
 

 

 

 

 

 

 

 

 معشفی دستگاٌ ضذ سسًب الکتشيویکی صثا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقذمٍ

ايدبد سسَة سخت ٍ ضىٌٌذُ دس لَلِ ّب ٍ سغَح اًتمبل حـشاست  يىي اص هْوتشيي هطىالت دس سيستن ّبي سشهبيطي ٍ گشهبيطي

است وـِ ثِ سجت تغييش دهـب ٍ وبّص فطبس اتفبق آة ) تشويجبت ولسين ٍ هٌيضين (  ايي سسَة ، ًبضي اص ًوه ّبي هَخَد دساست. 

 دس پي خَاّـذ داضت.سا افتبدُ ٍ ػـَالجي ًظيش وـبّص ثبصدّي سيستن ّب  ، خَسدگـي ٍ  افـضايص هصشف سـَخت 

 گـضاسش اًدوي هلي ػلَم ٍ تىٌَلَطي استبًذاسد آهـشيىب حبوي اصآى است: 

 سا ثِ ّوشاُ خـَاّذ داضت. % 15هيلي هتش اتالف اًشطي حذٍد  5/1وِ ايدبد اليِ اي اص سسَة ثِ ضخبهت 

 (1% خَاّذ سسيذ . ) خذٍل 70هيلي هتش هيضاى اتالف اًشطي ثِ حذٍد  5/12صَست ايدبد سسَة ثِ ضخبهت دس ٍ 

 افضايص هصشف اًشطي ضخبهت اليِ سسَة ثِ هيلي هتش

08/0 10% 

5/1 15% 

3 25% 

6 40% 

5/12 70% 

 

هـذتي دچـبس ٍلفِ دس ػولىـشد ضـذُ ٍ ػوليبت سسـَة صدايـي  دس  ايـي هسألِ سجت هي ضَد تب سيستن ّـبي هزوـَس پس اص

دسآة ٍسٍدي سيستن ّب ،  اص تضسيك پيَستِ ٍ هذاٍم هـَاد ضيويبييايي ػول خـذا اًدبم ضَد ، آًْـب ثِ ٍسيلِ هـَاد ضيويبيي 

آى خَد داساي ّضيٌِ ّبي خذاگبًِ ٍ  پسبثْبي ًبهغلَة ٍ خغشًبن ضيويبيي ثشاي هحيظ صيست ايدبد هي وٌٌذ وـِ تصفيِ ٍ پباليص

 صيبى ثبسي است .

 



 

 

 اص ثشخي دس حتي ٍ ضذُ ثيٌي پيص تَليذ ثشًبهِ دس دستگبّْب ػولىشد صهبى دس ( shut  down) تَلفبت هَاسد اص اي پبسُ دس

 خَاّذ پي دس سا ثباليي ّبي ّضيٌِ وِ ضذُ( stand by)  خبيگضيي سيستوْبي دسًظشگشفتي ثِ هٌدش صٌؼتي هشاوض ٍ وبسخبًدبت

 . داضت

 صا سيذا يّـب اسگبًيسن-هيىشٍ ّوضيستي اص ًبضي وـِ ولسيتي سسَثبت صيش دس ثيَفيلـن سًگ تيشُ سسَثبت سضذ ، ايي ثـش ػـالٍُ

 .آٍسد ثبسهي ثِ فشاٍاى خسبست ٍ سيغ ٍ خَسدگي دسًْبيت ٍ ضذُ فلضي سغَح ٍ ّب لَلِ ضذى اوسيذُ هَخت ، ثبضذ هي خَاس آّي ٍ

 

 سسًب چیست ؟

 ػٌَاى ثِ هب ٍ وٌذ هي ٍاسد صٌؼت پيىشُ ثِ سا صيبدي ثسيبس خسبستْبي سبالًِ تَْيِ ٍ گشهبيص سيستوْبي دس سسَثبت ٍخَد

 ػبهل دٍ اص سسَثبت عَسولي ثِ . ثذاًين سا آى ثب ِهَاخْ ّبي ساُ ٍ ثطٌبسين سا سسَثبت هؼوَل حذ تب ثبيذ گشهبيص صٌؼت هتَليبى

 : گيشًذ هي سشچطوِ اصلي

 ٍ هبسِ ، ضي ، سٌگشيضُ ، يال ٍ گل ضبهل ٍ ّستٌذ سٍيت لبثل حهسل غيش چطن ثب هؼوَال آة دس هؼلك هَاد:  1 ػبهل

