
 در گير سختي انواع ترين رايج يوني، تبادل هاي گير سختي يا ،  )water sofetner(  مكانيكي سختي گير
 مي رجوع آنها به " كننده نرم " عنوان به اوقات گاهي اگرچه فيزيكي، و شيميايي هاي كانديشنر. هستند بازار
شدن يا چسبيدن آنها به سطوح،  نشنين ته از بلكه كنند، نمي پاك آب از را سخت معدني مواد اما شود،

، از آب مي منيزيم و  كلسيم  جلوگيري مي كند. تنها راه حل براي نرم كردن آب سخت، پاك كردن مواد معدني
 مي انجام را كار اين فيلتراسيون، روشهاي برخي و )رزيني  باشد. فقط سختي گير هاي تبادل يوني (يا همان

 .دهند

    

 

 سختي گير رزيني و تانك نمك



امالح كلسيم و منيزيم موجود در آب را اصطالحا سختي مي نامند. آب در طبيعت ضمن عبور از زمين هاي   
لوميتي، كلسيم و منيزيم را در خود حل مي كند. تركيبات مربوط به بي كربنات كلسيم و آهكي و اليه هاي دو 

منيزيم در آب را سختي موقت و امالح مربوطه به سولفات ، كلرور و نيترات كلسيم يا منيزيم را سختي دائم مي 
 .نامند. مجموع سختي دائم و موقت سختي كل آب را تشكيل مي دهد

مصارف صنعتي و تاسيساتي ،مشكالت متعددي را به دليل باال بودن قابليت رسوب گذاري آبهاي سخت بويژه در 
 : و خورندگي ايجاد مي كنند كه اهم آن عبارتند از

 تشديدخوردگي و رسوب گذاري در تاسيسات حرارتي    •
 م رسوبيكاهش راندمان انتقال حرارت و افزايش مصرف بي رويه انرژي به دليل وجود اليه هاي ضخي    •
 . ايجاد لكه و رسوبات سفيد رنگ بر روي سطوح شيشه ، فلز ، پارچه ، لباس و نظاير آن    •
 .كاهش ظرفيت انتقال جريان آب در اثر تشكيل رسوبات سخت در جداره داخلي لوله ها و مخازن    •
  .افزايش مصرف مواد شوينده به دليل كاهش خاصيت كف كنندگي آنها در آب سخت    •

  

  

 در كه مثبت،  سديم سختي گير هاي رزيني بر اساس جايگزيني يون هاي سخت منفي در آب سخت با اتم هاي
 back واش بك( احياء  متناوب بطور بايد ها رزين اين. كند مي كار هستند، موجود گير، سختي در موجود رزين

wash(  د معدني سخت در آنها جلوگيري گردد. اين كار با عبور دادن آب نمك، از رزين موا رسوب از تا گردند
صورت مي گيرد. در طي فرآيند احياء (بك واش)، آب سختي گير به دور ريخته مي شود، و در نتيجه فقط آب 

رس خواهد بود. اين كار معموال در طي مدت زمان شب انجام مي گيرد. يك راه حل ديگر، سخت در دست
 استفاده از دو منبع رزين مي باشد طوريكه وقتي يكي از آنها در حال احياء مي باشد، ديگري سرويس مي دهد.

 جايگزيني سديم در سختي گير رزيني

   



  

نياز هاي آب نرم واقعي را براي مصارف خانگي و صنعتي، برآورد مي سختي گير هاي تبادل يوني، تمامي   مزايا:
  كنند.

  اشكاالت اصلي سختي گير هاي تبادل يوني عبارتند از :  معايب:

  گران بودن آنها، باال بودن هزينه راه اندازي و نگه داري آنها، و جاگير بودن سختي گير.

بوده كه براي آشاميدن مناسب نيست. البته اين  اشكال ديگر، اين است كه آب سختي گيري شده حاوي سديم
مشكل را مي توان با درنظر گرفتن يك خروجي كه آب سختي گيري نشده از آن بيرون مي آيد، حل نمود. يك 

  راه حل ديگر براي از بين بردن محتويات سديم، استفاده از دستگاه تقطير كننده آب مي باشد.

