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چکیده
در این پژوهش اثر افزایش مسیر جریان آب در میدان مغناطیسی متناوب بر ساختار بلورک های کربنات کلسیم مورد
مطالعه قرار گرفت .برای مطالعه از دو دستگاه آّب مغناطیسی با میدان مغناطیسی  141میلی تسال و طول  33سانتی متر با
قطر نیم اینچ استفاده شده است .محلول آبی کربنات کلسیم به مدت  11ساعت از درون دستگاه آب مغناطیس عبور داده
شد و سپس ماده محلول خشک توسط آنالیز  XRDو  SEMمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که نانو ذرات
رسوب داده شده در میدان مغناطیسی  3/30بزرگتر از محلول غیر مغناطیسی است.
کلمات کلیدی :دستگاه آب مغناطیسی،کلسیم کربنات.
مقدمه
تیمار مغناطیسی آب یک روش برای جلوگیری از شکل گیری رسوب در سیستم های تجاری صنعتی و سیستم های
مکانیکی آب (از جمله دیگ های بخار آب گرم ) می باشد و همچنین تبدیل به یک جایگزین مهم به جای استفاده از مواد
شیمیایی شده است .استفاده از موادی مانند پلی فسفات ها درآب برای رسوب زدایی در دراز مدت برای محیط زیست زیان
آور است و به دلیل تغییرات ثابت در سختی آب  ،امکان پذیر نیست که مقدار مواد شیمیایی را با دقت تعیین کرد .این ماده
می تواند برای سالمتی انسان بسیار مضر باشد .نخستین دستگاه تجاری در سال  1041در کشور بلژیک ثبت شد[ .]1در
اتحاد جماهیر شوروی سابق از قدرت الکترومگنت ها در سیستم های آب گرم از دهه  1093استفاده شده است[ ;]2در
ایالت متحده آمریکا استفاده از دستگاه تصفیه مغناطیسی آب از سال  1091گسترش یافته است[ .]3مطالعات بسیاری از
تیمار مغناطیسی آب نشان می دهد که این اثر وابستگی به طبیعت و شرایط محلول دارد  ،به عنوان مثال  ، pHوجود
ناخالصی ها مانند

