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 DEAERATORدستگاه دی اریتور 

، ازت و سایر گاز های آزاد می باشد، هرچه آب پایین CO2و دی اکسید کربن  O2آب حالل بسیار خوبی برای گاز های اکسیژن 

آن بیشتر خواهد بود و به تدریج که آب گرم می شود و یا توسط پمپ ها به  تر و یا آب ساکن تر باشد پتانسیل تمرکز گازها در

حرکت در می آید گاز های موجود در آب آزاد شده و در نتیجه در جداره لوله ها و دستگاه های حرارتی ایجاد خورندگی بیشتر 

از های موجود در آب یکی از دشمنان شده و به همین جهت در دیگ های بخار که از درجه حرارت بسیار باالیی برخوردارند گ

سرسخت به حساب می آید. عالوه بر این وجود گاز ها در سیستم های حرارتی و تمرکز آنها در یک نقطه از سیستم موجب کاهش 

 راندمان انتقال حرارت شده و در صورت ایجاد انبساط ناگهانی عملکرد سیستم با اختالالت شدید مواجه خواهد شد.

  ضروریرعایت نکات 

هر شش ماه یکبار الزم است کل دستگاه مورد بازرسی کلی قرار گیرد، بطوریکه عملکرد کنترل کننده سطح آب، شیر  .0

 ورودی بخار و آب، فشار سنج و دماسنج کنترل شود.

 حداقل هفته ای یکبار سیستم ترموستات کنترل و از سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد. .4

 آب نما الزم و ضروری است. تمیز و شفاف بودن شیشه های .6

 هفته ای یکبار شیر کنترل کننده سطح آب را باز و بسته کنید تا از رسوب گرفتگی و زنگ زدگی آن جلوگیری بعمل آید. .5

تمیز نمودن صافی های تعبیه شده در قسمت ورودی بخار به برج و ورودی آب به برج و نیز صافی بخار قسمت کوئل کف  .4

 بطور مرتب الزامی است.

شیر فلکه ورودی بخار و آب به برج و کوئل کف را در هر روز باز و بسته نموده تا از گیرپاژ کردن آن جلوگیری بعمل آید.  .3

 همچنین از زیر آب نمونه گیری کرده و توسط کیت سنجش اکسیژن، میزان اکسیژن آب را کنترل نمائید.

 لحاظ زنگ زدگی مورد بازرسی قرار گیرد. الزم است هر چندگاه بدنه داخلی منبع و بدنه داخلی برج از .0

 بطور دوره ای از خروج آب دستگاه نمونه ای تهیه و جهت کنترل به آزمایشگاه ارسال گردد. .8

آب ورودی به دستگاه دی اریئتور می بایست کامالً تمیز و عاری از مواد معلق مانند روغن یا مواد چرب باشد در واقع این  .6

 با جدول استاندارد تهیه شده باشد.آب می بایست کامالً مطابق 

 


