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  خالصه

ه باعث باال رفتن کمی باشدبه علت برداشت بی رویه آب هاي زیر زمینی در تهران پایین رفتن سطح آب روگاه برق بعثت ین در یکی از مشکالت جدي
 یکیت الکتریم، هدایکلس یت ، سختییایقلبراي انجام کار  .آب در نیروگاه این تحقیق انجام شد وصرفه جویی  غلظت امالح شده است به علت نیاز مبرم 

براي ایجاد شرایط  .دیگرد یابیو ارزمحاسبه  بآ یو خوردگ يل رسوب گذاری) پتانسRsiزنر (ی) و راLsiه (یبا استفاده از دو شاخص النژل آب PH و
μ푠ز ا آب برج یکیت الکتریهدادر تغییر نتایج مورد نظر ساخته شد و شیمیایی آب برج حنک کن دستگاه رسوب خوردگی (رخ) طراحی 

푐푚5000 
con =  ،  بهμ푠

푐푚7000 con=  23/1ه یطبق نظر النژل= Lsi 5/7زنر یب طبق نظر راآ Rsi=  رسوب گذار وخورنده  که به ترتیب شرایط آب
 فاده گردیداست انتخاب و ییممانعت کننده هادر شرایط پیشنهادي باال رفتن امالح در آب برج خنک کن ، براي جلوگیري از اثر گذاري  .حاصل شد

نتایج حاصل پایین آمدن سرعت خوردگی ورسوب گذاري  بر سطح  . آمد به عمل يریجلوگحد قابل توجه اي  به يو رسوب گذار یاز خوردگ.
   و صرفه جویی آب در تغییر هدایت الکتریکی آب صورت گرفت .فلزات بکار رفته در پروژه 

  زنر یه و رایالنژل  ، يداریپا يس هایاند  ، يرسوب گذار  ، یخوردگ  ،: برج خنک کن  يدیکل يواژه ها
  
  

 مقدمه .1

م یزیم و منیکلس یوجود مواد معدن ؛ خوب ک حاللیآب به عنوان  . روگاه استیب در نآپر مصرف  ياز دستگاه ها یکیروگاه یبرج خنک کن ن
 یرا بوجود م يدمتعد مختلف مواد ییایمیط شیشود که در شرا یم یباتی، خاك و اتمسفر باعث ترکابط یژن در محید کربن و اکسیاکس يد يو گازها

ن مواد در یکنند و ا یم را میزیم و منیکربنات کلس ینام به ب يجاد ماده ایآنها ا اتبیط و ترکیم به عنوان دو عنصر فراوان در محیزیم و منیآورد . مثال کلس
ت آنها یلهستند که حال ییک رسوب از گروه نمک هایل دهنده اجزا یتشک یمواد معدن شود. یمم یزیم و منیکربنات کلسرسوب ل به یاثر حرارت تبد

 ورسوب گذاري یند خوردگیفرآ[1] . دنکن یمو رسوب  ینین نمک ها را به صورت اشباع در آورده و وادار به ته نشیا؛  است و درجه حرارت تابع دما
 –تگی لوله ها گرف- جاد حفرهیهمچون ا یافتد که باعث مشکالت یط اطراف آن اتفاق میک ماده و محین یاست که ب ییایمیو ش یکیزیده فیک پدی

 ينه هایشود و هز یآب مانرژي وسات و هدر رفتن یتاس رکاهش طول عم باعث سیستمدر  کاهش جریان آب و افزایش افت فشار در شبکه می باشد
 یدرجه حرارت و سخت –ب آ PHهست ؛ ر گذار یتاث ورسوب گذاري یخوردگ جادیاکه در یعوامل. [2]آورد   یستم بوجود میک سی يرا برا يادیز

توان  یسم در آب میکروارگانیمحلول و م ينمک ها –وجود گازها  –) TDSکل جامدات محلول ( –مانده در آب یباق کلر –ت ییایقل –ته یدیاس – کل
  .[3]اشاره کرد 

