.

اگر آب اشباع شده امکان تشکیل یابد و سپس به دیگر قسمت های سیستم 

لوله کشی جاری شـود، در این صورت در سطوح، رسوب ایجاد می شود که در 

تماس با آب اشـباع شـده خواهد بود. این عمل تا جایی ادامه می یابد که اشباع 

طبیعی به وجود آید.

برای جلوگیری از اشـباع شدن، دسـتگاه اصالح فیزیکی، باید به میزان 

الزم دانه هـای بلـور در مبدل گر گرمایشـی تولید کنـد و اطمینـان یابد همه ی 

بلورهای تشـکیل  دهنده ی نمک رسـوب می کنند و بلورهای پایـدار در تعلیق 

شـکل می دهند. به دلیـل ناپایداری دانه های بلوری که از خوشـه ها تشـکیل 

می شوند و پیوسته به محلول برمی گردند، میدان  باید نزدیک و داخل مبدل گر 

گرمایشی قرار بگیرد تا از آرایش خوشه ها مطمئن شود.

فن آوری HydroPath، با تولید موثر تعداد دانه های بلور در آب اشباع شده 

و اشـباع نشده به این مهم دست می یابد. این فرآیند همیشه در سراسر سیستم 

لوله کشـی ادامـه می یابد و کامـال به دلیل انتشـار فراگیر میـدان جایگزین هر 

دانه ای می شود که به طور پیوسته در محلول حل می شود.

از میان بردن رسوب
در سیسـتم رسـوب گذاری سـه فرآیند وجود دارد که تاثیر به سزایی دارند: 

بلورسـازی ناهمگن، بلورسـازی همگن و بازگشـت رسـوب به محلول وقتی 

جسم حل شده،اشباع نشده است. 

بلورسـازی ناهمگـن، عمدتـا روی سـطوحی رخ می دهد کـه در معرض 
تصویر (5)  هسته سازی ناهمگن

هسـته هایی بزرگ تر می شـوند و با نفوذ یون به سـطح هسـته، الیه ی نفوذی 
تشـکیل می شـود و یون ها با شـبکه ی بلور ترکیب می شـوند. بلورها تشکیل 
شـده و رشـد کردند و دوباره بـا راهنمایی یون ها به وسـیله ی میدان القا شـده 
دور  یکدیگر جمع می شـوند تا بلورهای بزرگ تری تشـکیل دهند. با اسـتفاده 
از دسـتگاه HydroFlow، قدرت نفوذ افزایش می یابد؛زیرا یون ها به وسـیله ی 
میدان الکتریکی القا شده راهنمایی می شوند. به منظور تحقق یافتن این فرآیند 
در سراسر سیستم، میدان باید در سراسر محلول حضور داشته باشد مخصوصا 
نزدیک به سـطحی که محلول تغییراتی در درجه حرارت یا فشار تجربه خواهد 
کرد. این دو عامل در تسـریع نمـک از محلول ایفای نقـش می کنند. با حضور 
دسـتگاه HydroFlow، بلورها تشیکل می شـوند و با کمک میدان القا شده، در 
راهنمایی یون ها به رشـد بلورها کمک می کند. بلورهـای کوچک دور یکدیگر 
جمع می شـوند تـا بلورهای بزرگ تری تشـکیل دهند که با هزینـه ی بلورهای 

کوچک رشد می کنند. 
انـرژی و زمان مـورد نیاز بـرای راهنمایـی و حرکـت گونه های بـاردار با 
یکدیگر، برای گونه های متفاوت متغیر است. هر سیستم بلور سازی، با ایجاد 
طیفـی از ذرات بـا اندازه های مختلف مشـخص می شـود. میـدان الکتریکی 
القاشـده توسـط دسـتگاه HydroFlow، امکان ایجـاد این تفاوت هـا را فراهم 

می کند.

جلوگیری از رسوبات
اگر از رسـوبات جلوگیری به عمل آید،  هسته سازی ناهمگون باید کاهش 

58



یابـد و از  هسته سـازی همگون تحت موقعیت فوق اشـباع، جلوگیری شـود. 

این عمل، با نصب دسـتگاه HydroFlow امکان پذیر خواهد بود. این دستگاه، 

شروع به تولید خوشه های اتمی بزرگ می کند. این خوشه ها، رشد خواهند کرد 

و سپس در هسـته که به عنوان دانه ی بلور ایفای نقش می کند از بین می روند. 

با وجود تعداد دانه های بزرگ، بلور سازی همگن می تواند در محلول پدید آید. 

این عمل، به محض این که محلول به مرحله ی فوق اشـباع نزدیک می شود، 

باعـث تشـکیل بلورهای بزرگ می شـود. سـپس بلورهای بزرگ بـا هزینه ی 

بلورهای کوچک تر رشـد می کنند. قسـمت عمـده ی بلورسـازی در تعلیق رخ 

می دهد و در نتیجه بلورسازی ناهمگن روی سطوح کاهش می یابد.