]، [ 4

[،]1

[]9و برخی از فلزات سبک تر مانند

و

[ .]9در پژوهش

های اولیه نتیجه گرفتند که میدان مغناطیسی  ،کریستاله شدن نمک های دیامغناطیسی اسیدی ضعیف را تسریع می
دهد .فقط اندازه کریستال و مورفولوژی محصول نهایی تعیین شد .در مطالعات جدیدتر در مورد فسفات کلسیم  ،میزان
رسوب مقادیر باالتری را در میدان مغناطیسی نشان داد[ . ]0 ,1ذرات سنگ گچ در آب معمولی و آب مغناطیسی اندازه
گیری شد و مشاهده شد که ذرات در آب مغناطیسی بزرگتر و منظم تر هستند .عالوه بر این درمان مغناطیسی به طور
قابل توجهی تعدادی از باکتری های بیماری زا  ، E.coliویروس های مضر و جلبک را کاهش داد[ .]11 ,13گزارش شده
است که میدان مغناطیسی به طور موثر به کاهش محتوای رنگ  ،ذرات معلق جامد و کدر بودن آب فاضالب را کاهش می
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دهد .عالوه بر این استفاده از دستگاه مغناطیسی برای بهبود روند شست و شوی نساجی مورد استفاده قرار گرفت[.]12
تیمار مغناطیسی به طور قابل توجهی مواد پاک کننده و معدنی را اصالح کرده و در نهایت سفید تر شدن پنبه را افزایش
داد[ . ]13گزارش شده است که رسوب آب از طریق یک میدان مغناطیسی نسبت رسوب آراگونیت/کلسیت را با احتمال
 00/00درصد افزایش می دهد و زمان حافظه مغناطیسی آب به بیش از  233ساعت هم طول می کشد[ .]14روش های
ف یزیکی به دلیل سازگاری باال با محیط زیست ،ایمنی و سادگی آن ها بسیار جذاب هستند[ .]11نتایج آزمایش های
متعددی در زمینه درمان مغناطیسی منتشر شده است .گزارش شده است که میزان رسوب با تیمار مغناطیسی از آب
سخت تا  43درصد با توجه به درجه حرارت و نوع سطح جامد(به عنوان مثال؛فوالد ضد زنگ ،مس  ،آلومینیوم وشیشه)
کاهش می یابد[ .]19مادسن تاثیر میدان مغناطیسی بر رسوب نمک های معدنی را بررسی کرد و گزارش داد که میدان
مغناطیسی تاثیر به سزایی بر روی کربنات ها و فسفات ها با یون های فلز دیامغناطیسی دارد[ .]1بین رسوب های ناشی از
کلسیم کربنات ،هیدروکسید منی زیم و سولفات کلسیم ،رسوب ناشی از کلسیک کربنات غالب بوده و بیشتر به فرم بلورهای
کلسیت می باشد .رسوب کلسیم کربنات موجب انسداد لوله ها شده و باعث ایجاد مشکالت در سیستم های تجاری و
صنعتی می شود .شکل گیری رسوب روی دیواره لوله ها به دلی ل انباشته شدن نمک های محلول در آب روی دیواره ها می
باشد .در سیستم های آب با دما و فشار باال(به عنوان مثال،دیگ های بخار،مبدل های حرارتی یا لوله های آب گرم)
حاللیت کلسیم کربنات را کاهش داده و به تدریج رسوبات شکل می گیرندکه باعث کاهش دبی انتقال آب لوله می
شود[ .]19تشکیل رسوب در داخل لوله ها باعث زیان قابل توجه اقتصادی و مسائل زیست محیطی می شود .به طور معمول
 ،استفاده از مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب با استفاده از آهک و خاکستر سودا می باشد[ .]11تاثیر آب مغناطیس
با استفاده از همزن یون مغناطیسی بر روی گیاهان نشان می دهد که باعث افزایش رشد  23تا  33درصدی شده و نیز
کیفیت محصول کشاورزی را افزایش می دهد[ .]10با استفاده از آهنرباهای دائمی و میدان مغناطیسی استاتیک اثبات شد
که می توان تا  11درصد تبخیر آب را سرعت بخشید[.]23
آزمایشات
مقدار  1گر م پودر کلسیم کربنات را بوسیله ترازوی دیجیتال ) A&Dساخت ژاپن با دقت 3/3331و خطای  3/31گرم)
وزن کرده و در  1لیتر آّب در دو ظرف به صورت جدا از هم به شکل محلول در می آوریم .از دو پمپ یکسان برای گردش
آب استفاده شده است .سرعت هر کدام از پمپ ها 3039لیتربر ثانیه می باشد .در آزمایش اول از یک دستگاه آب مغناطیس
(با عنوان همزن یون مغناطیسی ساخت شرکت فاپن ایران) برای مغناطیس کردن محلول استفاده شده است و شدت
میدان مغناطیسی متناوب در مرکز آن با استفاده از یک تسال متر دیجیتال(ساخت شرکت فاپن ایران با دقت 3 /31میلی
تسال) اندازه گیری شده و بزرگی آن 141میلی تسال می باشد .محلول آبی کلسیم کربنات به مدت  11ساعت در درون
میدان مغناطیسی گردش داشته است .سپس بعد از رسوب گیری و جداسازی آن به مدت  9ساعت در دمای  13درجه
سلسیوس پودر کلسیم کربنات خشک گردید .در آزمایش دوم همین روند به صورت مشابه دوباره تکرار شده است با این
تفاوت که به جای استفاده از یک همزن یون مغناطیسی ،دو همزن یون مغناطیس استفاده شده است .مراحل جداسازی و
خشک کردن با آزمایش اول یکسان می باشد .چیدمان آزمایشات بدون میدان و با میدان یک همزن یون مغناطیس و دو
همزن یون مغناطیس سری در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل :1چیدمان آزمایش سه نمونه با محلول کلسیم کربنات :الف) بدون حضور میدان مغناطیسی  ،ب) با میدان
مغناطیسی توسط یک همزن مغناطیس  ،پ) با میدان مغناطیس توسط دو همزن یون مغناطیس سری
پودر به دست آمده برای آنالیز  XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEMآماده سازی شد .نتایج حاصل از
آنالیز  XRDبرای سه نمونه ی کلسیم کربنات بدون میدان مغناطیسی ،کلسیم کربنات با یک همزن یون
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مغناطیسی و کلسیم کربنات با دو همزن یون مغناطیسی(برای بررسی اثر طول میدان مغناطیسی در شکل  4ارایه
شده است.

