رزينهايكاتيوني 


پذیذُ تثادل یَى تشای اٍلیي تاس دس سال  ٍ 0581تِ دًثال هطاّذُ تَاًایی خاکّای صساػی دس تؼَیض
تشخی اص یَىّا هثل آهًَیَم تا یَى کلسین ٍ هٌیضم هَجَد دس ساختواى آىّا گضاسش ضذ .دس سال  0581تا
اًجام آصهایصّای هتؼذدی ثاتت ضذ کِ تؼضی اص کاًیّای عثیؼی تخػَظ صئَلیتّا ٍاجذ تَاًایی اًجام
تثادل یَى ّستٌذ .دس ٍاقغ تِ سصیيّای هؼذًی ،صئَلیت هیگَیٌذ ٍ ایي هَاد یَىّای سختی آٍس آب
(کلسین ٍ هٌیضین) سا حزف کشدُ ٍ تِ جای آى یَى سذین آصاد هیکشدًذ اص ایٌشٍ تِ صئَلیتّای سذیوی
هطَْس ضذًذ .استفادُ اص صئَلیتّای سذیوی دس تػفیِ آب هضایای صیاد داضت چشا کِ اص عشفی ًیاصی تِ
حضَس هَاد ضیویایی ًثَد ٍ اص عشف دیگش اثشات جاًثی ًیض ًذاضتٌذ.
سصیيّای هَاصًِ کٌٌذُ یَى ،رسات جاهذی ّستٌذ کِ هیتَاًٌذ یَى ّای ًاهغلَب دس هحلَل سا تا ّواى
هقذاس اکی ٍاالى اص یَى هغلَب تا تاس الکتشیکی هطاتِ جایگضیي کٌٌذ .سصیي ّای تؼَیض یًَی ضاهل تاس هثثت
کاتیًَی ٍ تاس هٌفی آًیًَی هیتاضذ تگًَِ ای کِ اص ًظش الکتشیکی خٌثی ّستٌذ .هَاصًِ کٌٌذُّا تا هحلَلّای

الکتشٍلیت ایي تفاٍت سا داسًذ کِ فقظ یکی اص دٍ یَى ،هتحشک ٍ قاتل تؼَیض است تِ ػٌَاى هثال ،یک
تؼَیض کٌٌذُ کاتیًَی سَلفًَیک داسای ًقاط آًیًَی غیش هتحشکی است کِ ضاهل سادیکالّای آًیًَی
 SO23هیتاضذ کِ کاتیَى هتحشکی هثل  H+یا  Na+تِ آى ّستٌذ.ایي کاتیَىّای هتحشک هی تَاًٌذ دس یک ٍاکٌص تؼَیض یًَی ضشکت کٌٌذ تِ ّویي غوَست یوک تؼوَیض
کٌٌذُ آًیًَی داسای ًقاط کاتیًَی غیش هتحشکی است کِ آًیَىّای هتحشکی هثل  Cl-یا  OH-تِ آى هتػل
هیتاضذ .دس اثش تؼَیض یَى ،کاتیَىّا یا آًیَىّای هَجَد دس هحلَل تا کاتیَىّوا ٍ آًیوَىّوای هَجوَد دس
سصیي تؼَیض هیضًَذ ،تگًَِ ای کِ ّن هحلَل ٍ ّن سصیي اص ًظش الکتشیکی خٌثی تاقی هیهاًوذ .دس ایٌجوا توا
تؼادل جاهذ هایغ سشٍکاس داسین تذٍى آًکِ جاهذ دس هحلَل حل ضَد .تشای آًکِ یوک تؼوَیض کٌٌوذُ یوًَی
جاهذ هفیذ تاضذ تایذ داسای ضشایظ صیش تاضذ:
 خَد داسای یَى تاضذ.
 دس آب غیش هحلَل تاضذ.
 فضای کافی دس ضثکِ تؼَیض یًَی داضتِ تاضذ ،تغَسیکِ یَىّا تتَاًٌذ تِ سَْلت دس ضثکِ جاهذ
سصیي ٍاسد ٍ یا اص آى خاسج ضًَذ.
سصیي ّای کاتیًَی دس اثش ٍاکٌص فٌل ٍ یا هطتقات آى تا فشهالذئیذ ٍ سپس سَلفًَِ کشدى آىّا تِ کوک
سَلفَسیک اسیذ تِ حالت تَدُای تْیِ ضذًذ کِ آًْا سا خشد ٍ غشتال هیکشدًذ ٍ هَسد استفادُ قشاس هیدادًذ.
ایي گًَِ سصیي ّا ًیض اص سَلفًَِ کشدى پلی استیشى تْیِ گشدیذًذّ .شگاُ دس پلی هشیضاسیَى استایشى هقذاسی
دی ٍیٌیل تٌضى افضٍدُ گشدد پلی هشی تا ساختاس ضثکِای تَلیذ هیگشدد کِ دس اثش سَلفًَِ کشدى آى ،سصیي
کاتیًَی قَی تْیِ هیگشدد ّ .شگاُ تِ جای گشٍُ سَلفًَیک اسیذ گشٍُ کشتَکسیلیک اسیذ ()COOH-