هر نوع بلورسـازی ناهمگنی که روی سـطوح ایجاد شود، الیه ی باریکی 

خواهد شـد کـه به محـض اینکه محلول اشـباع شـود، به محلـول بازخواهد 

گشت. 

دسـتگاه اصـالح فیزیکی، به منظـور موثر  واقع شـدن، باید بـرای درجه 

حرارتی که آب در آن در یک مبدل گرمایشـی گرم می شـود ایجاد رسـوب کند.  

این عمل از تشکیل آب اشباع شده جلوگیری می کند.

اگر آب اشباع شده امکان تشکیل یابد و سپس به دیگر قسمت های سیستم 

لوله کشی جاری شـود، در این صورت در سطوح، رسوب ایجاد می شود که در 

تماس با آب اشـباع شـده خواهد بود. این عمل تا جایی ادامه می یابد که اشباع 

طبیعی به وجود آید.

برای جلوگیری از اشـباع شدن، دسـتگاه اصالح فیزیکی، باید به میزان 

الزم دانه هـای بلـور در مبدل گر گرمایشـی تولید کنـد و اطمینـان یابد همه ی 

بلورهای تشـکیل  دهنده ی نمک رسـوب می کنند و بلورهای پایـدار در تعلیق 

شـکل می دهند. به دلیـل ناپایداری دانه های بلوری که از خوشـه ها تشـکیل 

می شوند و پیوسته به محلول برمی گردند، میدان  باید نزدیک و داخل مبدل گر 

گرمایشی قرار بگیرد تا از آرایش خوشه ها مطمئن شود.

فن آوری HydroPath، با تولید موثر تعداد دانه های بلور در آب اشباع شده 

و اشـباع نشده به این مهم دست می یابد. این فرآیند همیشه در سراسر سیستم 

لوله کشـی ادامـه می یابد و کامـال به دلیل انتشـار فراگیر میـدان جایگزین هر 

دانه ای می شود که به طور پیوسته در محلول حل می شود.

از میان بردن رسوب
در سیسـتم رسـوب گذاری سـه فرآیند وجود دارد که تاثیر به سزایی دارند: 

بلورسـازی ناهمگن، بلورسـازی همگن و بازگشـت رسـوب به محلول وقتی 

جسم حل شده،اشباع نشده است. 

بلورسـازی ناهمگـن، عمدتـا روی سـطوحی رخ می دهد کـه در معرض 
تصویر (5)  هسته سازی ناهمگن

هسـته هایی بزرگ تر می شـوند و با نفوذ یون به سـطح هسـته، الیه ی نفوذی 
تشـکیل می شـود و یون ها با شـبکه ی بلور ترکیب می شـوند. بلورها تشکیل 
شـده و رشـد کردند و دوباره بـا راهنمایی یون ها به وسـیله ی میدان القا شـده 
دور  یکدیگر جمع می شـوند تا بلورهای بزرگ تری تشـکیل دهند. با اسـتفاده 
از دسـتگاه HydroFlow، قدرت نفوذ افزایش می یابد؛زیرا یون ها به وسـیله ی 
میدان الکتریکی القا شده راهنمایی می شوند. به منظور تحقق یافتن این فرآیند 
در سراسر سیستم، میدان باید در سراسر محلول حضور داشته باشد مخصوصا 
نزدیک به سـطحی که محلول تغییراتی در درجه حرارت یا فشار تجربه خواهد 
کرد. این دو عامل در تسـریع نمـک از محلول ایفای نقـش می کنند. با حضور 
دسـتگاه HydroFlow، بلورها تشیکل می شـوند و با کمک میدان القا شده، در 
راهنمایی یون ها به رشـد بلورها کمک می کند. بلورهـای کوچک دور یکدیگر 
جمع می شـوند تـا بلورهای بزرگ تری تشـکیل دهند که با هزینـه ی بلورهای 

کوچک رشد می کنند. 
انـرژی و زمان مـورد نیاز بـرای راهنمایـی و حرکـت گونه های بـاردار با 
یکدیگر، برای گونه های متفاوت متغیر است. هر سیستم بلور سازی، با ایجاد 
طیفـی از ذرات بـا اندازه های مختلف مشـخص می شـود. میـدان الکتریکی 
القاشـده توسـط دسـتگاه HydroFlow، امکان ایجـاد این تفاوت هـا را فراهم 

می کند.

جلوگیری از رسوبات
اگر از رسـوبات جلوگیری به عمل آید،  هسته سازی ناهمگون باید کاهش 
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افزایـش درجه حرارت هسـتند. از آن جا که همه ی جسـم حل شـده در ارتباط 

با سـطح گرمایشـی نیسـت، مایع فوق اشـباع با جریان های همرفت و رایج به 

سـطوح دیگر منتقل می شود. رسـوب گذاری در دیگر سـطوح، تا جایی ادامه 

می یابد که به نقطه ی اشباع برسـد. بلورسازی همگن در مخازن بزرگ حاوی 

حجم زیادی جسـم حل شده در سطحی با مساحت نسبتا کوچکی رخ می دهد. 

