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 مقدمه 

  
 سال است كه  مسئله رسوب و امالح 3000تقريباً 

ناخواسته براي انسانها  مشكل ساز بوده است و از بدو 
كوشيده است، يافتن اين مشكل در جهت رفع آن معزل 

بطوري كه اسناد تاريخي خبر از استفاده مصريان از 
در سده . سنگهاي كهربايي در مسير انتقال آب ميدهند 

گذشته استفاده از مواد مغناطيسي و اثرات آن در حذف 
رسوب، بعنوان روشي قابل قبول جهت مقابله با سختي 

  .آب به كار گرفته شده است 
سب و مزاياي فراوان به علي رغم  كيفيت كاركردي منا

هاي  علت ضعف در تحليل عملكرد از ديدگاه تئوري
فيزيكي و شيميايي نفوذ آن در بازارهاي تجاري چشمگير 

اما در چند سال گذشته با تحقيقات  وسيعي .نبوده است 
كه در سطوح دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي انجام شده 

طيسي است روشهاي الكترومغناطيسي جايگزين مواد مغنا
همچنين تئوريهاي قابل قبولي نيز . گذشته شده است 

انداز بسيار ر مناسبي براي اين  ارائه شده كه اين امر چشم
  .تكنولوژي سودمند ترسيم نموده است 

  رسوب و عوامل ايجاد آن

ثر در تشكيل محققين معتقدند كه بررسي عوامل مو
رسوب، در يافتن روشهاي مقابله با آن بسيار سودمند 

لذا بهتر است رسوب و عوامل ايجاد كننده آن مورد . ست ا

آناليز شيميايي رسوب نشان داده .بررسي دقيق قرار گيرد 
است كه عمده ترين مواد تشكيل دهنده آن به ترتيب 

سولفات  ) CaCO3(فراواني عبارتند از كربنات كلسيم 
سليكا   ، ) BaSO4(، سولفات باريم )CaSO4(كلسيم

)SiO4(  ن و آه )Fe2 C3 , Fe2O4  ( كه در اين ميان
نقش كربنات كلسيم بسيار بارز است، به شكلي كه 
ظاهرفيزيكي رسوبات به رنگ كربنات كلسيم نمايان 

  .ميشود 
يكي از اصلي ترين عوامل وجود امالح فوق در آبهاي 

با . سخت وجود مقدار فراوان گازكربنيك  در هوا است
پديدة بارانهاي اسيدي رخ عبور قطرات باران از ميان جو  

ميدهد كه اين روند با صنعتي شدن جوامع بشري رو به 
با جاري شدن آبهاي اسيدي در ميان . افزوني است 

 حل اسنگهاي معدني مقدار زيادي از امالح فوق در آنه
  .اتشكيل ميدهد  شده و آبهاي سخت ر

زماني كه آبهاي سخت وارد سيستم هاي صنعتي يا 
شود در اثر سه عامل مهم ، سختي آنها مصارف خانگي مي

تبديل به رسوب ميشود ، اين سه عامل عبارتند از دماي 
در اين . آب ، اسيدي و يا قليايي بودن آب و فشار آب

. ميان نقش عامل اول بسيار بارزتر نمايان ميشود 
 با هاثر اين سه عامل را نشان ميدهد بطوري ك) 1(شكل

ر آب كاهش پيدا كرده و افزايش دما ، حالليت امالح د
بصورت رسوب نمايان ميشوند كه دليل اصلي آن خارج 

.  از آب با افزايش دماي آن است  Co2شدن گاز 



همچنين اگر اسيديته آب كاهش پيدا كند مقدار حالليت 
آب كاهش پيدا كرده و امالح رسوب ميانند و در نهايت 
ز اگر تغييرات فشار در آب رخ دهد بطوريكه فشار آن ا

مقدار فشار زياد به فشار كم تغيير كند بعلت خارج شدن 
گاز كربنيك حل شده در آب خاصيت اسيدي آب كاهش 

  .پيدا كرده در نتيجه رسوب تشكيل ميشود 
.  

 
 

 
 
 

 
 در اين شكل ميزان حالليت امالح با تغيير –) 1(شكل 

پارامترهاي مختلف به ترتيب اسيديته ، دما و فشار نشان داده 
  .است شده 

 
 انگيز است رسوب كردن تآنچه در اين فرايند شگف

سختي آب به ديواره سطوح در تماس با آن به صورت 
يكنواخت ميباشد كه شواهد گواهي از عدم دخالت نيروي 
جاذبه در اين فرايند دارد بنظر ميرسد يكي از عوامل موثر 

 فرايند رسوب گذاري بر ديواره ها  نيروي رد
بين سطوح فلزي امالح موجود در آب استاتيكي  الكترو

است كه اين روند توسط مدلهاي هلم هولتز ، مدل گويا و 

بنا به مدل . چاپمن و مدل استرن تحليل ميشود 
هولتز چون سطوح فلزي ديواره ها حاوي الكترونهاي  هلم

آزاد هستند لذا اليه اي از الكترونها در محل تماس مايع با 
يه فلزي خاصيت جذب يونهاي اين ال. فلز تشكيل ميشود 