 يهصشف آة همذاس ٍ اهالح هيضاى ثب هتٌبست فيلتشّب اص ثبيست هي آة اص هَاد ايي خذاسبصي ثشاي.  ثبضٌذ هي...  ٍ خلجه

 . ًوَد خذا آة اص سا آًْب ٍ وشدُ استفبدُ هؼلك هَاد ًٍَع

 ثشدى ثيي اص ثشايٍ  ثبضذهي  اليبفي يفيلتشّب ٍّيذسٍسيىلًَْب  اًَاع ، تَسي ، ديسىي ، ضٌي فيلتشّبي ضبهل فيلتشّب ايي هؼوَال

 . ضَد هي استفبدُ رغبلي فيلتشّبي اص ّن آة ثذ ثَي ٍ عؼن

 ثشاي اهالح ايي ٍخَد چَى ، ضَد هي سبصي خذا اي هٌغمِ آة هشوض دس ايشاى ضْشّبي اوثش دس هؼلك اهالح است روش ثِ الصم

 . ٍسدآ هي ثَخَد صيبدي خسبستْبي آثشسبًي تدْيضات

 صيبدي همذاس ثِ وِ است ولسين ثيىشثٌبت ٍ وشثٌبت آى ػوذُ وِ آة دس هحلَل هَاد ٍخَد ٍ سسَثبت آهذى ثَخَد:  2 ػبهل

       تدْيضات خذاسُ ثِ ٍ داضتِ سسَة ثِ هيل ، دهب ٍ فطبس تغييش ضشايظ ػٌصشدس ايي ضَد هي يبفت صهيٌي صيش دسآثْبي

 اًذاصُ گيشي هي ثبضذ .ّبي هؼوَلي لبثل TDS Meter  ،TDS، وِ ثب  چسجذ هي

 لَت ٍ ضؼف ًمبط ثشسسي ٍ هَخَد اهىبًبت ٍ ضشايظ ثِ ثستِ وِ داسد ٍخَد سسَة ثب هَاخِْ ثشاي هختلفي ّبي ساُ دسصٌؼت

 . داسًذ سا خَدضبى خبظ هصبسف ّشوذام



 

 

 : سسًتات آثاسمخشب

 . وٌٌذ هي وبس آة ثب وِ ييسيستوْب دستوبم ثذًِ فلض ٍ سسَة اليِ ثيي الىتشٍليض عشيك اص ٍ پَسيذگي دگيخَس ايدبد -1

 دٍثبسُ هصشف هحل ثِ سسيذى اص لجل گشم آة ًتيدِ دس ضذُ لَلِ دس گشم آة حشوت ضذى وٌذ ثبػث،  ّب لَلِ دس سسَة تدوغ -2

 . ضَد هي خٌه

 سَساخ ٍ ضذى  فشسَدُ ، سَختي ثبػث وِ آة وشدى گشم ثشاي ثيطتش حشاست هصشفهَخت  ، حشاستي هخبصى خذاسُ ضذى ضخين -3

 .است  تؼويشات ٍ خذهبت ثشاي صهبى ٍ ّضيٌِ صشف ٍ اًشطي هصشف افضايص آى ًتيدِوِ  ، هي ضَد حشاستي هخبصى خذاسُ ضذى

 . ضَد هي آًْب ػوشهفيذ ضذى وَتبُ ٍ آة خشيبى وبّص ثبػث وِ ٍضيشّب ّب لَلِ ضذى هسذٍد -4

 . ّب هَتَسخبًِ ٍ هجذلْب وبس ساًذهبى وبّص -5

 . سسَثضدايي ثشاي گيشّب خشم ٍ ضيويبيي اصهَاد استفبدُاثش  دس ّب لَلِ ضذى سَساخ -6

 . وٌذاًسَسّب ٍ وٌٌذُ خٌه ثشخْبي ، پىيح ، آثگشهىي هبًٌذ ثشٍدتي ٍ حشاستي لَاصم وبس ساًذهبى وبّص -7

 كىیم ؟ مقاتلٍچگًوٍ تا سسًتات 

 سٍضْبي هتؼذدي خْت همبثلِ ثب سسَة ٍ اثشات ًبضي اص آى اثذاع ضذُ است :