 هیس النژلیدان یرسوب خوردگ يل هایاستفاده از پتانسج خنک کن ربدر آب  یو خورندگ ين رسوب گذارییتع يکه برا یین شاخص هایمهمتر
Langliye  )Lsiو اند  (زنریرا يداریس پای Ryznar )Rsi (اندیس آورد .می فراهم را آب یو خوردگ ياز لحاظ رسوب گذار يداریپاباشد .یم

 يداده ها يک سرین ی) ارتباط ب Rsi(  يداریر گردد . شاخص پایدن آب به تعادل تعبیجهت رس PH از یر مورد نییتغمتواند به عنوان  یم Lsi پایداري
و کل مواد  یمیکلس یسخت يز پارامترهایآنال Rsiو  Lsiمحاسبه  ي. براد ینما ین مییبرج خنک کن تبشیمی اب با ضمانت پوسته مشاهده شده در  یتجرب



  
 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل           

 1396شهریور    16و  15                                                              
 

2 
 

را تحت  ها ند شاخصتوا یر میا تبخیر درجه حرارت و ییت آب و تغیفیباشد . ک یم يو درجه حرارت آب ضرور یواقع PHجامد محلول در آب و 
  .[4] ر قرار دهد یتاث

اشباع و  يس های) با کمک معادله شاخص اند Rsiزنر (یرا يداری) و شاخص پا Lsiه (یالنژل يداریپا يس هایجهت محاسبه اند تحقیقن یدر ا
         ت.ر بدست آمده اسیز يداریپا

                  Lsi= PH -			PH                                                                            
Rsi= PH 	- PH 

                                                                                                   PH = C+ P + P  

سختی کلسیم میلی گرم در لیتر بر  P،  درجه حرارت آب بر اساس سانتی گراد C اشباع بر حسب کربنات کلسیم ، PH ،PH			که در روابط باال 
 طبق نظر النژلیه س اشباعیجه اندینتها  PHدر تفاضل گر ا .هستند حسب کربنات کلسیم قلیاییت آب میلی گرم در لیتر بر P،  حسب کربنات کلسیم

 ،صفر باشد ير مساودارد و اگ یل به خوردگیآب تما ،دارد و اگر کوچکتر از صفر باشد يل به رسوبگذاریبزرگتر از صفر باشد آب تما یعنی ،مثبت باشد
موفق نبوده مواقع  یبا در بعضیتقرکنترل عملکرد آب  يه برایا النژلیرسوب س یمشاهده شده در استفاده از اند یلیج تحلیباشد. نتا یآب در حالت تعادل م

 يداریس پایاند .ف کردیرا تعر Lsi يداریس پایآب اند يدر شبکه ها یو خوردگ يج رسوب گذاریزنر با توجه به گزارش نتایرا از روش جهیو در نت
آب با  يراب يداریس پایدارد و اند يل به رسوب گذاریتما ،و اگر کمتر از شش باشد یل به خوردگیآب تما ،شش باشدش از یباگر  طبق نظر رایزنر

  .[5] باشد یه صادق میمتر برثان 0,6ش از حدود یسرعت ب
  
  (رخ)یله دستگاه رسوب خوردگیبه وس شیزماآروش انجام  .2

 يبرا .مورد نظر تهیه شده است شاتیآزما انجام می باشد که براي  روگاهینبرج خنک کن از  یآب مصرف دستگاه رسوب خوردگی (رخ) 1شکل 
و  بآصرفه جویی وجلوگیري از هدر رفتن  یعنی،  ییهدف نها دنیالزم جهت رس يها یبررس 7000 یکیت الکتریجه مورد نظر در هدایدن به نتیرس