مثبت مانند هيدروژن كلسيم و منيزيم را دارد و در اثر 
اين فرايند يك اليه يكنواخت از يونهاي مثبت تشكيل 

بنا به تئوري گويا و چاپمن بعلت حركت . ميشود 
ترموديناميكي  يونها در محلول ، احتمال حضور يونهاي 

دار خواهد مثبت در كنار سطوح تماس فلزي بيشترين مق
بود و هرچه از محل و ديواره دورتر شويم احتمال حضور 

تئوري استرن تركيبي از دو . اين يونها كاهش پيدا ميكند 
اي از يونهاي  تئوري پيشين است بدين معنا كه ابتدا اليه

همچنين . مثبت در مجاورت سطوح تشكيل ميشود 
 تجمعي از يونهاي مثبت نيز در اطراف اين اليه مشاهده
ميشود  با گذر از اين اليه از تعداد يونهاي مثبت نيز 
كاسته ميشود اين توزيع يونها زمينه ساز تشكيل رسوب 

 .  در كنار ديواره به صورت يكنواخت خواهد بود 
 

 
 در اين شكل تئوري تشكيل رسوب بصورت –) 2(شكل 

يكنواخت در كنار سطوح در تماس با ديواره ها نشان داده شده 
  .است 

اختار مواد تشكيل دهنده رسوب نشان ميدهد كه س
كربنات كلسيم بيشترين فراواني را دارد و معموال به دو 

كلسيت در . صورت كلسيت و آرگونيت مشاهده ميشود 
دماهاي پايين تشكيل شده و قدرت چسبندگي كمي دارد 

رسوب .و از جرم حجمي كم تري نيز برخوردار است 
 سهولت از بين برد در حاصل از كلسيت را ميتوان به

مقابل آرگونيت در دماهاي باال تشكيل مي شود ،خاصيت 
چسبندگي بسيار بااليي دارد و نسبت به كلسيت از جرم 
حجمي باالتري برخوردار است  و در مواردي كه دماي 
تشكيل رسوب باال باشد مانند بويلر ها و مبدلهاي حرارتي 

هنده از آرگونيت و مواد تشكيل د% 80با دماي باال، تقريبا 
آن كلسيت است به همين علت در چنين % 20تنها 

شكل .مواردي مشكالت ناشي از رسوب بسيار جدي است 



مشخصات فيزيكي كربنات كلسيم  را در حاالت ) 3(
 .كلسيت و آرگونيت نشان ميدهد 

 

 
 در اين شكل ساختار فيزيكي بلورهاي كلسيت و –) 3(شكل 

همانطور كه شكل نشان ميدهد .آرگونيت مقايسه شده است 
  .جرم حجمي آرگونيت بيشتر از كلسيت است 

 
   الكترونيكيياصول سختي گير

در اين تكنولوژي از امواج الكترومغناطيسي بعنوان مانعي 
جهت جلوگيري از تشكيل رسوب بر ديواره سطوح حامل 

انتقال امواج . آبهاي سخت استفاده ميشود 
ه هاي حاوي آبهاي سخت از الكترومغناطيسي به داخل لول

يك سيم پيچ كه به دور لوله پيچيده ميشود ، استفاده 
 .ميگردد 
 راجزاي تشكيل دهنده سيستم سختي گي) 4(شكل 

بنا به قانون آمپر در صورت . الكترونيكي را نشان ميدهد 
عبور جريان الكترونيكي از سيم پيچ ميدان مغناطيسي 

درصورتيكه . ميگردد متناسب با آن  در سيم پيچ پديدار 
 به قانون القاي امقدار جريان نسبت به زمان تغيير كند بن

فاراده ميدان الكتريكي متناسب با تغييرات ميدان به 
 .دست مي آيد 

ميدان الكتريكي القاء كننده باعث حركت يونها ي مثبت و 
منفي نسبت به يكديگر  شده باعث ايجاد ذرات خنثي 

كيل اين هسته هاي كوچك معلق در آب ميگردد با تش

پديدهاي به نام اثر دانه برفي رخ ميدهد كه باعث جذب 
يونهاي معلق ديگر در آب شده و هسته هاي اوليه رشد 

  .پيدا ميكنند 
عكسهاي گرفته شده توسط ميكروسكوپ الكترونيكي اين 

  .پديده را به خوبي نمايان ميكند 
 
 
 

 
 

 
  

م سختي گير  در اين شكل اجزاي يك سيست–) 4(شكل 
الكترونيكي نمايش داده شده است ، همانطور كه شكل نشان 
ميدهد اين سيستم از يك بخش الكترونيكي كه وظيفه توليد 
موج پيچيده و الكترومغناطيسي را به عهده دارد و يك سيم پيچ 
.  كه وظيفه انتقال اين موج را به سيال دارد تشكيل شده است

 عمل ميكنند كه باعث جذب امواج الكترومغناطيسي به نحوي
يونهاي مخالف به سمت يكديگر شده و تشكيل ذرات خنثي را 

