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ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﯾﻮن ﭘﺮﮐﻠﺮات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻨ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺷﻮد.

ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﻨ ﺘ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی آﺑﯽ ﮐﻠﺮات ﺳﺪﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮ در
ﻣﺠﺎورت ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ و ﺷﯿﺮ آﻫﮏ واﮐﻨﺶ داده و در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوﻏﺎب ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و واﮐﻨﺶ
اﺳﯿﺪ ﭘﺮﮐﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺣﺘﺮاق ﻣ ﺷﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ
از اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺻﻨ ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻗﺎرچ ﺑﺎﮐﺘﺮی و
ﻣﺎده ﺿﺪ ﺑﻮ از اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮔﺮدد.
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻨ ﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﮐﻠﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺮﺧ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای آﺗﺶ ﺑﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧ ﻣﻬﻤﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ در
ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧ ﻣﻬﻤﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﻨ ﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﮐﻠﺮﯾﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﻧﯿﺰ
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ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﻧﮕﻬﺪاری از ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮑﻪ ی آن در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و
ﺧﻨﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺸﮑﻪ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ در آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﺨﺎزن
ﻧﮕﻪ داری ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻮدار و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘ ﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﺣﺘ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ

2