 

  

  

براي تغذيه ديگهاي بخار، برج هاي خنك كننده و ساير مصارف صنعتي،  آب نرم خروجي از دستگاه سختي گير
بسيار مطلوب مي باشد. مخازن دستگاههاي سختي گير از ورق فوالدي با ضخامت مناسب طراحي و ساخته مي 
شوند. اين مخازن پس از زنگ زدايي كامل، توسط پوشش هاي ضد خوردگي از نوع اپوكسي رنگ آميزي مي 

تگاه شامل دريچه بازديد، شبكه لوله كشي مجهز به شير آالت، نازلهاي ورودي و خروجي آب، گردند. هر دس
  .باشد مي   اتصاالت هواگيري، فشار سنج ،مخزن پلي اتيلن نگهداري محلول احياء،

  .اتمسفر مي باشد 5و 2حداقل و حداكثر فشار كاري مناسب براي دستگاههاي سختي گير ،به ترتيب 
  
  
  
  
  
  
  



 آبگير تيوني و كاربرد انها در سختيوني و رزين كارزين اني
امالح كلسيم و منيزيم از . آبهاي مورد مصرف در صنايع و شرب در كشور ايران داراي امالح زيادي ميباشند

جمله عمده ناخالصي هاي آبهاي كشور ايران به شمار مي روند. مقدار بيش از حد اين امالح، براي مصارف 
  .باشد نمي مناسب آب خوراكي و بهداشتي و   صنعتي

سختي آب، عامل تشكيل رسوب در ديگهاي بخار، مبدلهاي حرارتي، برجهاي خنك كننده و سيستمهاي سرد 
  كننده و ... مي باشد.

 هاضمه سوء باعث آب حد از بيش سختي همچنين  در صنايع نساجي و رنگرزي كيفيت باعث افت رنگ مي شود
 .شود مي انسان در كليوي بيماريهاي بروز و
  
  
  

 10بايد استفاده شود. غلظتهاي كمتر و يا بيشتر از  % 10جهت احيائ رزين از آب و نمك با غلظت  "معموال
. ميباشد گير سختي كاتيوني رزين مناسب احياء در مهمي بسيار عامل نمك خلوص و دارند كمتري اثر نمك   %

د و يĤب مي كاهش بسيار رزين عمر نمك در ناخالصي بسبب گردد استفاده معمولي نمك و نمك سنك از ااگر
 رزين بطور كامل احياء نمي گردد.

  
استفاده از آب چاه يا آب ورودي به كارخانه و يا شير آب براي تهيه آب و نمك اشتباه ديگر اكثر كاخانجات و 

رزين دوباره به رزين  كارگاه ها ميباشد كه سبب ميگردد ناخالصي آب مورد استفاده براي توليد آب و نمك احيا
  سال ميباشد كم گردد 5انتقال مي يĤبد و احياي مناسب صورت نگيرد و عمر مفيد رزين كه باالي 

توصيه ميشود براي بار اول احياء از آب مقطر استفاده گردد و براي دفعات بعد از آب سبك شده توسط دستگاه 
ده ايد استفاده نمائيد و به هيچ عنوان از آب چاه و سختي گيرتان كه در ظروف نگهداري براي احياء ذخيره نمو

يا آب ورودي كارخانه براي توليد آب و نمك استفاده ننمائيد كه باعث عدم احياء مناسب رزين بعلت داشتن 
  امالح در خود ميگردد و عمر رزين را بشدت كاهش ميدهد.

اگاهي توجه نمي نمايند و نيز كارگران مسئول متاسفانه بسياري از كارخانه ها و صنايع به مسئله فوق بعلت عدم 
 احيا نيز خيلي از اوقات توجه الزم را ندارند.

استفاده از آبهاي گل آلود و داراي مواد معلق و همچنين آبهايي كه داراي امالح آهن، منگنز، مس و ديگر فلزات 
را كم مي كنند. توصيه مي  سنگين مي باشند، رزين ها سختيگيري را زود فرسوده و آبدهي دستگاه سختگير

شود قبل از دستگاه سختي گير با رزين انيوني و كاتيوني ، مواد معلق آب، توسط يك فيلتر مناسب تا حدودي 
  جدا شوند.

 
  



متاسفانه وجود رزين هاي نا مرغوب چيني در بازار كشور كه با برندهاي معروف و به صورت غير اصل ارائه   توجه:
شكالت و هزينه زيادي به صنايع گوناگون وارد گردد. عمر كوتاه يكساله و كمتر و عدم ميگردد باعث شده است م

سختي گيري مناسب و هزينه تعوض زود هنگام و معطل بودن كارخانه جهت تعويض رزين از مشكالت رزين 
  ش ميرسند.هاي چيني ميباشد كه متاسفانه حتي با برندهاي پرواليت انگليس و يا داو امريكا بطور قآلبي بفرو