 سٍضْبي ضيويبيي ٍ ثىبس گيشي فيلتش ّبي هختلف دس هسيش آة   .1

 سٍضْبي غيش ضيويبيي   .2

ايي سٍش ثؼلت ػذم ثىبسگيشي هَاد ضيويبيي ٍ ، يىي اص خذيذ تشيي سٍضْبي غيش ضيويبيي استفبدُ اص اهَاج الىتشٍهغٌبعيسي است 

 . هَسَم هي ثبضذسٍش تصفيِ فيضيىي آة آلَدُ ًىشدى هحيظ صيست ثِ 

 صثا الکتشيویکی ی تصفیٍ سيش

 ٍ اًشطي همذاس ّن ، دستگبّْب ايي دّذ هي لشاس استفبدُ هَسد سا هتغيش الىتشٍهغٌبعيس ّبي هيذاى وِ الىتشًٍيىي ي تصفيِ سٍش

 . آٍسد هي ثَخَد هختلف آثْبي ثِ ًسجت سا سيستن پزيشي اًؼغبف تغييشات ايي وِ دٌّذ ساتغييشهي( فشوبًس) ثسبهذ همذاس ّن

 ثِ(( ولسيت)) ٍ ضَد ايدبدهي تغييشاتي آة ٍ ولسين ٍهٌظن ثلَسي دسسبختبس هتغيش، الىتشٍهغٌبعيس هيذاى هيبى اص آة ػجَس ثب

 خلَي ػول، ايي.  چسجذ ًوي ٍهخبصى ّب لَلِ سغَح ثِ وِ است ولسين وشثٌبت اص اي گًَِ ، آسگًَيت.  ضَد هي تجذيل(( آسگًَيت))

 ٍ سغَح سٍي اص ٍ ضذُ حل تذسيح ثِ ًيض لجلي سسَثبت ، آة حالليت خبصيت افضايص ػلت ثِ دسضوي ٍ گيشد هي سا سسَة تطىيل

 ّبي هَلىَل الىتشيىي ٍ فيضيىي خَاظ ٍ ثبضٌذ هي ضشس ثي ٍ ثيصذا ، دستگبُ تَسظ ضذُ تَليذ اهَاج.  ضًَذ هي پبن ّب خذاسُ

 ًصت ثشاي وِ است ايي تَخِ لبثل اي ًىتِ ٍ ثَدُ آسبى الؼبدُ فَق دستگبُايي  ًصت ، دٌّذ هي تغييش هغلَة ًحَ ثِ سا ولسين

 ٍ پليوشي ، گبلَاًيضُ هسي، اص اػن) ّب لَلِ اًَاع سٍي دستگبُ صيشا ًيست اتصبالت وشدى ثبص ٍ ّب لَلِ ثشيذى ثِ ًيبصي ّيچ ، دستگبُ

 .است هصشف ثسيبسون ٍ اضبفي ّبي ّضيٌِ ٍ ًگْذاسي ّضيٌِ ثذٍى ٍ ضَد هي ًصت...( 

 



 

 

 صثا الکتشيویکی سسًب ضذ دستگاٌ اص استفادٌ مضايای

 . دّذ هي افضايص،  وٌٌذ هي وبس آثگشم ثب وِ ّبيي دستگبُ ػوشهفيذ .1

 .  يبثذ هي افضايص فطبسآة تذسيح ثِ ٍ ثشد هي ثيي اص ايدبدضذُ، گشفتگي سسَة اثش ثش ساوِ فطبسآة افت .2

 ضَد. ووتشهي آة وشدى گشم ثشاي الصم هصشفي سَخت وِ عَسي ثِ ؛ دادُ افضايص سا حشاستي دستگبُ ثبصدُ .3

 . ثَد خَاّيذ ضبّذ سا صٌؼتي ّبي سيستن ػوش عَل افضايص ًتيدِدس  ٍ خَسدگي چطوگيش وبّص .4

 . وٌذ هي پبن وبسوشدُ ٍ لذيوي ّبي لَلِ اصخذاسداخلي سا سسَثبت ٍّب  خشم .5

 . گشدد ووتشهي ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍّضيٌِ ضذُ خلَگيشي ّب لَلِ داخلي خذاس سٍي ثش ٍخشم سسَة هدذد اصتطىيل .6

 . وٌذ تشهي آسبى سا ّب لَلِ ٍ هخبصى داخلي ًدذاس وشد پبن .7

 . صفشاست آى ًگْذاسي ّضيٌِ ٍ وٌٌذُ تصفيِ ضيويبيي هَاد ي اصَالًّضيٌِ ٍ ًذاسد ًيبصي ضيويبيي هَاد سبيش ٍ ًوه ثِ .8

