مقاله علمی وفنی

مهندس نیلوفر حسن

آشنایی با دستگاه آب مقطر گیری
تقطيربرگرفته از واژه التین  distillareبه معنای تبخیر کردن
مایعات به وسيله گرما است .آب مقطر گیری كه دستگاه تقطیر آب
نيز نامیده میشود و استفاده آزمایشگاهی دارد ،آب شرب را طي
مراحلي كه شامل تبخير و سرد كردن است ،خالص میکند .درنتیجه
اثر انرژي گرمايي كه در فاز مایعبر آب اعمال میشود ،آب به بخار
تبديل میشود .اين امر سبب میشود كه مولکولهای آب از ديگر
مواد مخلوط جدا شود .بخارت آب پس از عبور ازكندانسور ،جايي
كه بخار سرد میشود ،دوباره به فاز مايع تغيير حالت میدهد و درنهايت
در يك ظرف ذخيره جمعآوری میشود .آب مقطر در مقايسه با آب
شرب خالص و بدون آلودگي است.
موارد استفاده از دستگاه تقطير
دستگاه تقطير آب خالص را از آبشور یا آب شرب تهيه میکنند .در آب
خالص نبايد مواد معلق وجود داشته باشد .از آب خالص در آزمایشگاهها،
مراحل شستشو ،استریليزاسيون و مراکز برنامهریزی غذایی استفاده میشود.
هرچه مراحل خالصسازی پیشرفتهتر باشد ،آب مقطر با درجه خلوص باال
تولید میشود .براي مثال ،تهیه محلولها و مواد بيولوژي ،مستلزم داشتن آب
با درجه خلوص باال است .تقطیر یکی از مراحل دستيابي به آب خالص است.
آبی که در آزمایشگاه مورداستفاده قرارمیگیرد ،باید عاری از هرگونه
عامل تب زا ،با ميزان جامدات معلق کمتر از يك قسمت در یکمیلیون،
 pHبین  ،5/4 –7/2و مقاومت الکتریکی حداقل  3*105اهم بر
سانتيمتر( )ohm/cmدر  25°Cباشد.
اصول عملكرد
روش کار دستگاه تقطیر بر اساس پدیده ای است که در طبیعت در
چرخة آب اتفاق میافتد :انرژی خورشیدی آب دریاها را گرم وقسمتی
از آن را به بخار تبدیل میکند .این بخارت در ابرها تغلیظ میشود و
زمانی که شرایط جوی مناسب است ،سرد شده و به شكل باران به سطح
زمینبرمی گردند.
عملکرد دستگاه تقطیر
شکل و طراحی اين دستگاه برحسب ميزان گنجایش حجم آب متفاوت
است .در زیر اجزای دستگاه و نحو کار با آنها توضيح دادهشده است.
 .1تولیدکننده بخار :این قسمت تانک جوشان نیزنام دارد و محفظه
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نماي كلي از يك دستگاه تقطير

ذخیرةآبی است که تقطیرمیشود .بهطورمعمول ،یک اتصال
هیدرولیکی دارد که اجازه میدهد آب تسخیرشده و دوباره ذخیره
شود .جنس این اتصالدهنده در دستگاههای کوچک از شیشه و در
دستگاههای بزرگ از استیل باروکش مس ،قلع و یا تیتانیم است.
همچنین ،اين قسمت میتواند سطح ،جریان و کیفیت آب را كنترل
كرده و دستگاه را در زمان بروز بینظمی يا اختالل در ورود آب،
محافظت کند .این قسمت مانند يك منبع تأمین انرژی ،از بخارآب
حاصل از تانک جوشان و یا از انرژی گرمایی حاصل از هدایت
جریان ،از یک مقاوم متغير استفاده میکند .هر دو حالت باعث
افزایش دما در شرایط عادي ،فشار اتمسفر يك و نيروي جاذبه
 9.80665 m/s2و درنهایت ،تغییر حالت آب از فاز مایع به بخار
در  ،100°Cمیشود.
 .2سطح آب :وسیلهای که سطح مقدار آب در مخزن تولیدکننده
بخار را تنظیم میکند و مستقيم ًا به اتصالدهندهای وصل است
كه آب موردنیاز براي دستگاه تقطير را تأمين میکند .زمانی که
مقدار آب در مخزن کاهش مییابد ،این اتصالدهنده مقدار آب
تسخیرشده را بازیافت میکند.
 .3سوپاپ کنترل :شیر مکان کسی یا الکترومکانیک کسی که
ورود جریان آب را به مخزن تولیدکننده بخار تنظیم می کند.
 .4اتصال هیدرولیکی :اتصاالتی که آب را به مخزن تولیدکننده
بخار هدایت میکند.
 .5آب در فاز مایع :به آب داخل مخزن اطالق میشود که
انرژی گرمایی حاصل از یک مقاوم متغير را در شرايط دما و فشار
مناسب به بخار تبدیل میکند.
 .6مقاومهای متغير :وسیلهای که وقتي جريان الكتريكي از

