
 : )water softener(آشنایی با دستگاه سختی گیر

 .انسان می باشداولین حسن استفاده از سختی گیر ها کم کردن میزان سختی آب و نرم شدن آن و کم شدن مخاطرات سالمتی برای بدن 

به تاسیسات  حسن دیگر آن این است که از ورود آالینده ها به داخل تاسیسات و لوله ها ممانعت بعمل می آورد و این مساله موجب این خواهد شد که آسیب

 .موتورخانه ها و نیز تاسیسات مربوطه به کمترین میزان خود برسد

 . دارد که نسبت به شرایط و نوع نیاز از یکی از آنها استفاده می شود برای از بین بردن سختی آب روش های متنوعی وجود

منیزیم و یکی از مشکالت عمده ی آب به جهت مصرف و همچنین استفاده ی این آب در واحد های مختلف صنعتی وجود بیش از حد امالح موجود در آب مانند 

 .ی باشد که به آن در اصطالح سختی آب گفته می شودکلسیم باالتر از آن حد و میزان استانداردی که مشخص شده ، م

 دسته ی کلی ۴روش خود نیز به  ۹روش برای برای سختی گیری آب چه در موارد صنعتی چه در موارد خانگی وجود دارد که این  ۹به طور کلی در حال حاضر 

 مکانیکی 

 فیزیکی 

 شیمیایی 

 فیلتر های آب 

 .تقسیم بندی می شوند

بادل حرارتی حذف سختی از آب به این جهت الزم است که زمان گرم و یا سرد شدن آب امالح محلول و همچنین یون ها به شکلی از رسوب در سطوح مربوط به ت

 .ل حرارت نیز می شوندمانند کویل منابع کویلی،مبدل های حرارتی،دیگ،کویل و فن کویل و هواساز ها،کندانسور و اواپراتور قرار می گیرد و سبب کاهش تباد

 .سختی آب به دو شکل کلی سختی دائم آب و سختی موقت آب تقسیم می شوند

 .امندامالحی مانند سولفات و نیترات کلسیم یا منیزیم را سختی دائم می نامند و امالحی مثل منیزیم و بی کربنات کلسیم را سختی موقت آب می ن

 :فاده می شوددر مورد حذف سختی اب عموما از دو روش است

 سختی گیر رزینی .1

 سختی گیر الکترونیکی یا مغناطیس ی .2

 :سختی گیر رزینی

 .یکی از رایج ترین و متداول ترین روش ها برای حذف سختی آب استفاده کردن از دستگاه سختی گیر رزینی می باشد

 .و یا رزین انیونی و سلیس را نام برداز مواد شیمیایی که در سختی گیر و سیستم آن استفاده می شود می توان رزین کاتیونی 

 :کاربرد سختی گیر رزینی در صنایع

 صنایع غذایی 

 کارخانجات تولید یخ 
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 صنعت نساجی 

 واحد های قالیشویی 

 صنعت نفت و گاز و پتروشیمی 

  صنعت چرم سازی 

 

 :گیر سختینحوه انتخاب 

 :برای انتخاب یک سختی گیر موارد زیر مد نظر باید قرار گرفته شوند

 نوع و ظرفیت رزین 

 دبی آب ورودی به سختی گیر 

 سختی آب ورودی 

 سیکل و دوره ی زمانی احیا و همچنین شستشو یا فاصله زمانی بین دو احیا رزین ها 

 : کاربرد سختی گیر

 .سختیگیر جزو یکی از دستگاه های الزم و مورد نیاز در هر تاسیساتی می باشد که مبتنی بر بویلر است

 .سختیگیر دیگ بخار آب از اقدامات الزم و ضرروری در موتورخانه می باشد

نی اشاره دیگر کاربرد های سختی گیر می توان به حذف سختی آب تغذیه برج خنک کننده یا کولینگ تاور و حذف سختی های مازاد و اضافی آب های آشامیداز 

 .نمود
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 :روش های سختی گیری از آب

 تبدیل امالح منیزیم و کلسیم به امالح سدیم 

  ا جدا می کندبا استفاده از موارد شیمیایی امالح منیزیم و کلسیم ر 

 سبک کردن آب با ترکیب دو روش قبلی ذکر شده 

 روش های مغناطیس ی 

 :مشکالت بوجود آمده ناش ی از نبود سختی گیر در تاسیسات خانگی و صنعتی

 افت کیفیت رنگ در صنعت رنگرزی و نساجی 

 ایجاد رسوب در دستگاه هایی نظیر کولینگ تاور،بویلر ها و مبدل های حرارتی 

 درت شست و شو در انواع مواد صابونیکاهش میزان ق 

 خطراتی که از نظر علمی و همچنین پزشکی برای برخی بیماران خصوصا بیماران قلبی ممکن است بوجود آید 

 

 

 آریا بویلر

 نشانی آتش ایستگاه روبروی گلبرگ، خیابان آماد، اسمائیل صنعتی منطقه تهران،

 0912 644 29 08   :تلفن

 Info@aryaboiler.com: ایمیل
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