شکل  :2نتایج حاصل از  XRDبرای سه نمونه کلسیم کربنات الف) بدون میدان مغناطیسی ،ب) با یک همزن یون
مغناطیسی ،پ) با دو همزن یون مغناطیس سری.
با استفاده از رابطه دبی شرر

= Dمحاسبه عرض پیک در نصف شدت بیشینه  ،اندازه کریستال ها را به طور تقریبی

محاسبه نمودیم .که در این رابطه  Dاندازه تقریبی کریستال  K ،تقریبا  300و  λطول موج پرتو ایکس و برابر با
30114nmو  βعرض پیک درنصف شدت بیشینه و  θزاویه براگ مربوط به پیک می باشد .با استفاده از رابطه دبی شرر
اندازه کریستال های به دست آمده برای سه نمونه کلسیم کربنات بدون میدان مغناطیسی ،کلسیم کربنات با یک همزن

یون مغناطیسی و کلسیم کربنات با دو همزن یون مغناطیسی سری به ترتیب برابر با  32nm ، 31nmو  34nmمی
باشد .بنابراین از تحلیل آنالیز XRDمی توان نتیجه گرفت که اندازه کریستال ها دراثر طول مسیر آب در میدان
مغناطیسی نسبت به حالت شاهد(بدون میدان مغناطیسی) 0درصد بیشتر می باشد .می توان نتیجه گرفت که دانه ها در
حضور میدان مغناطیسی رشد کرده و این رشد دانه ها باعث می شود که ذرات بزرگتر کمتر به هم بچسبند و همچنین در
محلول کمتر حل می شوند لذا باعث کاهش غلظت محلول هم می شوند .از تحلیل آنالیز  XRDبا استفاده از نرم افزار
آنالیز  xpert highscoreشماره گذاری صفحات مشخص و شماره صفحات نشان دهنده ساختار کریستالی کلسیت به
شکل  Rhombohedralبا ثابت های شبکه  b=40010 ، a=40010و c=1903923آنگستروم و زوایای  α=β=03و

 γ=123درجه می باشد.
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برای آنالیز های نتایج حاصل از  SEMاز نرم افزار  Digimizerو رسم هیستوگرام ها از نرم افزار Originpro 2015
استفاده شده است .در شکل  ، 3شکل  4و شکل  1نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات رسوب کرده به ترتیب ،
بدون میدان مغناطیسی ،اثر یک همزن یون مغناطیسی و دو همزن یون مغناطیسی در مقیاس  133نانومتر ارائه شده است.

شکل :3نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات بدون میدان مغناطیسی در مقیاس) 133نانومتر (

با توجه به هیستوگرام رسم شده ماکسیمم ذرات دارای شعاع  33نانومتر می باشند.

شکل :4نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات تحت تاثیر یک همزن یون مغناطیسی در مقیاس) 133نانومتر)

با توجه به هیستوگرام رسم شده ماکسیمم ذرات دارای شعاع  31نانومتر هستند.
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شکل :1نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات در مقیاس) 133نانومتر( تحت تاثیردو همزن یون مغناطیسی

هیستوگرام رسم شده برای شکل  9نشان می دهد که ماکسیمم شعاع ذرات بین 31تا  41نانومتر می باشد .شکل  ،9شکل
 9و شکل  1نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات به ترتیب بدون اعمال میدان مغناطیسی ،تحت اثر یک همزن یون
مغناطیسی و تحت تاثیر دو همزن یون مغناطیسی در مقیاس  233نانومتر آورده شده است.

شکل :9نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات بدون میدان مغناطیسی در مقیاس ( 233نانومتر )
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هیستوگرام رسم شده برای شکل 9نشان می دهد که ماکسیمم اندازه شعاع ذرات برای کلسیم کربنات بدون میدان
مغناطیسی تقریبا  41نانومتر می باشد.

شکل:9

نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات تحت تاثیر یک همزن مغناطیسی در مقیاس)233نانومتر(

هیستوگرام رسم شده برای شکل  ،9ماکسیمم اندازه شعاع ذرات را در حدود  13نانومتر نشان می دهد.

شکل :1نتایج حاصل از  SEMبرای کلسیم کربنات تحت تاثیر دو همزن یون مغناطیس در مقیاس( 233نانومتر)

هیستوگرام رسم شده برای شکل  1نشان می دهد که ماکسیمم اندازه شعاع نانو ذرات  13نانومتر می باشد.

www.ICNB.ir

7

نتیجه گیری و بحث
در این پژوهش رشد دانه های کلسیتی تحت تاثیر میدان های ناشی از یک همزن یون مغناطیسی و دو همزن یون
 مشاهده می شود که رشد دانه ها تحت تاثیر میدان مغناطیسی با دو همزن سریع تر از یک همزن و.مغناطیسی بررسی شد
 پس می توان نتیجه گرفت طول مسیر آب در میدان مغناطیسی.همچنین سریع تر از حالت بدون میدان مغناطیس است
یعنی حالتی که ذره درداخل میدان مغناطیسی زمان بیشتری طول می کشد تا از درون میدان خارج شود تاثیر بیشتری بر
 هم نشان می دهند که افزایش طول مسیر میدان مغناطیسی بر رشد دانه ها نسبت بهXRD  آنالیزهای.رشد دانه ها دارد
. درصد بیشتر بوده است0 حالت شاهد
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