وقتی جسـم حل شـده گرم می شـود، محلول فوق اشباع می شـود. مساحت 

سـطح، به اندازه ای نیسـت تا  هسته سـازی مورد نیاز را عرضه کند. جسم حل 

شـده به موقعیـت بحرانی می رسـد. در ایـن مرحله، هـر منبـع انرژی،مانند 

اغتشـاش در جسـم حل شـده، باعث تشـکیل بلورسـازی همگن می شـود. 

تمامی موادی که می توانند رسوب کنند بالفاصله بلورسازی همگن را تشکیل 

می دهند. تعداد زیادی از بلورهای کوچک تشـکیل شده اند. این بلورها سطح 

باالیی دارند که باعث می شود به هر نوع سطحی حتا سطوح سرد نیز بچسبند. 

بلورهای ظریفی که به سـطوح چسبیده اند، برای بلورسازی ناهمگن در توالی 

چرخه ی گرمایشی به هسته تبدیل می شوند.

فرآیند سـوم، بازگشـت رسـوب به محلول اسـت. پـس از این که جسـم 

حل شده، به دلیل سرما یا تغییر فشار اشباع نشد، تعدادی از رسوبات به محلول 

برمی گردند. با توجه به اعمال روش متفاوت  هسته سازی روی سطوح، سطح 

رسوب پایدار نیست؛مانند بلوری که در تعلیق تشکیل شده است.  

پوسـته زدایی، تنها هنگامی رخ می دهد که آب در ارتباط با سـطح رسوبی 

قرار بگیرد که اشـباع نشـده باشـد و بتواند کربنـات را حل کند تـا بی کربنات را 

تشـکیل بدهد. حضور گاز CO2 برای آرایش بی کربنات امری ضروری است. 

گاز دی اکسـید کربن که در محلول موجود در آب حضور دارد، از دو منبع نشات 

می گیرد. یک منبع هوا اسـت که بـا آب در ارتباط اسـت. و منبع دوم تجزیه ی 

بی کربنات به دلیل فرآیند گرمایش است.

H2O + CO2

آب اشباع نشده

↕

H2CO3 +Caco3 → ca (HCO3)2

پوسـته زدایـی مبدل گـر حرارتـی، بـا اسـتفاده از HydroFlow کامـال به 

اغتشـاش وابسـته اسـت. بدین دلیل  که درجه حرارت آب افزایـش می یابد و 

فقط رسـوب می کند. با وجود اغتشـاش آب ،با تغییر فشـار روبه رو می شود که 

این خود باعث می شـود آب به سـرعت از موقعیت فوق اشـباع به اشـباع نشده 

تغییر کند. آب اشـباع نشده، رسوب را در سـطح حل می کند و در موقعیت فوق 

اشـباع رسوبات در تعلیق  رشد خواهند کرد؛ با توجه به حضور خوشه هایی که با 

دستگاه  HydroFlow، در میدان القا شده به وجود آمدند. 

در هـر سیسـتم حاوی جسـم حل شـده، میـان آرایش رسـوب و محلول 

رسـوب، تعادل برقرار اسـت. سیسـتمی که تعادل،به نفع آرایش رسوب است 

با رسوب مواجه خواهد شد. سیسـتمی که تعادل به نفع محلول رسوب است، 

بدون رسوب باقی می ماند.

Ca (HCO3)2+گرمـا+ hydroFlow→ CaCO3+H2O+CO2 در کلسـیم   بی کربنـات 

تعلیق

بی کربنات کلیسم در محلول

CaCO3+اغتشاش+ hydroFlow+H2O+CO2→Ca(HCO3)2     بی کربنات کلسیم 

کربنات کلسیم در سطوح

hydroFlow، بـه سـادگی بـا عرضه کـردن تعداد زیـادی محلول اشـباع 

نشـده که در رسـوب موجود حل می شـود، تعادل را به نفع رسوب محلول کج 

می کند. این فرآیند تکرار می شـود و رسـوب حل و بلورهای پایدار معلق ایجاد 

می شود. بلورسازی همگن، جایگزین بلورسازی ناهمگن می شود؛ اما در این 

مورد، بلورسـازی همگن وقتی پدید می آید که جسم حل شده با توجه به تعداد 

خوشـه های زیاد حاصل از دسـتگاه hydroFlow فوق اشباع شـود. در نتیجه  ، 

رسـوب قدیمی، باالخره به طـور کامل به محلـول باز می گردد و بـه بلورهای 

مستقل پایدار تبدیل می شود. این بلورهای بی شکل پایدار، می توانند با صافی 
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در سیسـتم های چرخشـی زدوده شـوند. بلورها در سیسـتم های باز با جریان 
بدون صدمه دیدن از بین می روند.

باران
(آب شیرین)

سنگ های حالل
↓

سطح ایستایی آب
(آب سخت)

تمامی ابعاد به میلی متر است.