جاًطیي ضَد ،سصیيّای کاتیًَی ضؼیف ،تَلیذ هیگشدد ٍلی سٍش سادُتش تشای تْیِ ایي سصیيّا تشکیة
هتاکشیلیک اسیذ تا دی ٍیٌیل تٌضى هیتاضذ.

پشکاستشدتشیي سصیي کاتیًَی دس غٌؼت آب ٍ فاضالب سصیي کاتیًَی سذیوی هیتاضذ کِ دس ٍاحذ
سختیگیشی تشای اص تیي تشدى سختی آب استفادُ هیضَد.

سصیيّای کاتیًَی هؼوَالً تِ دٍ دستِ تقسین هیضًَذ:
 سصیيّای کاتیًَی قَی (SAC) Strongacidis Cation
 سصیيّای کاتیًَی ضؼیف (WAC) Weak acidis Cation

سصیيّای کاتیًَی قَی قادس تِ جزب کلیِ کاتیَىّای هَجَد دس آب هیتاضذ ٍلی ًَع ضؼیف قادس تِ جزب
کاتیَىّای ّستٌذ کِ تِ قلیائیت آب هشتثظ است ٍ هحػَل سیستن اسیذ کشتٌیک است.
نوعقوي:
Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H -----> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4

نوعضعيف :
Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH -----> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3

هضیت سصیيّای کاتیًَی ضؼیف تاصدّی تاالی آىّا دس هقایسِ تا سصیيّای کاتیًَی قَی هیتاضذ ،دس ًتیجِ
تاػث تَلیذ پساب کوتش دس احیاء هکشس هیگشدد .اغَالً صهاًی کِ ّذف جذاساصی کلیِ کاتیَىّای آب است
تکاسگیشی تَأم سصیي کاتیًَی قَی ٍ ضؼیف اقتػادیتش اص تکاسگیشی سصیيّای کاتیًَی قَی هیتاضذ.
نحوهعملکردرزينكاتيونيسديمي 
دس سختی گیش تؼَیض یًَی ،سصیيّای کاتیًَی سذیوی ٍجَد داسًذ کِ یَىّای سختی آٍس آب (کلسین ٍ
هٌیضین) تا سذین سصیي تؼَیض هیضًَذ کِ دس ًتیجِ آب تذٍى سختی تَلیذ هیضَد چَى یَى سذین تسیاس

هحلَل است اص ایي سٍ خغش تطکیل سسَب اص تیي هیسٍد .ایي تؼَیض یَى سذین سصیي تا یَىّای کلسین ٍ
هٌیضین آب ٍسٍدی آًقذس اداهِ هییاتذ کِ سصیي ًیاص تِ احیاء داضتِ تاضذ.
دس صهاى سشٍیس سختیگیشٍ ،اکٌص صیش اًجام هیضَد:
2RNa  Ca 2  R 2Ca  2Na 

