
 

 «یساس لخته»

 لخته ساسی چیست؟

 تِ است گشیکذی اص یذیکلَئ یّا هخلَط یجذاساص یّا ساُ اص یکی یساص لختِ

 تِ تاعث ٍ ٍ کشدُ یخٌث سا یذیکلَئ رسات تاس ،یتاسداس هَاد افضٍدى تا کِ یصَست

        .شَد یه ّا آى شذى يیًش

 

 رونذ لخته ساسی:       

سِ تاس هثثت سا تِ هخلَط  Alسِ تاس هثثت ٍ  Feدس لختِ ساصی هَادی هاًٌذ 

اضافِ کشدُ ٍ سپس تاس ّای هثثت ایي هَاد تاس ّای هٌفی هخلَط ّای 

تَدُ ّایی شخَسد تا ّن کلَئیذی سا خٌثی کشدُ ٍ سپس رسات دس اثش جٌثش ٍ ت

سا تشکیل هیذٌّذ کِ ایي تَدُ ّا فلَک ًاهیذُ هی شًَذٍ ایي فلَک ّا تِ 

خاطش تضسگ تَدى ٍ سٌگیي تَدى تِ ًشیي هی شًَذ ٍ هخلَط ها تفکیک 

هٌعقذ »تِ هَادی کِ تِ هخلَط اضافِ هیشًَذ تا رسات سا خٌثی کٌٌذ،  هیشَد.

ٍجَد داسًذ کِ « کوک هٌعقذ کٌٌذُ»ّوچٌیي هَادی تِ ًام  هی گَیٌذ.« کٌٌذُ

 تِ سًٍذ لختِ ساصی ٍ تشکیل تَدُ کوک هی کٌٌذ.

 

 منعقذ کننذه ها:       

 

هَاد هٌعقذ کٌٌذُ شاهل هَادی داسای پایِ آلَهیٌیَم یا آّي هاًٌذ سَلفات 

تاشٌذ کِ اص  آلَهیٌیَم یا سَلفات آّي یا کلشایذ پلی آلَهیٌیَم یا کلشایذ آّي هی

ٌعقذکٌٌذُ یا کوک هٌعقذ کٌٌذُ استفادُ تشکیثات پلی الکتشٍلیت ّا تِ عٌَاى ه

  شَد. هی



هٌعقذ کٌٌذُ ّا ّوچٌیي اًذاصُ تسیاس کَچکی ًسثت تِ رسات کلَئیذی  داسًذ 

هیضاى صیادی هٌعقذ کٌٌذُ تِ خَد جزب  کِ تاعث هی شَد ّش رسُ کلَئیذی 

         کٌذ.

 

           موارد تأثیزگذار بز رونذ لخته ساسی:

 

  اًذاصُ رسات کلَئیذی 

 خلَص هٌعقذ کٌٌذُ ّا 

 PH   آب ٍ یا هادُ دیگشی کِ رسات دس آى قشاس هی گیشًذ 

 جٌس 

               

 موارد کاربزد لخته ساسی:       

یکی اص هْن تشیي هَاسدی کِ لختِ ساصی دس آى تِ کاس هیشٍد تصفیِ ی آب 

 دس تصفیِ ی آب، تشای اص تیي تشدى ًاخالصی ّایی ّوچَى هَلذ کذٍست، است.

َى ّا(،تاکتشی ّا ٍ ٍیشٍس ّا اص لختِ سًگ)هَاد آلی طثیعی(،آلک)فیتَپالًگت

 ساصی استفادُ هی شَد.

(( هیثاشذ کِ Fecl3یکی اص تْتشیي هٌعقذ کٌٌذُ ّا تشای تصفیِ آب، کلش آّي))

 هٌاسة است.،21تا  PH 4تشای هحذٍدُ 

 دالیل استفاده اس این ماده عبارتنذ اس:

 قیوت ًسثتاً هٌاسة -2

   اهکاى پزیش است. ۹-4تیي  PH ٍسیع تغییشات دس اًعقاد -1

 سشیعتش هَاد ًشیٌی تِ ٍ سٌگیٌی ًتیجِ دس ٍ رسات شذى یکپاسچِ عول -3

 .شَد هی اًجام

  هی شَد. ٍاقع هَثشتش آب هطثَع  ًا هضُ ٍ تَ ، طعن سًگ، تشدى تیي اص دس -4

                                                             