ذخیره سازی آبگرمکن، گاز یا نفت لوله و پوشش مبدل گر حرارتی

آب گرم

آب سرد 

آب سرد 

آب سرد 

دستگاه 
HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

آب سرد 

جریان گرما

جریان 
گرما

آب گرم بازگشت 
گرما

دیگ بخار یا برقی روکش کردن مبدل گر حرارتی

آب گرم

آب گرم
دستگاه 

HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

جریان و 
بازگشت آن از 

دیگ بخار

بازگشت گرما

تغییر فشار یا درجه حرارت

↓

آب فوق اشباع

رسوب

↓

رسوب پوسته

پاسخ

↓

HydroFlow دستگاه
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در سیسـتم های چرخشـی زدوده شـوند. بلورها در سیسـتم های باز با جریان 
بدون صدمه دیدن از بین می روند.
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(آب شیرین)

سنگ های حالل
↓
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(آب سخت)

تمامی ابعاد به میلی متر است.

ذخیره سازی آبگرمکن، گاز یا نفت لوله و پوشش مبدل گر حرارتی
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آب سرد 
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دستگاه 
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دستگاه 

HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

جریان و 
بازگشت آن از 

دیگ بخار

بازگشت گرما

تغییر فشار یا درجه حرارت

↓

آب فوق اشباع

رسوب

↓

رسوب پوسته

پاسخ

↓

HydroFlow دستگاه
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1-UL3101 :امریکا

92-CSA22.2 No:1010.1 :کانادا

CAN/CSA-22:2 No.0.4-M1982

فشار زیاد (ناپایدار)

10 تا 20 درصد باالتر از حد معمول
کنترل از راه دور بررسی امکانات

معمـوال مدار بـاز یا خروجـی 5V (کابـل محدود ویـژه ای می توانـد برای 
سهولت برقراری ارتباط عرضه شود). 

اروپا
N آبی 
L قهوه ای 

قهوه ای/سبز  
مطابق با آخرین دستورالعمل سیم کشی IEE نصب شود.

سیستم آب گرم سیستم سرد کن مستقیم/ غیرمستقیم

سیستم با گردش ثانویه

دستگاه 
HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

دستگاه 
HydroFlow

توجه: اگر سیسـتم پیش از این 
رسوب شده است، دستگاه دوم 

را نصب کنید.

برج سرد کننده هوای تحت فشار برج سرد کننده سیستم آزاد

مشخصات محصول

واحد مبدل

واحد اصلی: آلومینیوم آبکاری شده

صفحه آند: UL V-O  پلی کربنات مجاز

حراست از آب و خاک

 IP66 IEC 60529 : IP درجه بندی

نصب صافی EMI با مشخصات زیر همخوانی دارد:

B درجه ی FCC 20780

A درجه ی VDE 0871

امنیت 

1:90+A1:92+A2:95-IEC 1010 :اروپا و جهان

EN61010

براساس CENELECنیازهای ملی آزمایش شده است.

محل قرار گیری مناسب

محل قرار گیری نامناسب

محل قرار گیری نامناسب

محل قرار گیری مناسب
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1A :درجه بندی فیوز

قاره ی امریکای شمالی

N      سفید

L        سیاه

سبز      

مطابق با آخرین دستورالعمل سیم کشی محلی نصب شود.

1A :درجه بندی فیوز

BSEN9002 تولید با

گواهی آزمایش CB: مطابق با استانداردهای بین المللی که در باال فهرست 

شده است.

گواهی نامه ی CSA: مطابق با استانداردهای UL/CSA که در باال فهرست 

شده است.

راهنمای نصب

دسـتگاه HydroFlow، پیش از نوک مبدل گرمایشـی یا تغییر فشار و روی 

خروجـی هر نـوع پمپی نصـب می شـود. این دسـتگاه جریان محور نیسـت: 

انتخاب مدل به ضخامت لوله بستگی وابسته است.

موقعیت

محافظت از مبدل گر حرارتی

 HydroFlow، دسـتگاه مناسـبی برای منبع آب سـرد یا درسـت کردن آب 
برای مبدل گر حرارتی است.

HydroFlow را به منظـور بازگشـت آب سـیار بـه مبدل گر حرارتـی تنظیم 
کنید:

- اگر جریان برای درست کردن آب پایین است.
- اگر لوله ی آب ساخته شده کوتاه است.

- به منظور جلوگیری از مدار الکتریکی. (به مدارهای زیر مراجعه کنید.)
به منظور محافظت از تجهیزات در مقابل آبی که معموال در جریان نیست، 

حتما از محدوده ی محافظت شده ی منحصر به فرد استفاده نمایید.
زمانی که انـدازه ی محوطه ی تولید دانه کاهش می یابد، به عالمت موانع 
انتشـار توجـه فرمایید. این موانع، شـامل سـوپاپ های نارسـانا، صافی های 
شـنی، پمپ ها و مخازن بزرگ هسـتند. به عالوه، منطقه ی حفاظت شـده با 
پیچیدگی های موجود در سیستم لوله کشـی افزایش می یابد. زمان محافظت 
از سـرپوش مخلوط کن، دوش و ...  که با آب گرم موجود در سیستم چرخشی 
تامیـن می شـوند، دسـتگاه HydroFlow را روی سیسـتم آب چرخشـی نصب 
نمایید. زمانی ترجیح دهید که جریان خارج از مخزن باشـد که مخزن بزرگ آب 

گرم موجود باشد.
حتما اطمینان حاصل نمایید که از دستگاه HydroFlow، در برابر سطوحی 
محافظت می شـود که ممکن اسـت از 55 درجـه تجاوز کند. از مـواد مجهز به 

عایق استفاده نمایید و در صورت لزوم، نمونه ی بزرگ تری انتخاب نمایید.

