سختی گیری:
مقدار سختی آب ،عالوه بر اینکه در آبهای صنعتی خیلی حائز اهمیت است ،از نظر بهداشت عمومی هم
اهمیت خاصی دارد .آبهای سخت در درجه حرارت باال مشکالتی را به همراه دارد از جمله در جداره کتری و
دیگهای بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند.
مشکالتی که سختی آب در صنایع مختلف ایجاد میکند باعث شده است که ما از دستگاههای سختیگیر برای
آبهای ورودی صنایع استفاده کنیم.
بطور کلی سختی موجود در آب باعث مشکالتی درسیستمهای تاسیساتی و صنعتی میشوند .مهمترین آنها عبارتند
از:
 سختی بیش از اندازه در آب برای سالمتی انسان مضر بوده و تشکیل انواع سنگهای کلیه ،مثانه و سوء
هاضمه از آن جمله میباشد.
 ایجاد رسوب در دیگهای بخار فشار باال ،که باعث کاهش راندمان بر اثر انتقال حرارت پایین و در نتیجه
باال بردن دمای کاری دیگ توسط کاربر برای جبران کسری انتقال حرارت و به تبع آن افزایش مصرف
سوخت خواهد شد.
 ایجاد رسوب در برجهای خنک کن ،چیلر و سایر سیستمهای حرارتی و برودتی و کاهش راندمان آنها و
یا از کار افتادن کل سیستم
 به علت سختی موجود در آب ،قدرت شویندگی انواع مواد صابونی کاهش مییابد بطوریکه بازدهی
شویندهها در آب سخت نصف بازدهی آنها در آب نرم است.
 در صنایع نساجی و رنگرزی باعث افت کیفیت رنگ میشود.
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دستگاههای سختیگیر مورد استفاده در تصفیه آب ،بیشتر به صورت استوانه فلزی هستند ،که در داخل آن،
ذرات رزین قرار میگیرند.

نحوهی کار به این ترتیب است که با ورود آب از قسمت باالیی مخزن آب در تماس با رزینها قرار میگیرد و
در این حالت فرآیند تبادل یونی انجام میگیرد.
در طی فرآیند تبادل یونی ،رزینها یونهای عامل سختی (منیزیم و کلسیم) را از آب میگیرد و به جای آن
یون سدیم را به آب میدهد با این فرآیند آب سخت به آب نرم تبدیل میشود.
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در انتهای مخزن از سنگ سیلیس استفاده شده است که آب نرم شده با عبور از این الیه مقداری از ذرات معلق
خود را از دست میدهد .در نهایت آب خروجی توسط یک سری نازل جمع آوری میشود.
پس از مدتی آب راندمان کار کاهش مییابد که به دلیل اشباع شدن رزینها میباشد برای برطرف کردن این
مشکل میتوان از احیای رزین استفاده کنیم .احیای رزین با ریختن محلول آب و نمک انجام میگیرد.
استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق ،و همچنین آبهایی که دارای امالح آهن ،منگنز ،مس و دیگر
فلزات سنگین میباشند ،رزینها را فرسوده و آبدهی دستگاه سختیگیر را کاهش میدهد.

کاربرد دستگاه سختی گیر:
 جلوگیری از عملیات رسوبگذاری در دستگاههای گران قیمت
 کاهش سختی و تصفیه آب آشامیدنی
 پیشگیری از گرفتگی لولهها
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اجزای مخازن سختی گیر:
 مخزن:
رزینها در داخل این مخازن قرار میگیرند در واقع عمل تصفیه در این قسمت صورت میگیرد.

 رزین:
رزینها مواد هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده است .آبهایی که دارای امالح
آهن ،منگنز ،مس و دیگر فلزات سنگین میباشند ،رزینها را فرسوده و آبدهی دستگاه سختیگیر را
کاهش میدهد.
 نازل:
نازلها برای جمع آوری آب تصفیه شده استفاده میشوند.
 مخزن محلول آب و نمک:
محتویات این مخازن برای احیای رزین مورد استفاده قرار میگیرند.
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 مانومتر:
برای کنترل فشار ورودی مورد استفاده قرار میگیرند.
 شیر سلویید ولو:
برای تنظیم ورودی مخزن مورد استفاده قرار میگیرد.
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