از هر فلز دو  ،گاه استیهر فلز دو جا يبرا )رخ(کوپن ها در دستگاه  یینماتعداد جا . باشد یروگاه میبرج خنک کن ن در در مراحل  نآ ییایمیکنترل ش
و  یخوردگ یک کوپن جهت بررسی. گردید نصب  (رخ) در دستگاهه ویمتر ته یلیم 0,1و قطر  رمت یسانت 5طولمتر در  یسانت 1عرض کوپن به ابعاد 

ورت انها ص جایگذاري و یطراح )رخ(از جهت دستگاه یه لوازم مورد نیاست .بعد از ته گرفته شدهدر نظر  يرسوب گذار  یبررس ياگر بریکوپن د
نتایج  جهت بررسی دقیق تر و اطمینان از .دیگرد يریآبگ بعثت روگاهیاز نمونه آب برج خنک کن ن ه ویتعب (رخ ) دستگاه رهیذخ مخزن آب گرفت.

μs 7000الکتروشیمیایی و رسوب گذاري شرایط ایمن (کنداکت 
cm  5000) در مقایسه با شرایط بهره برداري کنونی نیروگاه ( کنداکت μs

cm  (
lit   76 )رخسوب خوردگی (دبی دستگاه  دستگاه رسوب خوردگی (رخ) ساخته شد . ASTM ، 90 -D2688بر اساس استاندارد 

min  )8/1 m s⁄ (
ن از جنس پلی اتیلن (لوله سفید) است . ظرفیت مخز )رخ(سیون فوالدي است و لوله و اتصاالت دستگاه والرکیپمپ سپره جنس . بودC 40دماي آب 

اندازه گیري خوردگی)  دیگري براي یکی جهت تجمع رسوب و؛ کوپن (دو نمونه مسی ، دونمونه فوالدي 4مجموعا  )رخ ( دستگاه درلیتر و 60آن 
  انتخاب شده است .

                                                  

  

  

  

  

  

)1( 
)2( 

)3( 



  
 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل           

 1396شهریور    16و  15                                                              
 

3 
 

  نمایی از دستگاه رسوب خوردگی (رخ) -1شکل

هر  نشان می دهد.  را 5000ب مصرفی برج خنک کن با متوسط وآ 950متوسط هدایت الکتریکی  باب ورودي آوضعیت شیمیایی  1جدول شماره 
نک برج خ آب مورد مصرف موجود چه مقدار هدایت الکتریکی آب باال برده می شود مقدار امالح رسوب گذار و ایجاد کننده خوردگی زیاد می شود ؛

زمون هاي انجام شده ؛ در نتایج حاصل شده در زیر آ ؛ از نظر مدل النژلیه رسوب گذار و از نظر مدل رایزنر خورنده است 5000با هدایت الکتریکی  کن
  . به صورت متوسط در نظر گرفته شده استزمان آزمایشات در مدت اجرا تحقیق 

 
μ퐬  5000 و 950آنالیز اندیس هاي پایداري براي هدایت الکتریکی  - 1جدول 

퐜퐦 

Lsi Rsi  PH  Con 
(흁풔 풄풎)  

TDS  푪풍  
(ppm)  

TH 
(ppm)  

푴품ퟐ  
ppm  

푪풂ퟐ  
ppm  

M  C  پایدارياندیس هاي  
  نوع آب                            

  خنک کن آب ورودي به برج  25  30  100  95  195  100  400  950  7,3  6  0,5

  نخنک کبرج مصرفی نمونه آب   40  65  750  640  1790  660  1960  5000  9,7  6,4  0,86

  
یط شیمیایی رانشان دهنده اینکه شمی باشد که  7000مون اندیس هاي پایداري در هدایت الکتریکی آزمده آمتوسط نتایج بدست  2شماره جدول 

 رب برج خنک کن طبق نظر النژلیه رسوب گذار وطبق نظر رایزنر داراي شرایط خورنده است وبراي جلوگیري از اثر گذاري رسوب و تخریب فلزات دآ
  .می باشد 2نتایج حاصل به شرح زیر در جدول اد ومورد استفاده قرار گرفت هممانعت کننده هاي زیر پیشنپیشنهادي شرایط 

