
 «پودر تصفیه آب صنعتی»

( یک پلیمر تشکیل Polyacrylamide) ( یاPolyelectrolyte) پودر تصفیه آب صنعتی، تحت نام علمی

 به شکل متقاطق یا ،به این سواز دهه نود میالدی کریل آمید است که االکترولیت یا از زیر واحدهای  شده

( نامیده PAMاین ماده که به طور اختصار )کاربرد  گیرد.ی صنایع مورد استفاده قرار میوار در چرخهزنجیره

کند و این فرآیند در جا میجابه را( مثالً آبحل شده در مایعات )شود این است که میکرو ذرات جامد می

و همچنین بازپروی فاضالب صنعتی و شهری و بازگرداندن آب  مورد استفاده در صنایعسازی آب خالص

 د.کاربرد دار شده به چرخه مصرف مجدداستفاده 

 هاشود. یکی از این روشهای گوناگونی استفاده میروش از پساب و آب در موجود یحذف ناخالصی ها جهت

یت یا پلی مثال پلی الکترول) است. در این روش با استفاده از یک ماده منعقد کننده «سازی لخته و انعقاد»

ذرات  بهکدیگر نزدیک و ذرات به یاین  و در نتیجهات کلوئیدی موجود در آب خنثی شده بار ذر ،(اکریل آمید

 هستند و بهو سنگین به حد کافی درشت  دست آمدههای بلختهاین اینک،  شوند.تبدیل می و سنگیندرشت 

 شوند.میشدن آب ف صا منجر به وشده نشین راحتی ته

 

 (سازیفرآیند تصفیه آب به روش انعقاد و لختهتصویر شماره یک: )

 

پلی آکریل آمید هم به صورت جامد و هم به صورت مایع در بازار موجود است پلی الکترولیت یا در حال حاضر 

بعنوان منعقدکننده،  پلیمرهااین  شود.شناخته می «ه آب صنعتیپودر تصفی»و شکل جامد آن تحت عنوان 

ید مایعات ا و رنگ بری در فرآیندهای تصفیه و تولافزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و کلوئیده

 نیز کاربرد دارند.



 

 (تصویر شماره دو: پودر تصفیه آب صنعتی)

 

 پوشانده را زمین سطح ۷۰٪ آب، مکعب کیلومتر میلیون ۱٫۵ساسی برای بقاست. بیش از یک نیاز ا نیاز به آب

 شکل به نیز ماندهباقی شیرین هایآب ۹۹٪. دهدمی تشکیل شور هایآب را آب از حجم این ۹۷٫۵٪ اما است؛

 ۱٪. بسیار دشوار است انسان برای آنها از استفاده و دارند وجود زمین در خاک رطوبت یا و طبیعی هاییخچال

 منابع همین و شودمی گرفته نظر در برسد، جانداران مصرف به تواندمی که مناسب آب عنوانبه باقیمانده

 ت.نشده اس قسیمت زمین کره روی بر مناسبی شکل به نیز محدود

 ۸۸در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان که از ساکنین بیش از های سازمان ملل متحد، بنابر گزارش

، این مقدار به بیش از ۲۰۳۰شود تا سال بینی میرنج برده و پیش شوند، از کمبود منابع آبمیکشور تشکیل 

های صنعتی فعالیت افزایش مردم، زندگی سبک در تغییر جهان، جمعیت سریع رشد امر این دلیل. برسد ٪۶۰

 د.کنرا آلوده می آب هاست که منابعآالینده افزایش و

باال استفاده  در کارخانجاتی که از آب در مقادیر پودر تصفیه آب صنعتیاستفاده از در پاسخ به معضل فوق، 

وری حداکثری از کنند و در ضمن به منابع آب سالم و پاک مورد نیاز نیز دسترسی محدودی دارند، بهرهمی

در صفیه آب صنعتی پودر ت آورد.ی را به ارمغان میجویی در مصرف آب تصفیه شده شهرآب موجود و صرفه

ی بسیار موثر کاربرد البا غلظت بادرشت و  ،ی حاوی ذرات معلقهاهای صنعتی، به ویژه پسابتصفیه پساب

 فلزات، آبکاری کارخانهصنایع سنگ و سرامیک،  آهن، و فوالد واحدهای پساب تصفیه برای محصول این. دارد

 موثر بسیارهای نفت و همچنین صنایع معدنی و از جمله پاالیشگاه سنگ زغال شوی و شست و متالورژی

 .است

ئولوژی ربرای تنظیم  کریل آمید آنیونیپلی آمهندسین از شود، های نفت مربوط میتا آنجا که به پاالیشگاه 

مایع د، کارایی پخش نویسکوزیته مایع جابجایی را افزایش ده ؛ با این هدف کهکننداستفاده می تزریق آب



ریق تزبنابر تحقیقات انجام شده، . دنساز چاه را ممکنهای پایینی نفوذ آب به بخشو  دنرا بهبود بخش جابجایی

تن نفت خام اضافی کمک  ۱۰۰-۱۵۰ آوری جمع به تواندمی( آمید آکریل پلی) آنیونی الکترولیت پلی  هر تن

 کند.

کاربرد صنعتی آب در صنایع مرتبط چگونه بر  ایع بر این امر واقف هستند کهتولیدکنندگان و صاحبان صن

اثرگذاری حیاتی دارد؛ استانداردهای سالمت و بهداشت نیز  در است و بسیاری مواقع حصول تاثیرگذارکیفیت م

گذشته از  پاسخگو است.ها و چالشزها تمام این نیا ه داشت که پودر تصفیه آب صنعتی برایلذا باید توج

اولیه از آب به عنوان ماده بیشتر که سازی و شن و ماسه شویی نظیر کارخانجات سنگبری، موزائیکایعی صن

توان بدون هیچ گونه نگرانی زیست نعتی می، از پودر تصفیه آب صکنندمیاستفاده  کنندهکننده و پاکخنک

؛ هر چند نحوه استفاده و میزان آن باید توسط و پرورش آبزیان نیز استفاده کردمحیطی در صنایع کشاورزی 

  کنترل شود. کارشناسان امر

ها تجربه در زمینه صادرات و واردات انواع ابزارآالت صنعتی، اینک ( با سالHimaxشرکت بازرگانی هایمکس )

صنعتی گوناگون در بازار ایران  رای مصارف( بPolyacrylamideپودر تصفیه آب صنعتی )عرضه به مفتخر 

دهیم که این محصوالت را با بهترین کیفیت، به قیمت روز و به شکل فروش نقد و است. ما اطمینان می

( این امکان Himaxاعتباری در اقصی نقاط ایران عرضه نماییم. شایان ذکر است که فروشگاه آنالین هایمکس )

برای اطالعات بیشتر، واحد  .تده اسخریداران محترم فراهم آور ترین شکل ممکن برای شماخرید را به راحت

 باشد.ما میالت شگوی سوا( پاسخHimaxفروش شرکت بازرگانی هایمکس )

 

 (Himax تصویر شماره سه: پودر تصفیه آب صنعتی؛ محصول شرکت بازرگانی هایمکس)