 : الکتشيویکی ضذسسًب دستگاٌ صىعتی مصاسف

 ...( ٍ يًَيت پىيح ، وٌٌذُ خٌه ثشخْبي ، ايشٍاضشّب چيلشّب، )ثشٍدتي ٍ حشادتي هجذلْبي وليِ-1

 (...فلضات ًَسد ، پالستيه تضسيك)آة ثب ضًَذُ خٌه ّبي دستگبُ وليِ -2

 سسًتضدای الکتشيویکی دس تشج َای خىک كىىذٌ

 

ج ثسيبس ثبصدّـي ثشاٍل دس ثشخْبي خٌه وي هسئلِ سسَة ٍ سختي ثسيبس حبد ٍ حيبتي است ثِ عَسيىِ دس صَست ػـذم وٌتشل ، 

حدن صيبدي اص اهالح ثِ ػلت تجخيش فشاٍاى آة ثِ صَست سسَة سخت دس ثشج خٌه وي ،  لَلِ ّبي اتصبل  وـبّص پيذا وشدُ ٍ دٍم

خٌه وـي وِ ػوذتبً هشثَط ثِ چيلـش هي ثبضـذ ، ظبّش هي ضـَد وِ ػالٍُ ثشخسبسات  ٍ ثِ خصَظ دس وٌذاًسَس هتصل ثِ ثشج

سٌگيـي ًبضي اص افت ثبصدّـي ، ًيبصهٌذ حزف ثِ سٍضْبي ضيويبيي اص خولِ اسيذ ضَيي هي ثبضذ دس حبلي وِ فشآيٌذ اسيذ ضَيي 

خٌه وـي ٍ اتصبالت ٍ وٌذاًسَس ّبي هتصل ثِ ثشج خَد ثبػث ايدـبد خَسدگي ٍ دس ثؼضي هـَاسد اص ثيي سفتي ثخطْبيي اص ثشج 

اص ًظش ثيَلَطيىي ًيض ثشخْبي خٌه وي ثِ ػلـت توبس هستمين ثب َّا ٍ هحيظ ٍ ٍخَد آة سخت دس آًْب هٌطأ . خٌه وٌوي ضَد

ثبصدّي  وبّصٍُ ثشايي هيىـشٍ اسگبًيضهْب ػال سضذٍ ًوَ ثسيبسي اص ثبوتشيْب ، هيىشٍثْب ، ٍيشٍسْب ، خلجىْب ٍ خضُ ّب ّستٌذ وِ

ثشخْبي خٌه وي ثِ ػلت تطىيل اليِ ثيَ فيلـن اص هـَاد آلـي  هٌطأ گستشش آلَدگـي دس خَاهغ  اًسبًي تلمـي هـي ضًَذ وِ اص 

صشف ّضيٌـِ فـشاٍاى داسًذ . دس چٌذ دِّ اخيش ثب تدـبسيسبصي في آٍسي سسـَة صداي ايي خـْت ًيـض ًيبص ثِ وٌتـشل ٍ 

فـبدُ اصآى دس ثسيـبسي اص ثشخـْبي خٌه وـي دس سشاسش خْـبى گضاسش ّـبي هتؼذدي  اص ػولىـشد هٌبست  ٍ الىتشًٍيىـي  ٍ است

ضيست ي ّوچٌيـي سفغ  لسوتـي اص هطىالتايـي تىٌَلـَطي  دس وٌتـشل ٍ هْـبس هطىالت  ًبضـي اصسسـَة  ٍ سختـ لـبثل لجَل

 هحيغـي ٍ ثيَلَطيىي اسائِ ضذُ است .



 

 

 

 

 

 

 تشج َای خىک كىىذٌ : استفادٌ اص ايه تجُیضات دسمضايای 

 حزف هطىالت ًبضي اص آثْبي سخت   .1

ثسيبس تـشد ، ًــشم ٍ    ًيتـي وِصيـشا وِ ثب ػجَس آة اص ايي تدْيضات، سسَثبت آسگَ حزف ضذُ هطىل ًبضـي اص سختي آة 

ثَخـَد آهذُ وــِ ثـب تخليــِ اص    اًذ  چسجٌذُ ولسيت ّـب وِ ثسيبس ٌذ ثب خـشم حدوي ووتـش ثِ خبيچسجٌـذُ ّستغيش