محافظت از دریچه های کوچک و تجهیزات
اگر این ابزار با آب گرم موجود در سیستم چرخشی تامین می شوند، دستگاه 
HydroFlow بـرای جریـان آب گرم موجـود در مبدل گـر یا کالوریفایـر حرارتی 
مناسب است. اگر ابزار کوچک با سیستم چرخشی آب تامین نمی شوند، نصب 

دستگاه روی منبع آب سرد مناسب ترین وسیله برای این نوع ابزار است.
دسـتگاه HydroFlow را داخل مدار الکتریکی نصب نکنید. (به دو نمودار 

پایین صفحه مراجعه کنید.) 
دستگاه HydroFlow را روی منبع آب داخل مخزن آب سرد یا صافی شنی 
قرار ندهید. در این صورت سـیگنال بدون کوچک ترین اسـتفاده ی موثری از 

دست می رود.
دستگاه HydroFlow را به عنوان کاهنده ی سختی آب در نظر نگیرید. این 
دسـتگاه ،سـختی موقتی نمک را رسـوب می دهد و نمی تواند سختی دائمی 
آن را رسـوب نماید. این موارد، می توانند هنگام تبخیر آب، رسوب را تشکیل 
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1A :درجه بندی فیوز

قاره ی امریکای شمالی

N      سفید

L        سیاه

سبز      

مطابق با آخرین دستورالعمل سیم کشی محلی نصب شود.

1A :درجه بندی فیوز

BSEN9002 تولید با

گواهی آزمایش CB: مطابق با استانداردهای بین المللی که در باال فهرست 

شده است.

گواهی نامه ی CSA: مطابق با استانداردهای UL/CSA که در باال فهرست 

شده است.

راهنمای نصب

دسـتگاه HydroFlow، پیش از نوک مبدل گرمایشـی یا تغییر فشار و روی 

خروجـی هر نـوع پمپی نصـب می شـود. این دسـتگاه جریان محور نیسـت: 

انتخاب مدل به ضخامت لوله بستگی وابسته است.

موقعیت

محافظت از مبدل گر حرارتی

 HydroFlow، دسـتگاه مناسـبی برای منبع آب سـرد یا درسـت کردن آب 
برای مبدل گر حرارتی است.

HydroFlow را به منظـور بازگشـت آب سـیار بـه مبدل گر حرارتـی تنظیم 
کنید:

- اگر جریان برای درست کردن آب پایین است.
- اگر لوله ی آب ساخته شده کوتاه است.

- به منظور جلوگیری از مدار الکتریکی. (به مدارهای زیر مراجعه کنید.)
به منظور محافظت از تجهیزات در مقابل آبی که معموال در جریان نیست، 

حتما از محدوده ی محافظت شده ی منحصر به فرد استفاده نمایید.
زمانی که انـدازه ی محوطه ی تولید دانه کاهش می یابد، به عالمت موانع 
انتشـار توجـه فرمایید. این موانع، شـامل سـوپاپ های نارسـانا، صافی های 
شـنی، پمپ ها و مخازن بزرگ هسـتند. به عالوه، منطقه ی حفاظت شـده با 
پیچیدگی های موجود در سیستم لوله کشـی افزایش می یابد. زمان محافظت 
از سـرپوش مخلوط کن، دوش و ...  که با آب گرم موجود در سیستم چرخشی 
تامیـن می شـوند، دسـتگاه HydroFlow را روی سیسـتم آب چرخشـی نصب 
نمایید. زمانی ترجیح دهید که جریان خارج از مخزن باشـد که مخزن بزرگ آب 

گرم موجود باشد.
حتما اطمینان حاصل نمایید که از دستگاه HydroFlow، در برابر سطوحی 
محافظت می شـود که ممکن اسـت از 55 درجـه تجاوز کند. از مـواد مجهز به 

عایق استفاده نمایید و در صورت لزوم، نمونه ی بزرگ تری انتخاب نمایید.