  
μ퐬  7000 یکیت الکتریهدا يبرا يداریپا يس هایز اندیآنال - 2جدول 

퐜퐦  

Lsi Rsi  PH  Con 
(흁풔 풄풎)  

TDS  푪풍  
(ppm)  

TH 
(ppm)  

푴품ퟐ  
ppm  

푪풂ퟐ  
ppm  

M  C يداریپا يس هایاند  
  نوع آب                                    

  يشنهادیظ شده پینمونه آب تغل  40  100  970  830  1900  1000  2380  7000  8  7,5  1,23
  

  مصرف شده ي ممانعت کننده ها .3

  )ZnS푶ퟒ(سولفات روي   -الف

این ماده در آب به صورت ترکیب هیدرواکسید روي بر روي سطوح کاتدي رسوب کرد ؛ نمک هاي روي در اب برج خنک کن تاثیر پذیري 
باال برده شد و کارایی آن بهتر  9برابر  PHآب تا  PHخودش را از دست داد و حالل هایی از فسفر آلی همراه این ممانعت کننده به آب اضافه شد ؛ 

  .[6] گردید 

  )MBT(مرکاپتو بنزو تري آزول   -ب

د ش یک ممانعت کننده مناسب براي آلیاژهاي مس بود . عیب این ممانعت کننده این بود که در برابر کلر مقاوم نبود چون زمانی که به آب تزریق
  .[7] به اکسید گردید و ایجاد رسوب کرد 

  MEDP ) ن (فسفر اکسید هیدرید کرب -ج
این ممانعت کننده به کنترل رسوب هاي کربنات کلسیم و هیدرواکسید فریک و سولفات کلسیم که معموال در آب برج خنک کن است ؛ استفاده  

 10-15 زگردید . این ماده در کنترل رسوب تاثیر داشت و ممانعت کننده خوردگی خوبی براي فوالد نیز می باشد و عیب آن ؛ اگر مقدار آن از حد مجا
ppm  یکرو م بیشتر شود ، باعث خوردگی مس می شود . مزیت این ممانعت کننده مقاومت در برابر کلر بود که معموال کلر نیز براي کنترل یا از بین بردن

  [8]. ط میکروارگانیسم ها مصرف نمی شودارگانیسم ها به آب اضافه می شود و اینکه این ممانعت کننده توس
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   )PBTC( هیدرید کربنپلی فسفات اکسید -د
 3-4 داین ماده در برابر دماي و شرایط هیدرولیک در آب پایدار هستند ، این ماده در حد معینی که تعیین می شود باید به آب اضافه شود پیشنها

ppm .[9] می شود و همچنین این ماده یک ممانعت کننده مناسب جهت کنترل و جلوگیري از خوردگی فوالد ومس  است  
  

ر دستگاه دمقطعی بوده و آزمایشات به صورت هفتگی در دو مرحله انجام می شد ، زیرا شرایط شیمیایی آب  -در این تحقیق نوع مطالعه توصیفی 
نتقال آزمایشگاه ا . نمونه بهبرداشته می شد وجبران اب با اب مقطر صورت می گرفتتقریبا ثابت بود . نمونه ها در ظرف هاي یک لیتري پالستیکی (رخ)

محلول انجام می شد . معموال به منظور  TDS، درجه حرارت قلیاییت و کل مواد جامد PH و آزمایشات سختی کلسیم ، سختی دائم ، هدایت الکتریکی ، 
 هاستفاده از آناتجربه و  ییاد کار یسرعت آب با نیحدرممانعت کننده ها. کنترل خوردگی آب ، همواره سعی می شود تا اندیس اشباع کمی مثبت باشد 