 هي ضًَذ . ( ثِ ساحتي اص سيستن خبسجBlow downعشيك ضيـش تخليـِ )

 . ػذم استفبدُ اص هَاد ضيويبيي 2

الً سبصگـبس فشآيٌذ ايٌگًَـِ سسَة صداّـب ّيچ هبدُ ضيويبيـي ثِ آة اضبفِ ًوي ضَد لـزا وبه استفبدُ اص اهَاج دس ثِ ػلت 

ٍ يه سٍش وبهـالً فيضيىـي هحسَة هي ضَد وِ ًيبص ثِ ًگْذاسي ًذاضتِ ٍ ثِ ػلت ػذم استفبدُ اص ثـب هحيظ صيست ثَدُ 

 ثشخَسداس است .   هتحشن اص عـَل ػوـش ثسيبس ثبالييلغؼبت 

 . وبّص ّضيٌِ ساّجشدي3

هصـشفي ًسـجت ثـِ    اص ًظش ّضيٌِ اٍليِ ٍساّجشدي ثِ ػلت حدين  ٍ خب گيش ًجَدى  ايٌگًَِ تدْيـضات ٍ پبييي ثَدى تـَاى  

سٍضْبي ديگش ثسيبس همشٍى  ثِ صشفِ ثَدُ ٍ ثـِ ػلت ػذم ًيبص ثِ هـَاد ضيويبي ٍ  ًگْـذاسي تمشيجبًً ثـي ًيـبص اص ّضيٌــِ   

 ساّجشدي ٍ ًگْذاسي است وِ ايي اهـش ثبػث افضايص ثْشُ ٍسي التصبدي هٌتح  اص استفبدُ ايي في آٍسي هي ضَد .

 سَثبت پيطيي. فشآيٌذ سسَة صدايي ٍ حزف س4

ضدايي سخ هي دّذ ثِ ايي تشتيت وِ ثِ هشٍس صهبى سسَة ّبي لجلي هَخَد دس سيسـتن ًيـض دس   دسايي فٌأٍسي فشآيٌذ سسَث

ٍ ايي دس حبليسـت وـِ تمشيجـبًّيچ    يٌذ تخليِ اص سيستن خبسج هي ضَد آة حل ضذُ ٍ اص ديَاسُ ّب خذا هي ضَد وِ  ثب فشآ

فشآيٌذي سا ًذاسًذ ٍ تٌْب ساُ حل هَخَد استفبدُ اص اسيذ ضَيي است وِ ايـي سٍش   يه اص سٍضْـبي هؼوَل تَاًبيي چٌيي

ّضيٌِ تؼغيلي ٍ ساُ اًذاصي هدذد سا ًيض ثـِ تأسيسـبت تحويـل هـي وٌـذ دس      ،  ػالٍُ ثش خسبسات فشاٍاى ًبضي اص خَسدگي



 

 

       سا اص ساُ اًـذاصي هدـذد ثـي ًيـبص     صَستيىِ استفـبدُ اص ايي سسَة صداّب ًيبص ثِ اسيـذ ضَيي سا ثش عشف وشدُ ٍ سيسـتن 

 هي وٌذ .

 . افضايص ثبصدّي ثشخْبي خٌه وي5

يىي اص هْوتشيي اثشات آثْـبي سخت دس ثشخْبي خٌه  وي ايدـبد اليِ سسَة ثش سغـَح هدبٍس آًْبسـت وـِ دادُ ّـبي    

هـي ثبضذ ، حـبل آًىــِ دس   آهبسي ثيبًگش وبّص دُ دسصذي ثبصدّي ثشخْبي خٌه وـي ثِ اصاي ّـش هيليوتـش لغشسسَة 

ثـِ ػلــت فشآيٌـذ وــبّص     ػلت حزف سسَثْبي پيطيـي ّوچٌيـي صَست استفـبدُ اص سسـَة صداي الىتشًٍيىـي ثِ 

پيًَـذ ّيذسٍطًي دس آة ٍ تجخيش سشيؼتـش آة ) ثذليل وبّص وطص سغحـي ( ثبصدّـي ثشخْبي خٌه وي افضايص پيـذا  

 شفيت تجبدل حشاستـي آًْب وبستِ ًوي ضَد .وشدُ ٍ اص ّوِ هْوتش ثب گزضت صهبى اص ظ

 . وبّص هصشف اًشطي6

يىي ديگش اص اثشات استفبدُ اص سسَة صداي الىتشًٍيىي دس ثشخْبي خٌه وي وبّص هصشف اًشطي است وِ ايي اهش ثِ ػلت 

