سختی گیر رزینی  -معرفی و محاسبه سریع
معرفی :
دس هَتَسخاًِ سیستن ّای حشاست هشکضی ٍ دیگ تخاس  ،تشای تَلیذ آب ًشم ٍ تذٍى سسَب اص دستگاُ سختی گیش
سصیٌی استفادُ هی گشدد.
دستگاُ سختی گیش سصیٌی  ،یک هٌةع استَاًِ ای اص ٍسق فَالدی جَضکاسی ضذُ

هی تاضذ کِ هؼوَال داسای یک

دسیچِ دس تاال جْت ٍاسد کشدى هَاد ٍ ّوچٌیي یک دسیچِ دس کٌاس جْت تاصدیذ ٍ سشٍیس هی تاضذ .
دسٍى هخضى  ،هَاد سصیيی هخصَظ  ،تِ ًام صئَلیت تِ استفاع  75الی  200ساًتی هتش سیختِ هی ضَد یؼٌی حذٍد
ًصف استفاع استَاًِ اصلی هٌثغ سختی گیش ٍ قثل اص آى ًیض سٌگ سیلیس هی سیضًذ .
یک دستگاُ سختی گیش سصیٌی اص اجضای اصلی ریل تطکیل ضذُ است :

کِ دس آى آب اص تاال ٍاسد دستگاُ ضذُ ٍ تا ػثَس اص سٍی هَاد سصیي ػثَس کشدُ ٍ دس ًْایت تَسط آب جوغ کي ّای
ًصة ضذُ تِ سوت ضیش سَلٍَلَ هٌتقل هی گشدد.

دس دستگاُ سختی گیش اص هْوتشیي تجْیضات ضیش سَلَ ٍلَ ( یک ضیش تا ػولکشد چٌذ ساِّ )  ،هی تاضذ کِ هسیش ػثَس
جشیاى سا دس حالت ّای هختلف تغییش هی دّذ .
ضیش ّای چٌذ ساِّ تطَس دستی ٍ اتَهاتیک تَلیذ هی گشدًذ کِ دس ًَع دستی ضیش دس سِ حالت هختلف تا ضواسُ ّای
دسج ضذُ تِ ضشح ریل ػول هی ًوایذ.
-1حالت ضستطَی هؼکَس
-2حالت احیاء سصیي
-3حالت سختی گیشی
دس کلیِ هَتَسخاًِ ّای تاسیسات اػن اص گشهایص ٍ سشهایص

 ،سختی آب تایذ طَسی پاییي آٍسدُ ضَد تا اص ایجاد

سسَب دس تجْیضات اصلی ضاهل دیگ ّای تخاس ،دیگ آتگشم ٍ سایش تجْیضات جلَگیشی تِ ػول آیذ .
لزا تایذ تطَس هٌظن ٍ پیٍستِ ػول ًوًَِ گیشی ٍ تؼییي سختی تَسط اپشاتَسّا اًجام ضَد .
اص طشف دیگش سصیي ّا پس اص ػثَس آب ّای سخت تِ هشٍس تا تؼَیض یًَی اهالح کلسین ٍ هٌیضین تِ حالت اضثاع
سسیذُ ٍ خاصیت سختی گیشی آًْا کاّص هی یاتذ لزا تایذ ػول احیا ء تا آب ًوک سا تشای سصیي ُ ا اًجام داد تا دٍتاسُ
آهادُ فشآیٌذ سختی گیشی ضًَذ .

سختیگیری

شستشو

اشباع

احیاء

محاسبات سریع و سر انگشتی سختی گیر رزینی :
ّ -1ویطِ تؼییي حذاقل سختی آب تاتؼی اص فطاس دیگ هی تاضذ
لزا دسجِ سختی آب دس هحاسثات تاسیسات حشاست هشکضی اص جذٍل ریل تؼییي هی گشدد :
فطاس دیگ ()psi
حذهجاص سختی()ppm

0-150

250-150

250

75

40
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 -2سختی آب تا ٍاحذ ( ppmجضء دس هیلیَى ) سٌجص هی ضَد ٍ تش اساس سختی تِ اًَاع ریل دستِ تٌذی هی
گشدًذ :
 -1-2آب ًشم  :آب ّایی کِ دسای حذاکثش  ppm 150تاضٌذ.
 -2-2آب هتَسط  :سختی آًْا تیي  150الی  ppm 250هی تاشد .
 -3-2آب سخت :آب ّایی کِ سختی آًْا تاالتش اص  ppm 250هی تاضذ.

-3تشای هحاسثِ سشیغ سختی گیش هی تَاى اص جذٍل صیش استفادُ ًوَد :
سیستن هتشیک

سیستن اًگلیسی

هطخصات

هتش هکؼة دس سٍص

گالي دس سٍص

PPM

Grain=PPM/17.2

 =Cکل سختی دس یک سٍص

)A*B(gr

)A*B(grain/day

 =Dهقذاس سصیي

D=C/69

D=C/30000

 =Eهقذاس ًوک

)E=0.24D(kg/day

)E=15D(lb/day

 =Aهقذاس هصشف آب دس یک سٍص
 =Bتفاٍت سختی

هثال  :هصشف سٍصاًِ آب یک ساختواى  6هتشهکؼة است  .دسجِ سختی آب ضْش هَسد ًظش  ٍ 280دسجِ سختی
هجاص  60است .ظشفیت سختی گیش ساختواى سا تش هثٌای چْاس سٍص یکثاس احیاء تذست آٍسیذ ؟
A=6 m3/day
B=280-60=220 PPM
C=A*B=220*6=1320 gr/day
D=1320/69=19.3 lit
جْت ضشیة اطویٌاى هقذاس  Dسا دس  1.5ضشب هی کٌین :
D=19.3*1.5=28.7 lit
جْت احیاء ضذى ّش لیتش سصیي یک چْاسم کیلَ گشم ًوک ًیاص هی تاضذ تٌاتشایي :
E=28.7*.25=7.18 kg

تشای هحاستِ تشهثٌای چْاس سٍص یکثاس احیاء تایذ هقادیش تذست آهذُ سا دس ػذد چْاس ضشب ًوایین .

هيتغ:
ا
*-ساٌّوای سختی گیش تالیف ٍاحذ فٌی هٌْذسی
*-کتاب هحاسثات سشاًگطتی تالیف آقای هٌْذس ٍحیذ ٍکیل السػایا