  .دنبه صرفه باش ياز نظر اقتصاد ورا داشته  یط آبین شرایدر ا

و مس می باشد نمونه اي از این دو فلز را به صورت کوپن تهیه کرده و در مسیر آب دستگاه (رخ) ساده  کربنی فلزات به کار رفته فوالد ضد زنگ
 ب تغلیظ شده بر روي فلزات مس و فوالد بیان شد زمانیآآب در شرایط امالح در شرایط شیمیایی پیشنهادي اثرگذاري  . ه شدبه مدت شش ماه قرار داد

ه تکه از مواد ممانعت کننده در شرایط پیشنهادي استفاده می کنیم مشاهده می شود که سرعت خوردگی و رسوب گذاري به حد قابل توجهی کاهش یاف
 یس فوالد کربنستم خنک کن عمدتا از جنیبکار رفته در س ياژهاینکه اکثر مواد و آلیبا توجه به ا. قل موفقیت این پروژه می باشدو این نتیجه نشان از حدا

 اژ بکار رفته دریستم مذکور ، مس آلیاژ مهم و حساس در سیها از دو آل یباشد ، جهت انجام بررس یآن م ياژهایضد زنگ ، مس و آل يساده ، فوالد ها
  د. یانتقال و جعبه آب انتخاب گرد يکندانسور و فوالد بکار رفته در لوله ها يها لوله

 يبه هاالخصوص ل یاز آن ساخته شد. سطح نمونه ها و عل یخوردگ يه و پس از برش، کوپن هایروگاه تهیلوله مس بکار رفته در کندانسور از ن
کاتور یشده و پس از خشک شدن در دس ییزدا ی، نمونه ها چرب 600تا  240 يبا سمباده ها ش نمونه هایشدند . پس از پول يش شده ، آماده سازیآنها پول
ه شدند یته يت رسوبگذاریوضع یبا اندازه مختلف جهت بررس LC 316ن فوالد ضد زنگ یو همچن يفوالد يب نمونه هاین ترتیشدند . به هم ينگهدار

ه مورد بررسی قرار گرفت که فلزات فوالد ضد زنگ و مس به صورت کوپن ثبت شده زیر می فلزات بکار رفته در برج خنک کن و کندانسور نیروگا. 
کوپن هاي تهیه شده از جنس فوالد و مس و کوپن هایی که آب بر روي آنها بعد از قرار گرفتن در شرایط شیمیایی پیشنهادي است  2باشد . شکل شماره 

μs 7000رهدایت د  )رخ رسوب خوردگی( دستگاهکوپن هایی که در  2 شماره شکل را نشان می دهد .
cm اینکه محدود  حاصل نتیجه . قرار داده شد

μs 7000هدایت الکتریکیخوردگی در 
cm 5000 هدایت الکتریکی زیادتر از حد نرمال μs

cm  می باشد .خیلی بیشتر   

  

  
  
  
  
  
  

       

  

   فوالد کار نکرده dمس کار نکرده و  cمس خورده شده و رسوب گرفته ،  bفوالد خورده شده و رسوب گرفته ،  a – 2شکل 

  

  

 

a b c d 
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 ج یل نتایتحل.4

 يریگجلون آب یا ناز هدر رفت نیهچنمتر مکعب در ساعت و  20در مصرف آب حداقل تا  یین حدود بدست آمد صرفه جویکه در ا یج مهمینتا
روگاه برق یآب جهت ن يو نگه دار يد و بهره برداریه و تولیو تهآب ط بحران یهر برج خنک کن در شرا يبراوبه چرخه تولید برق باز گردانده شد . شد 

ط یش به شرایاآزمط یالمقدور شرا یاستفاده کرد که حت ید از روشیبه عمل آمده، با يج آزمون هایجهت استفاده از نتا.باشد  یار مقوله قابل قبول میبس
 ياژهایلد از آیالمقدور با ی، حت یخوردگرسوب و ين روش ها استاندارد شده هستند. جهت انجام آزمون هایاز ا یک باشد . خوشبختانه بعضینزد یواقع