ثــشج يـب   خبهَش في  –سٍضيثبصدّـي آًْبست . لزا دس صـَست وٌتشل ظشفيت ثشخْـبي خٌه وي هبًٌذ وٌتـشل  افضايص

هي تَاى ثشخْبي خٌه وي سا صيش ظشفيت ّبي ًبهي ثىبس گشفت دٍس وٌتشل پلِ اي تؼذاد في ّبي هَخَد دس هذاس ٍ يب وٌتشل

 وِ ايي اهش ثبػث وبّص هصشف اًشطي الىتشيىي ٍ ّوچٌيي هصشف آة هي ضَد .

 . وبّص هصشف آة  7

است ثِ ايي تشتيت وِ ثب ثـبال ثـشدى    اصسسَة صداي الىتشًٍيىيصشفِ خَيي دسهصشف آة ًيض يىي ديگش اص هضايبي استفبدُ 

ضـشيت حالليت آة دس گشدش ّوچٌيي ثبال سفتـي دسخِ فَق اضجـبع اهالح حل ضـذُ دس آة ، هــي تـَاى اص آثْـبيي ثـب     

ثب تَخِ ثِ  سختي صيبد ًيض دس ثشخْبي خٌه وي استفبدُ ًوَد وِ دس ايي صَست ًيبص ثِ تخليِ هذاٍم آة وبّص پيذا وشدُ ٍ

 ثبال سفتي ثبصدّي ثشج خٌه وي ثـشاي تأهيي هيضاى تجبدل حشاستـي الصم ثِ هيضاى ووتشي اص آة ًيبص خَاّذ ثَد .

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس تشج خىک كىىذٌ 

ثش سٍي لَلِ ٍسٍدي ثِ هخضى ٍ آة  (SABA)ثِ هٌظَس خلَگيشي اص تطىيل سسَة دس ًبصلْب ٍ تدْيضات داخل ثشج ، ًصت 

 ٍسٍدي ثِ لسوت ثبالي ثشج تَصيِ هي گشدد .

 



 

 

 سسًب صدای الکتشيویکی دس چیلش

 

وِ ثِ عَس ولي هي تَاى آًْب سا ثِ دٍ دستِ چيلش ّبي تشاووي ٍ چيلش ّبي  چيلش ّب اص خولِ تدْيضات ثسيبس هْن دس سشهبيص ّستٌذ

ِ هؼوـَالً اص يـه ثــشج    خزثي تمسين وشد . دس تأسيسبت حشاستي ٍ ثشٍدتي چيلش يىي اص گشاى تشيـي اخضاء سيستن هي ثبضـذ . وـ

ٍ سسَة آة  اص ثشج خٌه وي ثِ چيلـش هـي    دس وٌبس آى استفبدُ هي ضًَذ .وِ ّويي اهـش ثبػث اًتمبل هطىالت سختيخٌه وٌٌذُ 

ضَد وِ صيبى حبصل اص ايي فشآيٌذ دس چيلش ّب ثِ هشاتت سٌگيي تش ٍ  گشاى تش اص ثشخْبي خٌه وي است . وبّص ثـبصدّي چيلشّـب  ،   

آى ػوذُ تشيي  ايدبد سسَة دس لَلِ ّبي هسي وٌذاًسَس ، ايدبد خَسدگي ٍ فشسـبيص دس چيلش، ًيبص ثِ اسيذ ضَيي ٍ ّضيٌِ ًبضي اص

 سسَة دس چيلش ّب ظبّش هي ضًَذ . هطىالتي است وِ دس اثش سختي ٍ

 مضايای استفادٌ اصايه تجُیضات دس چیلشَا :

 خلَگيشي اص تطىيل سسَة دسوٌذاًسَسّب ٍ حزف سسَثبت پيطيي  -1

 . ًيبص ثِ سختي گيشّبي ضيويبيي يب اسيذ ضَيي ثشعشف هي ضَد -2

 افضايص ثبصدّي چيلشّب -3

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس چیلش 

 چیلش تشاكمی

 سٍي لَلِ ٍسٍدي ثِ وٌذاًسَس ٍ اپشاتَس ثؼذ اص پوپ تَصيِ هي گشدد .(SABA)ًصت 

 



 

 

 چیلش جزتی

ثش سٍي لَلِ آة ٍسٍدي ثِ اثضٍس ثش ٍ سٍي لَلِ ٍسٍدي آة  (SABA)خْت حفبظت اص اثضٍسثشٍ طًشاتَس دس چيلش خزثي ًصت 

 گشم ثِ طًشاتَس ضشٍسي ثَدُ ٍ تَصيِ هي گشدد .