    
 پلي الكتروليت ها و منعقد كننده ها و مكانيسم عمل انها

شوند، لزوم تصفيه وجود ناخالصيهاي معلق و كلوئيدي در آب كه باعث ايجاد رنگ و بو و طعم نامطبوع آب مي
سازي براي لختهكند. اين ناخالصيها به كمك صاف كردن، قابل رفع نيستند، لذا از روش انعقاد و آب را مطرح مي

شود. افزودن يك ماده منعقد كننده به آب باعث خنثي شدن بار ذرات كلوئيدي شده ، اين حذف آنها استفاده مي
 كنندتري را ايجاد ميذرات با نزديك شدن به هم ذرات درشت دانه و وزين

شود. قد كننده استفاده ميهاي بزرگتر از مواد ديگري به نام كمك منعبراي كامل كردن اين عمل و ايجاد لخته
راحتي هاي بدست آمده كه ذرات معلق و كلوئيدي را به همراه دارند، به حد كافي درشت هستند و بهلخته

 شوندنشين و صاف ميته
معموال براي حذف مواد كلوئيدي آب و فاضآلب ،از تركيبات فلزاتي مانند الومينيوم و اهن يا برخي از تركيبات از 

  شوداستفاده ميالكتروليت 
ها موادي مصنوعي هستند داراي وزن مولكولي باال كه در فرايند تصفيه آبهاي آشاميدني موجب پلي الكتروليت

  گردند . اين مواد ميل تركيبي زيادي با ذرات بوجود آورنده كدورت آب دارندباال رفتن راندمان زالل سازي مي
ش بر روي سطح ذرات بستگي دارد و اين واكنش خود به شرايط بطور كلي عملكرد بهينه آنها به تاثير واكن

 . كندمحيطي از جمله سختي و هدايت الكتريكي آب و اسيديته آب بستگي پيدا مي
گردند. از جمله پريستول ، سوپرفلوك ، مگنوفلوك و ه تجاري متعدد توليد و عرضه ميها با نامپلي الكتروليت

   غيره
  

  

  

  

  

  



  ير :علل كاربرد سختي گ

مجاز كه مطابق با استانداردهاي بين المللي ميزان آن  حد از بيش آشاميدني هاي  سختي آب به علت باال بودن
 در و شده مختلف امراض و خاص طعم ايجاد باعث شده تعيين   CaC O3ميلي گرم در ليتر بر حسب  250
 افزايش بر عالوه و گردد مي گرم آب و بخار هاي ديگ و ها لوله جداره در سخت رسوب سبب صنعتي هاي آب
ها سبب كاهش ضريب انتقال حرارت مي شود ، سختي گير هاي كاتيوني و آنيوني  لوله مسير طول در فشار افت

 مي شاياني كمك فاضالب  ” به كمك تصفيه آمده و با كاهش بار آلودگي ، به استاندارد بودن آب ها و بعضا
  . نمايند

 آخرين اساس بر مختلف هاي ظرفيت با  اتومات   - 3 اتوماتيك نيمه   - 2 دستي -1 نوع سه در  سختي گيرها
 به گرين 000/000/3 ظرفيت تا ها  سختي گير. شوند مي مونتاژ و ساخت ، طراحي ، المللي بين استانداردهاي

مجتمع ا ، بيمارستان ها و ه هتل ، كارخانجات در استفاده و نصب قابل راحتي به و شده ساخته پكيج صورت
  هاي مسكوني مي باشد .

  موارد كاربرد سختي گير

  بهداشتي و آشاميدني آبهاي در استفاده قابل و استاندارد حد تا  سختي كاهش        -

 يا و سرمايشي و گرمايشي هاي سيستم داخل در رسوب از جلوگيري منظور به كل  سختي  حذف         -
  صنايع در مختلف بخشهاي

  ساختار سختي گيرها

 از اپوكسي رنگ با و شده ساخته تحتاني و فوقاني محدب هاي عدسي با فوالدي ورق از  سختي گيرها ستون
 مربوطه شيرهاي و اتصاالت و لوله كليه و شود مي داده پوشش ها ستون سطوح در مقاوم روغني رنگ و داخل
است كه در مواقع خاص مانند اشد ، قابل توجه ب مي   محل در نصب آماده پكيج صورت به و نصب دستگاه روي

 ورقهاي از ها  سختي گير  كارخانجات دارويي ، مواد غذايي و مناطق گرمسير با رطوبت نسبي باال ، جهت ساخت
  .گردد مي استفاده استيل استنلس

سايز ها از  ساير در و اتيلني پلي مخازن از ليتر 2000 هاي ظرفيت تا  سختي گير  مخازن نمك استفاده شده در
  . شد خواهد استفاده بتوني هاي سازه  ورق گالوانيزه ويا از 

  



  

  

  

 