محافظت از دریچه های کوچک و تجهیزات
اگر این ابزار با آب گرم موجود در سیستم چرخشی تامین می شوند، دستگاه 
HydroFlow بـرای جریـان آب گرم موجـود در مبدل گـر یا کالوریفایـر حرارتی 
مناسب است. اگر ابزار کوچک با سیستم چرخشی آب تامین نمی شوند، نصب 

دستگاه روی منبع آب سرد مناسب ترین وسیله برای این نوع ابزار است.
دسـتگاه HydroFlow را داخل مدار الکتریکی نصب نکنید. (به دو نمودار 

پایین صفحه مراجعه کنید.) 
دستگاه HydroFlow را روی منبع آب داخل مخزن آب سرد یا صافی شنی 
قرار ندهید. در این صورت سـیگنال بدون کوچک ترین اسـتفاده ی موثری از 

دست می رود.
دستگاه HydroFlow را به عنوان کاهنده ی سختی آب در نظر نگیرید. این 
دسـتگاه ،سـختی موقتی نمک را رسـوب می دهد و نمی تواند سختی دائمی 
آن را رسـوب نماید. این موارد، می توانند هنگام تبخیر آب، رسوب را تشکیل 
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دهنـد. کاهنده  ای با کیفیـت باال می تواند همه ی نمک هـا را بزداید؛ اما نیاز به 

محافظت دارد و باعث خوردگی و تولید آب حمل نا پذیر می شود. 

دسـتگاه HydroFlow را پیـش از پمـپ یـا صافـی  یا مخازن بـزرگ نصب 

نکنید.

انتظار نداشته باشید این دستگاه از لوله ای که آب دیگر در آن جریان ندارد 

رسوب زدایی کند.

پیش گیری از رسوب
دستگاه HydroFlow، به دلیل افزایش درجه حرارت یا فشار تحت موقعیت 

عملکرد عادی، از تشکیل رسوب سخت جلوگیری می کند. در صورت برخورد 

با هرگونـه موقعیت غیرعـادی، به کاربران توصیه می شـود با مشـاوران فنی 

HydroFlow تماس حاصل فرمایند.

از میان بردن رسوب
رسـوب موجود معموال تجزیه می شـود. وقتـی که صرف انجـام این کار 

می شـود، به حجم و جریان آب، تخلخل رسـوب قدیمی و نوسـانات در درجه 

حرارت و فشـار آب وابسـته اسـت تا مازاد رسـوب بلورها را بزداید. در بیشـتر 

موارد، فرآیند نسـبتا سـریع اسـت و بیش از 95درصد یا بیشـتر رسوب قدیمی 

تجزیه و در  سه ماه اول، تصفیه می شود.

ممکن اسـت رسوب سـخت به تدریج تجزیه شـود ؛وقتی حجم آب کم و 

نوسـانات اندکی در درجه حرارت، جریان، سـختی و فشار مشـاهده شود. در 

چنین مواردی، بهتر اسـت دسـتگاه HydroFlow پس از زدودن مواد شیمیایی 

نصب شود.

اگر دسـتگاه HydroFlow به سیستم رسـوب گذاری سنگین اعمال شود، 

ممکن است رسوب داخل لوله ی باریکی یا صفحه ی مبدل گر حرارتی تشکیل 

شـود. در این صورت، با توجـه به بیرون رانـدن ذرات رسـوب، احتمال بروز 

انسـداد وجود دارد. به کاربر توصیه می شـود مواد پاک کننده ی سیسـتم را در 

اختیار داشته باشد یا فیلترهای ضخیمی نصب کند.

سیگنال دسـتگاه HydroFlow برای باال و پایین بردن جریان موثر است و 

می تواند باعث تجزیه ی رسوبات بسیاری شود. در بیشتر موارد، تنها تاثیری که 

کاربر متوجه آن می شـود، بلورهایی اسـت که از  شیر بیرون می آیند. این اتفاق 

همیشـه رخ نمی دهد و در مدت سه ماه متوقف می شـود. در سیستم چرخشی 

بسته، هیچ اثر جانبی ای وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه تبخیر با اهمیتی رخ 

دهد یا سیستم پیش از این نشت کرده باشد.

خوردگی
کاربرد دسـتگاه HydroFlow، به تنهایی نمی تواند باعث خوردگی یا نشـت 

شود. رسوب، عامل مسـتقیم خوردگی است و زدودن آن می تواند باعث بروز 
نشـت شـود. روکش های زنگ زده ی لوله ی فلـزی مالیم تغییـر کردند. این 
تغییر، به جـای اینکه مانع خوردگی بیشـتر و زنگ زدن معمولی بشـود،باعث 
رسـوب سـطح سـیاه سـخت می شـود. این تاثیر، به دلیـل تداخل بـا واکنش 

الکتروشیمیایی مورد نیاز به منظور موثر واقع شدن خوردگی است. 

حفاظت
دسـتگاه HydroFlow، از مدارهـای جریان برق نیرومند اسـتفاده می کند 
و نیـازی به محافظت ندارد. سـیگنال دسـتگاه، فیلم هایی تولیـد نمی کند که 
موجب کاهش عملکرد دسـتگاه شـود. چراغ قرمزی وجود دارد که مسـتقیما 
با تولید سـیگنال توان خود را باال می برد و اشـاره ی مثبتی به عملکرد صحیح 
دستگاه می کند. اگر عملکرد ابزار،در وضعیت بحرانی باشد، کاربر باید چراغ را 

به عنوان بخشی از روش سازمان یافته  برای حفاظت از دستگاه بررسی کند. 