 

 سسًب صدای الکتشيویکی دس تًيلش َا

 

هؼوَالً ثيي اخضاء هَتَسخبًـِ ديگ ّـبي آة داؽ ٍ ثخبس ثـِ ػلت وـبّص حالليت هـَاد هؼذًـي دس آة ثـب  افـضايص دهــب  هيـضاى     

حالليت وشثٌبت ولسين  ٍ  هٌيضيـن وـِ ػوذُ تشيـي هَاد  سبصًـذُ  سسَة ّستٌذ وبّص پيذا وشدُ ٍ  ثِ صَست اليــِ اي سـخت   

دس صَست استفـبدُ  سسَة صداي  الىتشًٍيىـي دس  ثَيلش ّب ضَد دس ديَاسُ ّب تطىيل هي ضًَذ  وِ  ػبيـك حشاستي ًيض هحسَة هي

 .  هي تَاى ثسيبسي اص اثشات هضش ٍهخشة سختي سا سفغ ًوـَد 

 ايه فه آيسی می تًان تٍ مًاد ريل اشاسٌ ومًد :اص مُمتشيه مضايای كاستشد 

 . وبّص هصشف سَخت1

% خَاّين ثَد وِ ػلت ػوذُ 12% تب 5صدايي آة دس ثَيلش ّب ضبّذوبّص هصشف سَخت ثيي ثب ضشٍع فشآيٌذ وبّص سسَة 

ايي اهش سفغ اثشات هخشة سختي ، وبّص پيًَذ  ّيذسٍطًي هَلىَلْـبي آة ، افضايص ثبصدّـي ثَيلش ّب ثـِ دليـل افـضايص   

 ص سغحي آة است .وطيـي آهـذى ًمغِ خَش ثـذليل وبّص ضـشيت تجبدل حشاستـي هَلىَلْبي آة  ٍ پبي



 

 

 . حزف افضٍدًي ّبي ضيويبيي  2

دس ثسيبسي اص گـضاسضـبت ًطبى دادُ ضـذُ است دس صـَست استفبدُ اصايي سسَة صدا ًيبصثِ هـَاد ضيويبيي ثغَس وبهــل  

ًيض  اص ثيي سفتِ ، دس ًتيدِ ًِ تٌْب دس ّضيٌِ ّـبي ًگْذاسي صشفِ خَيي هي ضَد ثلىِ اص هيضاى آاليٌذُ ّـبي هحيظ صيست

 وبستِ ضذُ ٍ آلَدگي هحيظ صيست وبّص پيذا هي وٌذ .

 . ًگْذاسي آسبى ٍ التصبدي ثَيلش   3

دس ثَيلش ّب ثِ دليل ثبال ثَدى دهبي آة هيضاى سسَة تطىيل ضذُ ثيطتش اص لسوتْبي ديگش هَتَسخبًِ ّب است ٍ ثب تَخِ ثِ 

ضَد لزا ًگْذاسي ٍ ساّجشي ايـي لسوت ثسيبس هْن ٍ حـبئض   اصلي تأسيسبت اص عشيك ثَيلش ّب تأهيي هي ايٌىِ تمشيجبً اًشطي

 اّويت است هؼوَاًل خبهَش وشدى ثَيلش ّب ، سشٍيس آًْـب ٍ ساُ اًذاصي هدـذد آًْـب يىــي اص پـش ّضيٌـِ تـشيي هشاحـل       

سـتن  سيّضيٌِ هَاد ضيويبيي ٍ ّضيٌِ ّبي اًسبًـي ّضيٌِ تَلف ول تأسيسبت سا  وِ ًگْـذاسي است وِ ػالٍُ ثش صـشف 

دس صَست ًصت سسَة صداي الىتشًٍيىي ػالٍُ ثش سفغ هطـىل سـختي ٍ سسـَة آة ّضيٌـِ ًگْـذاسي      ،  تحويل هي وٌذ

 ،هخبسج تَلف ٍساُ اًذاصي هدذد سيستـن ًيض ثش تأسيسبت تحويل ًوي ضَد .