عملکردرزينكاتيونيسديمي 

سصیيّای کاتیًَی سذیوی اص ًَع قَی ًِ فقظ کاتیَىّای هَلذ سختی آب تلکِ ّوِی یَىّای فلضی سا تا
سذین تؼَیض هیکٌٌذ.
تشتیة گضیٌص ًسثی کاتیَىّا تشای جزب تِ ٍسیلِ تؼَیض کٌٌذُ کاتیًَی قَی تِ ضکل صیش هیتاضذ:
Th4+>Fe3+>Fe2+>Ca2+>Mg+>NH4+>K+>H+

احيايرزينكاتيونيقوي 
تشای احیاء ایي ًَع سصیي ّا کافی است کِ سصیي سا تا آب ًوک ضستطَ دّین کِ دس عی آى یَىّای هٌیضین
ٍ کلسین هحثَس دس ضثکِ سصیي تا سذین ًوک تؼَیض هیضًَذ .دس پایاى کاس احیاء ،سصیي سا تا آب تاصُ
هیضَیٌذ تا ًوک اضافی حزف ضذُ ٍ دستگاُ آهادُ سشٍیس گشدد.
دس صهاى احیاء تا ًوک عؼام ،سصیٌی کِ پش اص یَىّای کلسین است دٍتاسُ تِ غَست سصیي سذیوی دس هیآیذ:
R 2Ca  2NaCl  2RNa  Cl 2Ca

تا ٍجَد ایٌکِ ّشچِ ًوک عؼام تیطتشی دس هَقغ احیای سصیي تکاس سٍد ،ظشفیت سصیي افضایص هییاتذ ٍلی
ایي تذاى هؼٌا ًیست کِ هثالً تا دٍ تشاتش کشدى هقذاس ًوک عؼام دس هَقغ احیاء ظشفیت سصیي ّن دٍ تشاتش
خَاّذ ضذ.

برخيازكاربردهايرزينها 

تا سصیيّای کاتیًَی چِ ًَع ّیذسٍطًی ٍ چِ ًَع سذیوی هیتَاى آّي ٍ هٌگٌض سا ّوچَى تقیِ کاتیَىّا
حزف کشد اها تِ ػلت اهکاى آلَدُ ضذى سصیيّا هؼوَالً هطکالتی داضتِ ٍ تایذ ًکاتی سا سػایت کشد .اٍالً تایذ
دقت کشد کِ قثل اص حزف یَى آّي تَسظ سصیي ّیچ َّایی تا آب دس تواس قشاس ًگیشد چَى دس اثش هجاٍست
تا َّا ،آّي ٍ هٌگٌض هحلَل دس آب اکسیذُ ضذُ غیش هحلَل دس هیآیٌذ ٍ دس ًتیجِ سٍی رسات سصیي سسَب
کشدُ ٍ تاػث آلَدُ ضذى سصیي هیگشدد.
تا استفادُ اص سصیيّای تثادل یًَی هیتَاى لیضیي سا کِ جض اسیذ آهیٌِ ضشٍسی هَسد ًیاص سطین غزایی
خَکّا ،هاّیاى ٍ سایش گًَِّای حیَاًی هیتاضذ  ،سا تخلیع کشد .دلیل اّویت تخلیع ایي اسیذ آهیٌِ،
ًضدیکتش ضذى سطین غزایی حیَاًات تِ ًیاصهٌذی ّای آًْا دس هػشف هَاد خام ٍ  ...است تا تَجِ تِ ایٌکِ
هقذاس لیضیي دس داًِّا ،تخػَظ غالت ًاچیض هیتاضذ.
 حزف سیلیکا اص آبّای غٌؼتی تا استفادُ اص سصیيّای آًیًَی قَی
 حزف آهًَیاک اص َّا تَسیلِ صئَلیتّای عثیؼی اغالح ضذُ (کلیٌَتپلَلیت)