آن عبورمیکند ،گرما توليد میشود .این مقاومها با کالهکهای
سرامیک از هم جدا هستند و از محیط بیرون با يک الية فلزي
محافظت میشوند.
 .7لوله سردكننده آب :مسیری که آب برای متراکم شدن بخار و
حذف انرژی گرمایی طی میکند (سردسازی).
 .8متراكم کننده بخار :وسیلهای که در آن بخارآب ،انرژی گرمایی
خود را ازدستداده ،سرد و به فاز مایع تبدیل میشود.
همانطور تسریع کار ،جریان آب یا هوا با دمای کم در اطراف
متراکم کننده که جریان بخار را تولیدمیکند ،حرکت میکند.
.9فیلتر :فیلترهای کربن در خروجی متراكم كننده بخار
نصبشدهاند .این فیلترها ذراتی را که ممکن است در بخار متراکم
شده وجود داشته باشد ،حذف میکنند.
 .10مخزن آب مقطر :مخزنی که آب مقطر تولیدشده در آن ذخیره
میشود .آب مقطر بايد در ظرفهای پالستیکی خاص که آلودگی
یونی را حذف میکند ذخیره شود .معموالً برای این منظور ظرفهای
پل اتیلن ،پل یپروپیلن یا پل یتترافلورواتیلن استفاده میشود.
الزامات نصب و راهاندازی
با توجه به طراحي ،مدل ،گنجايش و نوع دستگاه تقطير ،الزامات
راهاندازی ممکن است متفاوت باشد .روش معمول به شرح زیر است:
 .1مكان آرام :یک محیط آرام با سیستم تهویه كافي ،محل مناسب
نصب است .اینیک امر ضروری است؛ زيرا دستگاه تقطيرگرما را
به مایع منتقل و سبب افزایش دمای محیط میشود .یک فضای باز
اطراف دستگاه الزم است تا امکان جریان هوا وجود داشته باشد.
بعضی دستگاهها داخل یک جعبه فلزی قراردارند که در این صورت،
دستگاه روی یکپایه نصب میشود تا امکان جریان هوا به قسمت
پایین دستگاه فراهم شود.
.2اتصاالت آب شرب :معموالً قطر اتصال هیدرولیکی  1/2اينچ
است .برای عملکرد مناسب ،کیفیت آبی که به دستگاه وارد میشود،
باید ارزیابی شود تا در صورت لزوم سیستم تصفیه آب نیز به
دستگاه تقطير متصل شود که از تشکیل رسوب در تانک تولید بخار
جلوگیری میکند .آب شرب برای پر کردن تانک تولید بخار و سرد
کردن کندان سور استفاده میشود.
 .3اتصاالت آب مقطر :آب مقطر تولیدشده در مخزن ذخیره میشود.
در دستگاهها با گنجايش بيشتر ،آب مقطر تولید و ذخیرهشده ،با استفاده
از اتصاالت لولهکشی در محلهای موردنیاز توزیع میگردد .آب در
دستگاهها با گنجايش كمتر ،از محل ذخیره به ظرفهای کوچک منتقل
و در محل مورداستفاده قرارمیگیرد.
 .4اتصاالت تمیزکننده :یک سیفون برای تخلیه ناخالصیهایی
که ممکن است در تانک تولید بخار انباشته شود در کنار دستگاه
نصبشده است.

ِ
اتصاالت مجهز به وسايل کنترل و ابزارهاي
 .5اتصاالت الکتریکی :اين
ایمنی ،بايد با استانداردهای ملی و بینالمللی مورد استفاده در آزمایشگاه
مطابقت داشته باشد .معموالً ولتاژ مورداستفاده بین  220V-240با
فرکانس  50Hz-60است.
نکته :همیشه به توصیههای سازنده در هنگام نصب توجه کنید تا از
عملکرد دستگاه متناسب با مشخصات آن اطمینان حاصل شود.
نگهداری معمول
نگهداری به طراحی و گنجايش دستگاه تقطير بستگی دارد .نگهداری
در اینجا روي دستگاههایی كه مجهز به تانک استیل تولیدکننده بخار
مقاوم متغير و کندانسور یخچالی هستند ،متمرکزشده است.
هشدار :پيش از ارزیابی و یا انجام مراحل نگهداری معمول ،اطمينان
حاصل کنید كه دستگاه به پريز برق وصل نيست.
ارزیابی و تمیز کردن تانک تولیدکننده بخار