 . وبّص آة هصشفي ثَيلش  4

ئلي است وِ پشٍطُ ّبي هسىًَي ٍ صٌؼتي ثـب  ثب تَخِ ثِ ووجَد آة ، هيضاى آة هصشفي دس تأسيسبت يىي اص هْوتشيي هسب

آى سٍثشٍ ّستٌذ . يىي اص هْوتشيي داليل افضايص هصشف آة دس چٌيي هَاسدي استفـبدُ اص آثْبي سخت است وــِ ػـالٍُ   

ثش وبّص ثبصدّي هجذلْب خْت حفظ ويفيت آة ًيبص تخليِ همذاس صيبدي اص آة ثَيلش ّب است وِ ايي اهش ثِ ًَثِ خَد ثبػـث  

همذاس صيبدي آة دس تأسيسبت هي ضَد . دس صَست استفبدُ اص ايي فٌبٍسي هي تَاى اص آثْبي سخت ثصَست هستمين  هصشف

دس تأسيسبت ٍ ثخصَظ ثَيلش ّب استفبدُ ًوَدوِ ثذليل ًيبصووتش ثِ تخليِ ٍحزف فيضيىي هطىالت سختي ٍ سسـَة هـي   

 تَاى دس هيضاى آة هصشفي ثِ همذاس صيبدي صشفِ خَيي ًوَد .

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس تًيلش

سا سٍي لَلِ ثشگطت ثِ ديـگ ًصـت   (SABA)خْت حفبظت ٍ ثِ هٌظَس خلَگيشي اص تطىيل سسَة دس ديگ ، ثبيذ .1

 ًوَد .

 سا سٍي لَلِ ًصت ًوَد . (SABA)خْت حفبظت اص هصشف وٌٌذُ ّبي آثگشم پس اص ديگ ثبيذ .2

 

 



 

 

   تضسيق پالستیکسیستم سسًب صدای الکتشيویکی دس

   

 سسَثبت تدوغ.  ضَد هي استفبدُ دستگبُ سٍغي ٍ لبلجْب وٌٌذُ خٌه ػٌَاى ثِ اصآة پالستيه تضسيك آالت ييٍهبض دستدْيضات

 يب ٍ گزاسي سسَة اص پيطگيشي خْت ثِ. گشدد هي ستَليذ ّذ ٍلف ٍ هطىالت ثشٍص هَخت سٍغي وٌٌذُ خٌه ٍ لبلت دسهدشاّبي

 تَليذ دس ٍلفِ ايدبد ٍ دستگبُ تَلف ثِ ًيبص ثذٍى آة الىتشًٍيىي ضذسسَة ّبي اصدستگبُ تَاى هي تدْيضات ايي اص ثشداسي سسَة

 .ًوَد استفبدُ

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس سیستم تضسيق پالستیک 

( SABAت دستگبُ صجب )ٍسٍدي آة ثِ ّش دستگبُ تضسيك ًص خْت حفبظت ٍ سسَة صدايي دستگبّْبي تضسيك ثش سٍي لَلِ

 ضشٍسيست .

 

 

 

 

 



 

 

 سسًب صدای الکتشيویکی دس استخشَا

 میکزوبی بار حذف بزای کلز تاثیزگذاری افزایش:  سًَب،خىَصي،استخش

 

 

 استخش ي دسجکًصی مصشف جُت سسًتضدا دستگاٌ وصة محل ساَىمای

 ثؼول خلَگيشي خلجه اصتطىيل ٍ ولشافضٍدُ ثشتبثيشگزاسي تب ًوَد ًصت استخش ثِ ٍسٍدي آة لَلِ ساسٍي Saba ضشٍسيست

 .گشدد هي تَصيِ استخش اص ثشگطت آة لَلِ ثشسٍي دستگبُ يه ثيطتشًصت تبثيشگزاسي ثشاي.  آٍسد

 

 



 

 

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس مىاتع كًيلی 

 

دس هسيش آة سشد ٍسٍدي ثِ هٌجغ وَيلي ٍ يه دستگبُ دس هسيش آثگشم خْت حفبظت اص هٌجغ وَيلي ًصت يه دستگبُ 

 ثشگطت ثِ هٌجغ وَيلي ضشٍسيست.

 

 



 

 

 ساَىمای محل وصة دستگاٌ سسًب صدا جُت مصشف دس مًتًسخاوٍ ي مًاسد مشاتٍ 

 

 


