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TACHEM 4052 
Technical Data Sheet 

 نکات مهم

 آب دریاآنتی اسکاالنت 

Tachem 4052  درsystems feed 

water line     5-2بههم زهنهppm    ته رقه

 شودزی

 

 حفاظت و نگهداری

در هنگام  سهفااد     زاسه د دسهفو  ی کنن   

 سهفااد  شهودا    تساب با سوسهس دسهس ی  هور   

  جفناب گرددا  

 شرکس شنسناقی تصانم
نفت  حوزه  شیمیایی  مواد / موادشیمیایی حوزه آب و انرژی   

ها و توضیحاتویژگی      

 سی فوالنت فرآیند اسمز معکوآنتی اسکاالنت و آنت

Tachem 4052     با د رند  رسهوب در رریقند  سهس  زوووب  سهسا  قح زلصهوک ت هونا  نو ب رسهوبا

یزندی  در غ های سهزول ی قا سزی  هندریکسهند رز ی ی رر   کزوقندی  های زودنیدنس   های غنریلیدنس 

ی ننا  بم تسن  کرد  تجهن       کاربرد  قح زلصهوک زن    ت هونا رسهوب در  قح غ هاهاکندا  ر  کنفرک زی

یب  با حد قا دی  زصهرری جهس تصهانم    Tachem 4052رسهاندا  زیر  بم حد قا    د  سهس  زوووبرریقن

   ریدا  ( بم کار زیbrackish Antiscalantدرقا ی یب شور )

  Tachem 4052 مزایای کاربرد

 کالی ت ونا رسوبا  یهح  جهس کنفرک  زناسب   سواالنس سزنسریینفی -

 ROهای  با د رند  رسوب سنسفمکار قی کالی بم کنو     -

 کار قی با د رندگی رسوب باال در بر بر  نو ب رسوبا  سولاا  ی کربنا  -

 یزندیسا گار با  نو ب غ اهای سزول ی ی سزی -

  قسس تخرقب سذقر -

 

Tachem 4052 قح زلصوک زسوح  سس بم  ور  زسفقنم قا  شودا بم هر نسبفی در یب حا زی 

-2بم زن       systems feed water lineدر    Tachem 4051زلزوک در زلا  سفااد  ت رق  شودا  

5ppm  شودا زن    زصرری  ت رق  زیTachem 4051  سواالنس ی بسفم بم جرقا  بم کنو   ینفی 

feed water  سسا  

 
 خواص ویژه

 کسرنگ قا بنرنگ زلزوک  رد   شوا ظاهری 

  1.15±0.05  (g/ml) د نسنفم  

 20-60 (C° 20) یقسوو قفم

pH 1% (as is) 1-2 

Fe, mg/L 20 max 



 

 

Chloride (as Cl-)% 0.02 max 
 

 