  .  خنک کن استفاده نمود برجمورد استفاده در 
سرعت خوردگی از مشاهده می گردد که  (رخ)رسوب خوردگی  دستگاه آب مصرفیدروبا ممانعت کننده شرایط بدون ممانعت کننده   3جدول 

سرعت خوردگی و رسوب گذاري به حد قابل به خوبی نشان می دهد که   3نتایج جدول شماره  . جلو گیري شدتوجه اي و رسوب گذاري به اندازه قابل 
ر دسرعت خوردگی  ؛مشاهده می گردد  رسوب خوردگی(رخ)  دستگاه. در زمانی که آب در شرایط بدون ممانعت کننده در استتوجهی کاهش یافته 

 87/0فلز مس از  بر روي رسوب مقدار وزن  ام پی واي رسیده است . 8/1به  45/3ام پی واي وسرعت خوردگی در فلز فوالد از  15/0به  46/0فلز مس از 
نتایج آزمایشات نشان می دهد  در موقعی که از . سانتی متر مربع رسیده استبر  میلی گرم 9/1به 55/4ر وزن رسوب بر روي فلز فوالد ازبه صفر و مقدا

بردن مد ؛ این نشان از موفقیت طرح در امر باالآممانعت کنندها استفاده شده سرعت خوردگی و مقدار وزن رسوب برسطح فلزات مس وفوالد بشدت پایین 
  باشد. براي انجام پروژه میو صرفه جویی در مصرف آب ده هاي پیشنهادي مصرف شده ب و استفاده مناسب و درست از ممانعت کننآ هدایت الکتریکی

  

훍퐬 7000آب در  یکیت الکتریهدا شاتیج آزماینتا -3جدول 
퐜퐦 بدون ممانعت کننده و با ممانعت کننده  

  

به کار رفته فوالد ضد  فلزات .قرار گرفت یابیوارز یمورد بررسروگاه برق بعثت یق فلزات به کار رفته در برج خنک کن و کندانسور نین تحقیدر ا
اه قرار (رخ) به مدت شش م یخوردگ –ر آب دستگاه رسوب یه کرده و در مسین دو فلز را به صورت کوپن تهیاز ا يباشد نمونه ا یو مس م یکربن زنگ

ننده در که از مواد ممانعت کیان شد زمانیفلزات مس و فوالد ب يظ شده بر رویط اب تغلیآب در شرا ياثر گذار يشنهادیپ ییایمیط  شیدر شرا . ه شدداد
  .شود  یم مشاهده میکن یاستفاده م يشنهادیط پیشرا

  

  يجمع بند .4

 یکل یابیمورد ارز يشنهادیط پیروگاه برق بعثت استفاده وشرایآب در برج خنک کن ن ییایمیط شیشرا ؛ ق انجام شدین تحقیکه در ا یشاتیآزما
ط یاز شرا يشنهادیط پیج حاصل آب در شراید و نتایل گردیتحله یوتجز یبررسکر شده ذاز یمورد ن يو با دستگاه ها میتنظ دقرار گرفت و براساس استاندار

  
  شرایط آب

جنس 
نمونه 
  کوپن

ابعاد نمونه 
)mm(  

وزن اولیه 
 کوپن نمونه
)gr(  

وزن قبل از شستن 
 سطح کوپن رسوب

(gr) 

وزن پس از شستن 
 سطح کوپن رسوب

)gr(  

وزن پس از حذف 
 سطح کوپن محصوالت
)gr(  

سرعت 
  خوردگی

mpy 

وزن رسوب 
퐦퐠퐫

퐜퐦ퟐ  

 هدایت الکتریکی
 7000آب 
훍퐬

퐜퐦  بدون
تزریق مواد 

  ممانعت کننده

  0,87  0,46  8,1384  8,1395  8,1548  8,555  88×10  مس
  0,74  0,41  9,0271  9,028  9,0409  9,0421  90×9,7  مس

