ایشان کطًسی خطک ي کم آة است کٍ ثب تًجٍ ثٍ سضذ جمؼیت ي مىبثغ محذيد آة ،ثبیذ ساَکبسَبی مىبسجی ثشای استفبدٌ ثُیىٍ
اص مىبثغ ،اجشا کىذ .ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ ثخص اػظم کطًس سا مىبطك کم آة دسثش گشفتٍ ي جمؼیت لبثل تًجُی دس ایه مىبطك صوذگی
می کىىذ ،سيش َبی وًیه استفبدٌ صحیح ي حتی استفبدٌ مجذد ،می تًاوذ ثشای تًسؼٍ مىبطك فًق مفیذ ثبضذ .ثش خالف سيش
َبی کًتبٌ مذت ،استفبدٌ مجذد اص آة خبکستشی ثخص مُمی اص مطکل جًامغ سا حل می کىذ ي دس آیىذٌ َبی ديس ثٍ ػىًان
سيضی ضشيسی ي غیشلبثل تغییش ثبلی خًاَذ مبوذ .

آة خبکستشی ،مجمًػٍ ای اص فبضالة َبی ظشفطًیی ،دستطًیی ي حمبم می ثبضذ ي می تًاوذ ثب ایجبد سبص ي کبسی جذیذ ،ثشای
آثیبسی فضبَبی سجض مجتمغ َب (ي یب حتی استفبدٌ َبی خبظ دس داخل مىضل َمچًن آة سشيیس ثُذاضتی ي غیشٌ) مًسد
استفبدٌ لشاس گیشد .استفبدٌ مجذد اص آة خبکستشی ثبػث کبَص مصشف آة َبی سطحی ي صیشصمیىی می ضًد .آة خبکستشی،
 05تب  05دسصذ فبضالة ضُشی سا تطکیل می دَذ .

سیستم َبی استفبدٌ مجذد اص آة خبکستشی اص سيش َبی کم َضیىٍ دستی تب سيش َبی تصفیٍ ثبوًیٍ کٍ تًاوبیی حزف سيغه،
چشثی َب ي مًاد جبمذ سا داسد ،گستشدٌ است .سیستم تصفیٍ ايلیٍ ضبمل یک یب چىذ تبوک سسًة گیش است کٍ ثب حذف مًاد جبمذ
ي سيغىی ثٍ کمک یک صبفی ،آة خبکستشی سا ثٍ مىظًس آثیبسی آمبدٌ می کىذ .ایه سیستم َب کبمال التصبدی ي ثٍ صشفٍ می
ثبضىذ ي اص سیستم آثیبسی صیشسطحی استفبدٌ می ضًد .دس سیستم َبی تصفیٍ ثبوًیٍ ،سيغه ،چشثی ي رسات جبمذ ثیطتشی حزف
می ضًد ي می تًان اص سیستم آثیبسی سطحی ي صیشصمیىی استفبدٌ کشد .

مًفمیت یک سیستم استفبدٌ مجذد اص آة خبکستشی ،ثستگی صیبدی ثٍ تالش َبی فشدی ثشای وگُذاسی اص آن داسد .یک سیستم
وصت ضذٌ آة خبکستشی ،مسئًلیت َبیی سا ثٍ ػُذٌ صبحت خبوٍ یب ثُشٌ ثشداس مجىی ثش وگُذاسی صحیح سیستم مطبثك
دستًسالؼمل ضشکت تًلیذ کىىذٌ می گزاسد .مصشف کىىذٌ ثبیذ مطمئه ضًد کٍ سیستمی کٍ اص آن وگُذاسی می کىذ ،دس تمبم
صمبن َب کبمال صحیح کبس می کىذ ي دس صًست ثشيص خطب ي مطکل ،ثبیذ دس اسشع يلت حل ضًد
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