
 
 

 

               A-26                    AKTAFLOC A- 26آنیونیک   فلکوالنت
این ماده پلیمری که بصورت پودر سفید رنگ عرضه می  دارای پایه کوپلیمر اکریل آمید و اکریلیک اسید با ساختار زیر می باشد. A-62فلوکوالنت 

ی صنعتی مورد استفاده قرار داد. وزن مولکولی بسیار زیاد این ماده پلیمری همراه با شود را می توان جهت رسوب دادن ذرات معلق در آب و پسابها

درصد آنیونی بودن آن باعث جذب ذرات به زنجیره های پلیمری و در نتیجه تشکیل لخته های سنگین که به سادگی ته نشین می شوند شده و با 

 سرعتی زیاد ذرات معلق در آب را ته نشین می نماید.

 

 A-26 آنیونیکحد تکراری ماده فلکوالنت وا

 کاربردها:

و ... طال، آلومینا، اورانیوم ، مس، در شفاف سازی و بازیافت پساب عملیات فراوری سنگ آهن -  

در تصفیه و شفاف سازی پساب کارخانجات ذغال شوئی -  

ستشوی هوادر کارخانجات تولید فوالد به روش احیاء مستقیم جهت بازیافت آب در فرایند ش -  

های رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچهدر جداسازی ذرات معلق از پسابهای شهری و همچنین پساب واحد -  

در بازیافت آب کارخانجات ماسه شوئی -  

کارخانجات سنگ بری و تهیه سنگهای ساختمانیپساب در شفاف سازی و بازیافت  -  

وزائیک سازی و تولید لوله های آزبست و سیمانیدر فرایند بازیافت آب کارخانجات کاشی و سرامیک ، م -  

در تصفیه پساب حاصل از فرایندهای حفاری چاههای عمیق خصوصا در میدانهای نفتی -  

 

 روش استفاده:
کنید. را وزن نموده و به آرامی به ظرفی از آب که حدود یکصد لیتر حجم دارد همراه با هم زدن اضافه  A-62مقدارنیم کیلوگرم پودر فلوکوالنت 

در صورتی که به هم زدن محلول بصورت مداوم مقدور نیست می  کشد تا ذرات فلوکوالنت به خوبی در آب حل شود ولیمعموال یک ساعت طول می

شود. توانید محلول را به حال خود گذارده و در طول روز فقط چند بار توسط یک هم زن دستی آن را به هم بزنید تا هیچ ذره جامدی در آن دیده ن

-دار بدست می آید که می توانید بصورت قطره قطره از طریق یک ظرف شیردار به مسیر آبمحلولی کش ،پس از حل شدن کامل پودرها در آب

دن آن نیز حل ش ،توانید مقدار کمتر از نیم کیلوگرم فلوکوالنت را حل کنید که هر چقدر مقدار فلوکوالنت کمتر باشدفه نمایید. حتی میگل اضا

گل و -گل اضافه می شود را می توانید با نگاه کردن به کیفیت آب-ساده تر و سریعتر اتفاق می افتد. مقدار قطرات فلوکوالنت که به جریان آب

یت آن در حوضچه ته نشینی تنظیم نمایید. بهتر است مقدار ریزش  قطرات فلوکوالنت حل شده را ابتدا در کمترین مقدار ممکن تنظیم کنید شفاف

زم حل می کنید را الدر آب گل در حوضچه ته نشینی مقدار آن را  در صورت لزوم بیشتر نمایید. فلوکوالنتی که -و سپس با مشاهده کیفیت آب

 مدت سه روز مصرف نمایید چون ماندن محلول آماده فلوکوالنت بیش از سه روز مقدار مصرف آن را کمی افزایش می دهد. ثر دراست حداک

در بسته بندیهای بیست و پنج کیلوگرمی بصورت وکیوم شده در کیسه پلی اتیلنی که خود درداخل کیسه پلی پروپیلن  A-26فلوکوالنت : و ماندگاری بسته بندی

تا دو سال پس از تاریخ تولید می باشد. و بصورت باز نشده،  ار قرار گرفته شده است عرضه می شود. مدت پایداری محصول در شرایط نگهداری در انبار )دمای معمول(روکش د

 ***جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا با دفتر شرکِت دانش بنیان اختر شیمی یزد تماس حاصل فرمایید   ***

 