تاثیر رسوب
وقتی آب، سیستم لوله کشـی یا منطقه ی محافظت شده را ترک می کند، 
دیگـر در معرض دسـتگاه هیدروفلو نیسـت و تقریبا سـی دقیقـه زمان صرف 

می شود تا آب قابلیت پیش گیری از رسوب را از دست بدهد.

اغتشاش در سیستم
بلورها می توانند در سیسـتم های بدون اغتشاش تصفیه شوند. این اتفاق 
در کتری هـای تجاری، قهـوه سـاز، کالریفایر و برج سـرد کننـده ی بزرگ رخ 
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می دهد. رسوب موجود باید با استفاده از صافی زدوده شود.

سیستم های چرخشی با تبخیر 

وقتی سیسـتم چرخشـی شـامل تبخیر، برج های سـرد کننده یا مرطوب 

(>microns 50) کننده هستند، بلورهای معلق باید با اعمال تصفیه زدوده شوند

یا به منظور جلوگیری از غلظت، ته نشـین شوند. نخسـتین باری که از دستگاه 

اسـتفاده می شـود، رسـوب موجود تجزیه می شـود و منجر به بروز رسـوبات 

اضافی می شـود که کاربر باید به این مورد توجه کند. آسان ترین رویکرد اعمال 

سیستم رسـوب خودکار اسـت. روش ایده آل، نصب صافی مناسب با سیستم 

بازشویی خودکار است. دیگر روش ها، در کنترل pH قرار گرفته است. 

صفحه مبدل گر حرارتی

زمانی کـه از دسـتگاه HydroFlow به منظور محافظـت از صفحه مبدل گر 

حرارتی بهره می برید، رسـوب موجود در قسـمت باالی لوله های ابزار تجزیه 

خواهد شد. این عمل، منجر به رسوب بیش از حد در مبدل گر حرارتی می شود 

کـه می تواند در چنـد هفته ی اول رسـوب تولید کنـد. اگر صفحـه ی مبدل گر 

حرارتی گرم اسـت و از بخار استفاده می کند، توصیه می شود که منبع بخار گرم 

به همان سـمتی متصل شـود که آب برمی گردد. مبدل گـر حرارتی، با پرهیز از 

جوشیدن باعث افزایش عملکرد می شود. 

تاسیسات
بـا اسـتفاده از دو تیـر فـوالد ضدزنـگ که در اختیار شـما گذاشـته شـده  

اسـت،واحد HydroFlow را محکم بـه لوله متصل کنید. تیرها با شـکاف های 

یک پارچه ای در قسمت تحتانی هر دو کالهک نصب می شود و از اطراف لوله 

عبور کرده و محکم می شـود: ابتدا تیرها را محکم با دسـت بکشـید و سپس با 

آچار  پیچ گوشتی، محکم تر کنید.

دو مهره  به شـکل شـش ضلعی به سـوراخ هایی نصب کنید که در انتهایی 

صفحـه و کنار محفظه آهنی قـرار گرفته اند (تصویر 1). هنگامی که تاسیسـات 

روی لوله ی عمودی قرار می گیرد، توصیه می شود که واحد در باالترین قسمت 

محفظه آهنی نصب شود تا مهره های شش ضلعی به راحتی نصب شوند.

میلـه ی فریت بزرگـی را از روزنه ی محفظـه آهنی وارد کنید تـا این که هر 

دو سـوراخ با دو مهره ی شـش ضلعی به ترتیب در انتهای صفحـه قرار بگیرند 

(تصویر 1). فریت دوم را برداشـته و با سوراخ در محفظه آهنی به ترتیب در یک 

مسیر قرار دهید. زبانه ی قفل پالسـتیکی را از هر دو میله ی فریت وارد نمایید 

و پیچ شـش ضلعی را محکم کنید. دیگر فریت ها را اطراف لوله سـوار کنید و با 

پیچ و مهره محکم کنید و آخرین اتصال را با پیچ شش ضلعی آن سوی محفظه 

آهنی برقرار کنید. تمامی پیچ و مهره ها را با دسـت محکم کنید. پیچ و مهره ها 

را خیلی سفت نکنید.

واحـد منبـع قـدرت (P.S.U) را در موقعیت مناسـبی در کنـار نیروی برق 

نصب کنید (90V-260V ) . بنابراین، L.E.D می تواند به سـهولت رویت شود. 

در صورت نیاز، می توان از فروشنده یک کابل بزرگ مخصوص دریافت کرد.

منبـع الکتریکـی را مطابق بـا ضوابط به نیـروی برق متصـل کنید. منبع 

نیـروی برق را وصل کـرده و اطمینان حاصـل کنید که L.E.D سـبز و قرمز در 

واحد منبع قدرت مشـتعل است. L.E.D سبز، نشـان می دهد که برق در واحد 

برقرار است.  L.E.D قرمز نشان می دهد که سیگنال در سیستم القا شده است. 

