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Scuturați o sticlă de Gans de ZnO
și CO2 și urmăriți-o. Ar trebui să 

constatați că există particule opace 
care se lasă repede la fund, 

precum și fulgi care cad foarte 
greu.

Principiul -1



Principiul -2

Dacă măsurați rata de depunere, 
veți observa că:

• Particulele rapide se depun cu o 
viteza de 84 mm pe minut. 
Acestea sunt particulele de ZnO.

• Particulele încete care se depun 
cu o viteză de 1½ mm pe minut. 
Acestea sunt particule de CO2.



Dacă puneți acest amestec 
într-un flux ascendent de 
apă, ce se ridică cu o 
viteză mai mare de 1½ 
mm pe minut, dar mai 
înceată de 84 mm pe
minut, ZnO se va depune 
la fundul vasului, în timp 
ce CP2 va fi transportat în 
sus de apă.

Principiul -3



Obiective

SĂ CONSTRUIM O 
CONFIGURAȚIE SIMPLĂ, 

BAZATĂ PE ACEST PRINCIPIU, 
PENTRU SEPARAREA GANS-
ULUI DE ZnO DE CEL DE CO2



Materiale

În afara 
suportului, toate 
celelalte materiale 
pot fi cumpărate 
din secțiunea 
pentru pești a 
magazinelor de 
animale.



Decantorul - 1

Luați o 
sticlă de 
plastic și 
tăiați-o aici 

Sticlele de 
băuturi 
acidulate 
sunt mai 
bune, 
deoarece 
sunt mai 
tari



Faceți o 
gaură în 
partea 
curbată 
pentru a 
potrivi tubul
de ieșire.

Decantorul - 2



În jurul gâtului faceți o 
de găuri egal 
distanțate. Cel puțin 4 
dar nu mai mult de 8. 
Cu cat mai multe cu 
atât mai bine. Puteți 
utiliza o sârmă înroșită 
în foc pentru a face 
găurile.

Decantorul - 3



Tăiați capătul unui tub (de 4-
5 mm diametru). Faceți mici 
găuri în tub, cu spațiile egale 
cu cele de pe gâtul sticlei. 
Adăugați și lipiți mici bucăți 
de tub cu diametru mic (de 
2-3 mm) în aceste găuri. 
Tuburile trebuie să iasă în 
afară cu 2-4mm.

Decantorul - 4



Puneți tubul în 
jurul gâtului 
sticlei, astfel 
ca micile 
tuburi să intre 
în găurile de 
pe gâtul sticlei.

Decantorul - 5



Prima dată lipiți-l cu 
adeziv, apoi ulterior 
îmbrăcați-l bine cu 
plastic topit.

Pentru siguranță, 
acoperiți-l cu bandă 
adeziva puternică.

Decantorul - 6



Luați două capace pe 
care le lipiți spate în 
spate. Apoi faceți o 
gaură prin ambele, 
prin care să puteți 
trece forțat un furtun.

Decantorul - 7



Tăiați filetul unei sticle. 
Faceți un dop din orice 
material tare, lipiți o 
bucată de tub în dop și 
apoi lipiți tot dopul pe a 
doua sticlă.
Tăiați sticla pentru a face 
o pâlnie.

Decantorul - 8



Tăiați crestături 
în gâtul sticlei, și 
lăsați-le în afară 
pentru a le 
potrivi în sticla 
inițială.

În imagine, crestăturile sunt colorate    
cu negru pentru mărirea vizibilității.

Decantorul - 9



Veți obține ceva ca 
și acesta. Marcajele 
negre sunt pentru 
vizibilitate.

Adăugați distanțiere 
pe margine pentru 
a se centra în 
cealaltă sticlă.

Decantorul - 10



Aici se arată modele de 
curgere în decantor.
După ce ZnO și CO2 ies din 
zona de ascensiune circulară, 
ZnO începe să se depună. 
Datorită curenților ascensionali 
de pe margini, acesta se mută 
spre centru și se depune în 
sticla de jos. CO2 nu se poate 
depune și iese prin tubul de la 
partea superioară.

Decantorul - 11



Acum ar trebui să fi obținut 
ceva ca și acesta. Pentru a-l 
finaliza, trebuie să adăugați 
pompa, valvele și vasul 
pentru amestecul cu ZnO și 
CO2.
Când puneți totul pe suport , 
separatorul vostru ar trebui 
să fie gata.

Decantorul - 12



Suportul - 1

Puteți face suportul din orice 
material rezistent la apă. Eu 
am utilizat o placă de cupru 
pentru circuite imprimate.

Luați două plăci. În centrul unei, realizați o gaură 
puțin mai mică decât sticla de deasupra. Apoi 
faceți 3 sau 4 găuri, de 5-6mm diametru pentru 
tije. Faceți găurile simultan în ambele plăci pentru 
a se potrivi.



Pentru tije eu am utilizat 
tije filetate de 5mm, 
deoarece le-am avut 
deja. Voi puteți utiliza 
bare și filetați ambele 
capete. Puneți plăcile la 
cele două capete între 
două piulițe.

Suportul - 2



Veți obține așa 
ceva. Eu am 
utilizat o placă 
puțin mai mare 
în partea de jos, 
pentru o mai 
bună stabilitate.

Suportul - 3



Se iau două vase, unul pentru amestec și celălalt 
pentru recoltarea de CO2. Se pune pompa într-
unul și îl numim “Vasul de Amestec”. Ieșirea de la 
pompă trebuie divizată în două. Una alimentează 
decantorul în timp ce cealaltă este întoarsă în 
vasul de amestec pentru a agita amestecul de 
Gans-uri. Ambele furtune au robinete pentru 
reglare debitului. Furtunul ce vine de la decantor 
coboară în al doilea vas, care este “Vasul de CO2”. 
De asemenea mai adăugați un robinet la partea 
superioară a colectorului de ZnO pentru golire.

Suportul - 4



Vedere de Ansamblu

Puneți decantorul 
în suport. Lipiți un 
inel de material 
plastic în jurul 
sticlei, deasupra 
plăcii, astfel încât 
să stea ferm 
poziționată în 
suport.



Aceasta este 
configurația: Pompa ia 
amestecul de Gans-uri din 
vas, și îl pompează în 
separator. Deoarece totul se 
ridică încet, Gans-ul de ZnO 
se depune și este recoltat 
din sticla de jos. Gans-ul de 
CO2 continuă să se ridice și 
curge liber din cea de-al 
doilea furtun. O parte din 
amestec este returnat 
pentru agitarea amestecului 
de Gans-uri.

Vedere de Ansamblu



• Deschideți complet robinetul de întoarcere.
• Închideți complet robinetul spre decantor.
• Umpleți cu amestec “Vasul de Amestec”.
• Alimentați sistemul cu apă.
• Porniți pompa.
• Încet deschideți robinetul, până ce particulele 

mari de ZnO se pot ridica sus din zona de 
ascensiune circulară. Acum sistemul a început 
să funcționeze.

• Măriți debitul la un nivel la care nivelul 
fluidului în decantor se ridică cu 2-3cm peste 
vîrful furtunului de colectare.

Vedere de Ansamblu



Îi mulțumim D-lui M Keshe
și Membrilor Fundației Keshe, 

pentru furnizarea Gratuită
și Benevolă a cunoștințelor.

Sperăm că această cunoaștere 
vă va fi de folos.

Vă URĂM ZILE SĂNĂTOASE
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