تواتر :ماهانه

 درمحافظ جلو را برای دستیابی به تانک تولید بخار بازکنید.
 محافظ تانک تولید بخار را بازکنید.
 دیوارههای داخلی تانک و یا مقاوم متغير را براي وجود رسوب
مشاهده کنید .مقدار رسوب به کیفیت آب مصرفي دستگاه بستگی دارد.
اگر مقدار فراوانی رسوب وجود داشته باشد ،برای جلوگیری از آسیب به
مقاومها ،آنها را باید تمیز کرد.
 رسوبها را تمیز کنید .عموم ًا مراحل نظافت شامل استفاده از یک
ماده شیمیایی است که باید بر اساس مشخصات آب مصرفي انتخاب شود.
مشخصات آب مصرفی بهوسیله آزمایش شیمیایی تعيين میشود.
 آب تانک را خالی کنید تا سطح آب تقریب ًا  10سانتيمتر باالتر از ميله
حسگر  2و یا مقاوم داخل آب باشد.
 ماده شيميايي موردنظر را به آب اضافه کنید.
 کام ً
ال مخلوط نمایید.
 یک شبانهروز در تانک نگهدارید تا ماده شیمیایی عمل کند.
 صبح روز بعد آب تانک را خالی کنید.
 مجدد آب اضافه نمایید و تانک را خالی کنید تا ماده شیمیایی و
رسوبات کندهشده کام ً
ال از تانک خارج شود.
 محافظ تانک را دوباره در جاي خود نصب كنيد.
 درِ محافظ جلويي را دوباره جاسازي کنید.
 دستگاه را در حالت معمولي استفاده کنید.
هشدار :در هیچ شرایطی ماده شیمیایی مورداستفاده برای از بی نبردن
رسوبها ،نباید تقطیر شود.
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تواتر :هر  3ماه

تعویض پاالیه کربن فعال

معموالً پاالیه کربن فعال در آب ،در پايين سیستم توزیع ،از تانک
ذخیره آب مقطر منشأ میگیرد و در جعبهای نصبشده است .اين فيلتر
عموم ًا وسیلهای است که بهراحتی میشود جایگزین کرد.
بهطورمعمول ،جایگزینی طبق مراحل زیر انجام میشود:
 پیچ قسمت باالی پاالیه را بازکنید.
 پاالیه استفادهشده را بردارید.
 پاالیه جدید و با مشخصات یکسان با اصل را جایگزین کنید.
 پیچهایی که کندانسور را به هواکش وصل میکند ،بازکنید.
 هواکش را بيرون آورده و تیغههای آن را تمیز نمایید.
 کندان سور را بیرون آورده و گردوخاک روی سطحی آن را تمیز
کنید .استفاده از هوای فشرده و آب و صابون نیز میتواند مؤثر باشد.
 اجزاي مختلف را بشویید.
 خشک نمایید.
 اجزا را دوباره نصب کنید.

تواتر :بعضیاوقات

استریل کردن
تانک ذخیره آب مقطر

پيش از استفاده از تانک ذخیره نو ،توصیه میشود از استریل
وتمیزبودن آن مطمئن شوید .برای مراحل استریلیزاسیون ،میتوان از
محلول سفیدکننده معمولی کلردار استفاده کرد.
مراحل به شرح زیر است:
 از قطع بودن كليد اصلی برق مطمئن شويد.
 محافظ جلو را درآورده تا امکان دسترسی به تانک ذخیره فراهم شود.
 پاالیه کربن فعال را از جعبهاش بيرون بياوريد.
 یک محلول سفیدکننده با غلظت  200قسمت در
 1ميليون تهیه و داخل تانک بریزید.
 این محلول را حداقل به مدت  3ساعت داخل تانک نگهدارید.
 با استفاده از لوله تخلیه تانك را خالي کنید.
 دستگاه را روشن کنید تا تانک ذخیره با آب مقطر پر شود.
 دوباره تانک را خالی نمایید.
 پاالیه کربن فعال را در جای خود تعبیه کنید.
 تانک ذخیره را با آب مقطر پرکنید .پاالیه کربن فعال باقیمانده
محلول سفیدکننده را از بین خواهد برد.
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