توجـه: در صورت خاموش بودن چـراغ قرمز، لطفا اطمینـان حاصل نمایید تا 

واحد درون مدار الکتریکی نصب نشده باشد.

کنترل از راه دور باید به رسانای ثانویه روی واحد منبع قدرت وصل شود.
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می دهد. رسوب موجود باید با استفاده از صافی زدوده شود.

سیستم های چرخشی با تبخیر 

وقتی سیسـتم چرخشـی شـامل تبخیر، برج های سـرد کننده یا مرطوب 

(>microns 50) کننده هستند، بلورهای معلق باید با اعمال تصفیه زدوده شوند

یا به منظور جلوگیری از غلظت، ته نشـین شوند. نخسـتین باری که از دستگاه 

اسـتفاده می شـود، رسـوب موجود تجزیه می شـود و منجر به بروز رسـوبات 

اضافی می شـود که کاربر باید به این مورد توجه کند. آسان ترین رویکرد اعمال 

سیستم رسـوب خودکار اسـت. روش ایده آل، نصب صافی مناسب با سیستم 

بازشویی خودکار است. دیگر روش ها، در کنترل pH قرار گرفته است. 

صفحه مبدل گر حرارتی

زمانی کـه از دسـتگاه HydroFlow به منظور محافظـت از صفحه مبدل گر 

حرارتی بهره می برید، رسـوب موجود در قسـمت باالی لوله های ابزار تجزیه 

خواهد شد. این عمل، منجر به رسوب بیش از حد در مبدل گر حرارتی می شود 

کـه می تواند در چنـد هفته ی اول رسـوب تولید کنـد. اگر صفحـه ی مبدل گر 

حرارتی گرم اسـت و از بخار استفاده می کند، توصیه می شود که منبع بخار گرم 

به همان سـمتی متصل شـود که آب برمی گردد. مبدل گـر حرارتی، با پرهیز از 

جوشیدن باعث افزایش عملکرد می شود. 

تاسیسات
بـا اسـتفاده از دو تیـر فـوالد ضدزنـگ که در اختیار شـما گذاشـته شـده  

اسـت،واحد HydroFlow را محکم بـه لوله متصل کنید. تیرها با شـکاف های 

یک پارچه ای در قسمت تحتانی هر دو کالهک نصب می شود و از اطراف لوله 

عبور کرده و محکم می شـود: ابتدا تیرها را محکم با دسـت بکشـید و سپس با 

آچار  پیچ گوشتی، محکم تر کنید.

دو مهره  به شـکل شـش ضلعی به سـوراخ هایی نصب کنید که در انتهایی 

صفحـه و کنار محفظه آهنی قـرار گرفته اند (تصویر 1). هنگامی که تاسیسـات 

روی لوله ی عمودی قرار می گیرد، توصیه می شود که واحد در باالترین قسمت 

محفظه آهنی نصب شود تا مهره های شش ضلعی به راحتی نصب شوند.

میلـه ی فریت بزرگـی را از روزنه ی محفظـه آهنی وارد کنید تـا این که هر 

دو سـوراخ با دو مهره ی شـش ضلعی به ترتیب در انتهای صفحـه قرار بگیرند 

(تصویر 1). فریت دوم را برداشـته و با سوراخ در محفظه آهنی به ترتیب در یک 

مسیر قرار دهید. زبانه ی قفل پالسـتیکی را از هر دو میله ی فریت وارد نمایید 

و پیچ شـش ضلعی را محکم کنید. دیگر فریت ها را اطراف لوله سـوار کنید و با 

پیچ و مهره محکم کنید و آخرین اتصال را با پیچ شش ضلعی آن سوی محفظه 

آهنی برقرار کنید. تمامی پیچ و مهره ها را با دسـت محکم کنید. پیچ و مهره ها 

را خیلی سفت نکنید.

واحـد منبـع قـدرت (P.S.U) را در موقعیت مناسـبی در کنـار نیروی برق 

نصب کنید (90V-260V ) . بنابراین، L.E.D می تواند به سـهولت رویت شود. 

در صورت نیاز، می توان از فروشنده یک کابل بزرگ مخصوص دریافت کرد.

منبـع الکتریکـی را مطابق بـا ضوابط به نیـروی برق متصـل کنید. منبع 

نیـروی برق را وصل کـرده و اطمینان حاصـل کنید که L.E.D سـبز و قرمز در 

واحد منبع قدرت مشـتعل است. L.E.D سبز، نشـان می دهد که برق در واحد 

برقرار است.  L.E.D قرمز نشان می دهد که سیگنال در سیستم القا شده است. 

توجـه: در صورت خاموش بودن چـراغ قرمز، لطفا اطمینـان حاصل نمایید تا 

واحد درون مدار الکتریکی نصب نشده باشد.

کنترل از راه دور باید به رسانای ثانویه روی واحد منبع قدرت وصل شود.
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