
 

 

 

 

LEESTATIC AL    
 

 استاتيك  یآًت

 

 بسرگ آلكاًَل فسفريك اسيذ استر   ی:    هَلكَلْا               یپايِ شيوياي

 :   آًيًَيك              یخاصيت  يًَ

 :   هايغ زرد رًگ شفاف               یشكل ظاّر

PH                              :7-8          

 .باشذ هی یدرجِ ( با ّر ًسبت 40ل شذى با آب گرم ) :  قابل ح یحل شًَذگخاصيت 

 

 خَاص                      

 سازد . را در هراحل تَليذ ظاّر هی یهٌاسب یاستاتيك یل خاصيت آًتا آ لی استاتيك
 

 

 هقذار ٍهحذٍدُ كاربرد

 

ى آگردد . ّوچٌيي از یف ههصر یاستات ٍ تركيبات آًْا با الياف طبيؼ ی، تر یالياف هصٌَػ یبررٍ ALلی استاتيك

تَاى  هیرا در هَارد زير ALلی استاتيكشَد .  ػوليات تكويل استفادُ هیذ الكتريسيتِ درــتَلياز یهٌظَر جلَگير بِ

 كار برد :ِ ب

 یالياف ، ًخ ٍ پارچِ بؼذ از رًگرز یبر رٍ یدر ػوليات ًْاي-   -

 از تَليذ الكتريسيتِ  یپارچِ هثل كالٌذرٍ پرس جْت جلَگير یدر تكويل ًْاي -  -

 یهؼذً ی، بخصَص اًَاع رٍغٌْا یريسٌذگ یاستاتيك جْت تْيِ رٍغٌْا یهادُ آًت -  -

 در ريسٌذگی -

 %0.2-0.1      سيستن فاستًَی )درصذ ٍزًی( - -

         %0.3-0.2  سيستن ًيوِ فاستًَی )درصذ ٍزًی( - -

 %0.2-0.1                  ًخ اپي اًذ )درصذ ٍزًی( - -

. 
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 لابل استفاده  یروش اسپر ی به، بخوب یرهك كش یدر روش پذ و انواع روشها ALلی استاتیک

 باشذ. هی

گردد : یهمادير زير پیشنهاد ه  

  PES     :  1 – 1.5 % 

  PA       :  0.1 – 0.5 %              Pick Up 

  PAC    : 0.3 – 0.6 % 

  AC      : 0.2 – 0.6 % 
 

 

 گردد همذار هصرف اثر چالننذه دارد . یدر روش پذ استفاده ه AL ستاتیکلی اكه  یهنگاه

 

 هثال :

  %0.2برداشت هورد نیاز  :

 %60اثر چالننذه           :  

 گرم/لیتر   =    1000درصذ برداشت  *      =       1000*   0.2      =  3.34گرم/لیتر     

    درصذ اثر چالننذه                       60                                      

 

 بیشتری پیشنهاد هی گردد . ALلی استاتیکدر هثال فوق غلظت 

 

 

از  %20-10  یفاستون یو در سیستن ريسنذگ%15-6یپشو یبسته به تركیب كاال در سیستن ريسنذگ -

 گردد . یجايگسين AL لی استاتیکهمذار روغن توسط 

 

 

 هاه 12:                      یهذت انباردار

 

 

 

 

 