 .ميدهند 
  

بلورهاي تشكيل شده پس از عبور ميدان  ) 5(شكل 
با تشكيل بلورهاي .الكترومغناطيسي را نشان ميدهد 

اين . خنثي ديگر رسوبي بر روي سطح تشكيل نميشود 
د حرارت و برودت و روش مقابله با رسوب در مصارفي مانن

صنايع شستشو و مبدلهاي حرارتي بسيار سودمند است و 
 كاربردهاي ديگر مانند صنايع غذايي ميتوان بلورهاي رد

 سهولت از آب خارج همعلق را با روشهاي غير شيميايي و ب
 نمود 



  
 در اين شكل آب سخت قبل و بعد از سختي گيري –) 5(شكل 

شكل و اندازه بلورهاي  . الكترونيكي نشان داده شده است
  .كربنات كلسيم تغيير فاحشي پيدا كرده است 

  
  مباني رسوب زدايي الكترونيكي

اگر روش الكترونيكي را با روشهاي معمول در صنعت 
. مقايسه كنيم برتري هاي فراواني را مشاهده خواهيم كرد

گيري الكترونيكي  يكي از مهمترين وجوه تمايز سختي
آن است كه اين ويژگي تقريباً زدايي  خاصيت رسوب

منحصر به فرد بوده و در هيچ يك از روشهاي معمول 
  .چنين پديده اي مشاهده نمي شود 

 ربا توجه به اين ويژگي در صورت استفاده از سختي گي
الكترونيكي با گذشت زمان نه تنها رسوب تشكيل نميشود 
بلكه رسوب هاي قبلي نيز به مرور زمان از بين 

راي تحليل عملكرد رسوب زدايي الزم است كه ب.ميروند 
  .ساختار مولكولي آب مورد توجه بيشتر قرار گيرد 

ملكولهاي آب ذراتي دو قطبي هستند اتم اكسيژن با 
جذب الكترونهاي باند كواالنت خاصيتي منفي پيدا كرده و 
نقش قطب منفي را بازي ميكند در حالي كه اتمهاي 

تنها يك الكترون در هيدروژن با داشتن هسته مثبت 
گردش دارد لذا هنگاميكه الكترون آن در باند كواالنت 
توسط اتم اكسيژن جذب ميشود خاصيت مثبت پيدا كرده 

به همين . و نقش قطب مثبت دو قطبي را بازي ميكند 
دليل مولكولهاي دو قطبي آب يكديگر را از طرف قطبهاي 
 مخالف جذب كرده و تشكيل پيوندهاي هيدروژني يا

اشكال سختي آب وابسته به . نيروي واندروالس را ميدهند
همين پيوند ميباشد در فاز بخار اين پيوند بسيار ضعيف 
است در حاليكه  در فازهاي مايع و جامد اين پيوند به 

هنگاميكه يك نمك در آب . ترتيب متوسط و قوي است
حل ميشود همين خاصيت دوقطبي بودن باعث تجزيه 

ثبت و منفي و جذب و احاطه آن توسط نمك به يونهاي م
مولكول آب ميشود به اين فرايند حل شدن در آب يا 

گويند هرچه تعداد مولكولهاي آزادي  هيدراته شدن مي

 در پيوند هيدروژني شركت كرده باشند بيشتر ركه كم ت
باشد خاصيت هيدراته شدن بيشتر بوده و حالليت آب 

گير الكترونيكي  در صورتيكه از سختي. باالتر ميرود 
 .استفاده شود به دو دليل حالليت اب افزايش پيدا ميكند 

 
 

 د راين شكل خاصيت رسوب زدايي بصورت –) 6(شكل 
با ايجاد ميدان مغناطيسي  و . شماتيك نشان داده شده است 

پشته هاي تشكيل شده از مولكولهاي آب شكسته شده و تبديل 
 به ملكولهاي مجزاي آب ميگردند

  
 با تشكيل كريستالهاي خنثي فراواني مولكولهاي آزاد اوالً

آب بيشتر ميشود زيرا مولكولهايي كه درگير فرايند 
 ديگر تحالليت يا هيدراته شدن بوده اند، آزاد ميشوند  عل

افزايش درصد مولكولهاي آزاد در اثر ميدان مغناطيسي 
ميدان مغناطيسي متغير با زمان باعث . متغير با زمان است

اد  ميدان الكتريكي متغير با زمان و به تبع آن وارد ايج
اي از مولكولهاي آب كه تشكيل  شدن نيرو به مجموعه
در صورتيكه فركانس . اند ميشود پيوند هيدروژني داده

تحريك با فركانس رزونانس اين هسته هاي تشكيل شده 
از مولكول آب برابري كند ، پيوند هيدروژني شكسته شده 

با افزايش . هاي آزاد آب افزايش پيدا ميكند و درصد ملكول
فراواني مولكولهاي آزاد آب، خاصيت حالليت به شدت 
افزايش پيدا كرده و آب شروع به حل كردن رسوبهاي 

ها ميكند، به اين ترتيب فرايند  پيشين موجود در ديواره
 .زدايي به مرور زمان تكميل تر ميشود  رسوب