  4,55  3,45  10,1687  101881  10,2533  10,2633  74×9,7  فوالد
  4,3  3,36  9,9396  9,9526  10,0117  10,0281  74×9,3  فوالد

 هدایت الکتریکی
 7000آب 
훍퐬

퐜퐦  با تزریق
مواد ممانعت 

  کننده

  0  0,15  8,7486  8,7512  8,7512  8,7538  92×9,8  مس
  0  0,16  8,8872  8,8900  8,8900  8,8927  91×9,8  مس
  1,9  1,8  9,9815  9,9877  10,0138  10,0252  74×9,3  فوالد

  1,7  1,75  10,1186  10,1299  10,1538  10,1623  74×9,5  فوالد
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 در ییایمید شیط جدین ممانعت کننده ها در شرای. اه شده استیارا پروژهدرمناسب  ياممانعت کننده؛  شتر شدیآن ب یوخوردگ يرسوب گذار یقبل
م یداشت يشنهادیط پیکه از شرا یتمام انتظارات . گرفت صورت ییایمیشات و کنترل شیماه آزما 6در مدت  استفاده شد(رخ)  یخوردگ –دستگاه رسوب 

 يریمتر مکعب در ساعت و جلوگ 20در مصرف آب حداقل تا  یین حدود بدست آمد صرفه جویکه در ا یج مهمیاز نتا یکی بدست آمد یدر حد معقول
ه یط بحران و تهیهر برج خنک کن در شرا يبرا . د کردیآب تول یین صرفه جویدر قبال امگاوات برق 10مقدارو حداقل ن آب انجام شد یا ناز هدر رفت

شگاه یازماشات در یانجام آزما و ياد از نظر اقتصادینه زیبه علت هز .باشد  یار مقوله قابل قبول میروگاه برق بسیآب جهت ن ينگهدار يد و بهره برداریو تول
از مشکالت  یبعضو  منسیکرو زیم 7000باالتر از یکیت الکتریهدادر  پروژه شاتیه مواد منعقد کننده و ممانعت کننده جهت آزمایته ومختلف  يها

  .سر نشدیم باالتر یکیت الکتریهدا يبرا یو فن يادار

μs 7000 یکیت الکتریهدا يبرا يداریپا يس هایز اندیج آنالینتا
cm يشنهادیمسئله  است که نمونه آب برج خنک کن پن یگزارش شده گواه ا 

ت یار رضایج حاصله بسیبا ممانعت کننده نتا يداریپا يس هایاند ییایمیط شین شرایاست و در هم يو  رسوبگذار یبدون ممانعت کننده سرعت خوردگ
ت یدر هدا يشنهادیظ شده پینمونه آب تغل؛  ن تر آمده است ییپا يو رسوب گذار یدهد که سرعت خوردگ یشات مذکور نشان میباشد . آزما یبخش م

μs 7000 یکیالکتر
cm ج حاصله یتاشات و نیطبق آزما يشنهادید پیط جدیگردد ، آب برج با شرا یسه میمقا زنریو را هیه النژلیگواه آن است که با نظر

شات یه در آزماک ییباشد که استفاده از ممانعت کننده ها یگذار و خورنده مزنر آب برج رسوب یسه مدل رایست و طبق مقایخورنده ن یرسوبگذار است ول
د وامالح را چسبن یب با امالح اب برخورد کرده وبه انها می. ممانعت کنندها در موقع ترکشود  یشنهاد مین پروژه استفاده شده و جواب مناسب داده ، پیا

ه یمنس تخلیکروزیم 7000 یکیت الکتریچون اب برج تا هداشوند.  یت میرون برج هدایبرج به ب هیق تخلیون معلق نگه داشته واز طریبه صورت سوسپانس
  شود. یم یین مقدار اب برج خنک کن صرفه جویمتر مکعب در ساعت است وا 20ن مقدار حدود یشود ؛ ا ینم
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