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 کویل دار اسیدشویی منبع 

یکی از نکاتی که باید در مورد شرایط نصب و تعمیر و نگهداری منبع کویل دار بدانید، نحوه اسیدشویی مخزن و رسوب زدایی است.  

ای دیگر متفاوت است. در واقع میزان امالح موجود در آب مناطق مختلف، با یکدیگر تفاوت دارند.    کیفیت آب در هر منطقه، با منطقه 

 .در نتیجه این امکان وجود دارد که پس از گذشت چند وقت، رسوباتی بر روی دیواره های مخزن تشکیل شود

رسوب زدایی به روش های فیزیکی و شیمیایی  اگر سطح رسوبات، از یک حدی فراتر رود، راندمان دستگاه به شدت کاهش می یابد. 

 :امکان پذیر است. اسیدشویی یکی از این روش ها است. سه روش برای اسیدشویی مخزن وجود دارد

 استفاده از دستگاه های اسیدشویی برای رسوب زدایی لوله ها، مبدل ها و کویل ها  :  اول

 غوطه ور کردن اجزای کوچک مخزن کویلی درون حوضچه اسید: دوم

 .با استفاده از قلم موی آغشته به اسید، قسمت های بزرگ منبع را اسیدشویی نمایید: مسو

کار را انجام ندهند، زیرا ممکن است هم به خودتان آسیب بزنید و هم به هیچ عنوان خودتان یا افراد غیر متخصص این  

 .مخزن سوراخ شود

 .سال، منبع کویل دار نیاز به اسیدشویی دارد  5تا    1نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در بازه 

 

 ؟ بار اسیدشویی بکنیمکرا چند وقت ی  یل دار منبع کو

منابع  ی اسیدشوییشود. به طور مثال در شهر تهران دورهبا توجه به سختی آب مصرفی منطقه و میزان نمک و شوری آن، تعیین می

نطقه ای مثل شورآباد قم طبیعتا این زمان کاهش یافته و به شش  این در حالیست که در م.  نیم استو  سالکبین یک تا ی دار  یلکو

 . کندماه تقلیل پیدا می

 

 

 ؟ بردشستشو منبع کویلی چقدر زمان می 

شرکت    فنی  اما عموما تیم    .دارد   گفت که همه چی بستگی به شرایط موتورخانه و مقدار جرم بستگی کویل  در پاسخ به سوال باید

 .ندرسانساعت کار را به اتمام می  10الی  3در بازه زمانی آب سازه 

 

 

 نحوه اسید شویی منبع کویل دار 

وب بیشتر باشد الزم است اسید  اسید شویی منبع کویل دار بستگی به مقدار و تراکم رسوب روی کویل است هرچه انباشتگی رس

بعد از جدا کردن لوله های شوفاژ از کویل و تخلیه آب داخل منبع ، کوئل باید    .بیشتر با بدنه کویل و لوله های مسی در تماس باشد 

 از منبع به بیرون منتقل گردد.
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مزیت این روش این است که اسید    . کندو کویل را در اسید غرق می  بسیاری از سرویسکاران برای اسید شویی از بشکه استفاده میکند

اما از معایب آن می توان به    .به تمام سطوح به صورت یکنواخت برخورد کرده و کامالً یکسان عملیات رسوب زدایی صورت می پذیرد 

 . ل وقتی داخل اسید است اشاره کردیمقدار زیاد اسید مورد نیاز و ندیدن کو

ل و به کمک فرچه سیمی اقدام به رسوب زدایی میکند که اسید کمتری مصرف  یکو گروهی از سرویسکاران هم با ریختن اسید روی

کند و ممکن است  اما قطعاً اسید به شکاف ها و مجاری داخلی بین لوله های مسی سرایت نمی  .می کند و سریعتر به نتیجه می رسند

 .اسید فرچه سیمی لوله مسی را هم از بین ببرد

الزم به .  به نظر می رسد که استفاده از بشکه منطقی تر و پرکاربرد تر باشد و مزایای خاصی دارد اما  هر کدام از این دو روش معایب  

 .ذکر است قبل از تعویض منبع کویل دار حتماً کویل را بازدید و معاینه کرده تا در صورت امکان دوباره از آن در منبع نو استفاده شود

 

 

 قیمت اسید شویی منبع کویل دار 

حجم کویل یا ظرفیت منبع مهم ترین عامل تاثیر گذار بر    .شود  می  گرفته  نظر  در  خاصی   پارامترهای  از  برگرفته قیمت اسید شویی  

 .قیمت است

قاعدتاً دستمزد شستشو با اسید آن نیز باالتر محاسبه می گردد ضمن اینکه باال رفتن    ، ی کویل باالتر باشد منبع و ظرفیت حرارتهرچه  

 . ظرفیت منبع و کویل با مقدار اسید مورد نیاز رابطه مستقیم دارند

تصل است یا اینکه باید  عامل تاثیر گذار بعدی لوله های متصل به کویل است . اینکه لوله ها توسط مهره ماسوره یا فالنچ به کویل م

  و   کاهش   باعث  و  است  مهم   بسیار  بسیار  گردد   متصل    کویل  به  جوش   توسط  مجدداً  و  شود   لوله ها را توسط اره و سنگ فرز بریده

 . گرددمی اجرا دستمزد افزایش

ز اسید در فضای بسته ا  شده  متصاعد  گازهای  انتشار  دلیل  به  است  موتورخانه  محل  در  واش  اسید  عملیات  انجام  امکان  بعدی  فاکتور 

پس بهتر است که این فرآیند در فضای باز صورت بگیرد در    .انجام عملیات اسیدپاش برای سالمتی سرویس کار بسیار مضر است

 .جام گیرد مستلزم بازدید از محل می باشدنهایت اجرت اسیدپاش منبع نیز به مانند زمانی که الزم است تعویض منبع کویل دار ان
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Contact Us 

 Address: 4th Floor, No4, Zafar Street, Shariati Street, TEHRAN, IRAN 

 Phone Number: 26410244,26410245 

 Email: info@absaze.com 

 Website: www.absaze.com ABSA
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