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 SOFTENERدستگاه سختیگیر 

واضح و روشن است آب طبیعی برای تغذیه سیستم دیگ بخار مناسب نیست مگر آنکه بطور صحیح تصفیه و سختی آن حذف و 

 سپس با افزودن مواد شیمیایی مناسب مداوا گردد.

 شستشوی دستگاه سختیگیرروش احیا و 

ساختمان شیمیایی رزین به نوعی است که فقط می تواند در یک دوره زمانی مشخص عمل تبادل یونی را انجام دهد و پس از پایان 

این دوره، که بسته به طراحی سیستم می تواند قابل تغییر باشد، قدرت تبادل یونی را از دست داده و اصطالحاً از حالت شارژ خارج 

گردد. در این هنگام جهت بازگرداندن قدرت تبادل یونی الزم است رزین توسط آب نمک که با غلظت مشخص تهیه شده  می

 شستشو داده شود.

 :عملیات احیاء و شستشو به طریق زیر قابل اجرا است 

 الزم است قبل از شروع عملیات شستشو دستگاه هواگیری شود. -0

( )شیر سه حالته( قرار دهید تا عمل شستشوی معکوس جهت زدودن 0ه )دقیقه روی محل شمار 04اهرم را به مدت  -4

 مواد معلق خارجی از بستر رزین انجام پذیرد و نیز فشردگی رزین ها در این ناحیه به حداقل کاهش یابد.

منبع ( )شیر سه حالته( قرار دهید، شیر آب نمک را باز نمایید تا آب 4جهت تزریق آب نمک اهرم را روی محل شماره ) -6

 بطور کامل برداشت شود.

( )شیر سه حالته( قرار دارد، شیر آب نمک را بسته پس از عبور آب 4در حالتی که اهرم همچنان روی محل شماره ) -5

بدون نمک، شوری آب از بین برود در این حالت ضروری است آب خروجی توسط تست کیت، مورد آزمایش قرار گیرد. 

 سختی داشته باشد. ppm 07خروجی آب نمی بایست بیش از 

 ( ) شیر سه حالته( قرار دهید، در این حالت دستگاه آماده بهره برداری می باشد.6اهرم را روی محل شماره ) -4

منبع آب نمک را برای احیاء دوره بعد آماده نمایید بدین منظور کمبود نمک آن را جبران نموده و مخزن را از آب سختی  -3

 گرفته شده پر کنید.

 

 

 ضروری: رعایت نکات 

 آب ورودی به دستگاه سختی گیر می بایست کامالً تمیز و عاری از مواد معلق، روغن یا مواد چرب باشد. -0

)یک قطره محلول  ppm 07پس از اتمام شستشو و احیاء کامل رزینها میزان سختی آب خروجی به هیچ عنوان نباید از  -4

 شماره سه تست کیت( تجاوز نماید.

 دستگاه چندین بار در طی روز توسط تست کیت کنترل گردد.حتی االمکان خروجی  -6

طول زمان سرویس دهی کنترل شود و در صورتیکه اپراتور با کاهش فاصله زمانی دو احیا مواجه شد اقدام به عیب یابی  -5

 سیستم گردد.

نبع آب نمک احیا رزین های دستگاه سختی گیر توسط آب و نمک با غلظت کامالً مناسب صورت پذیرد و نیز حجم م -4

 کامالً متناسب با حجم رزین ها در نظر گرفته شود.

توصیه می گردد به منظور تهیه آب نمک غلیظ و افزودن سرعت حاللیت، یک خط لوله هوای فشرده )باد( و یا یک  -3

 دستگاه پمپ سیرکوالسیون در مدار تعبیه گردد.
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گیرد بطوریکه ساختمان آب پخش کن ها، تمیزی سطح  هر شش ماه یکبار الزم است، کل دستگاه مورد بازرسی فنی قرار -0

رزین ها، عدم شکستگی دانه های رزین و رنگ شفاف رزینها کنترل گردد. در این زمان امکان دارد دانه های رزین نیاز به 

 داشته باشد. NC 4 (Resin Wash)شستشوی شیمیایی با ماده ویژه 

اع رزینها را کنترل نمایید تا چنانچه ستون با کاهش حجم رزین مواجه بطور دوره ای درب دستگاه را باز نموده و ارتف -8

 شده است کمبود آن توسط رزینهای جدید جبران گردد.

اتمسفر  4اتمسفر است. چنانچه فشار کمتر از  4-2فشار آب ورودی به دستگاه بطور مداوم کنترل شود. حد مطلوب فشار  -6

اتمسفر باشد به قطعات شیر سه حالته  5د و در صورتیکه فشار بیش از باشد، مکش آب نمک بطور مطلوب انجام نمی شو

صدمه وارد می آید. در مواردیکه الزم است دستگاه با فشار بیش از معمول مورد بهره برداری قرار گیرد هنگامی جابجایی 

 فشار به حد معمول برسد. اهرم شیر سه حالته، می بایست حتماً شیرفلکه ورودی آب بسته و شیر هواگیری را باز نمود تا

گریسکاری شود. بدین منظور نیازی به جدا  (Solo Value)الزم است سالی یکبار قسمت هایی از شیر سه حالته  -07

نمودن شیر مذکور از ستون سختیگیر نمی باشد، بلکه می توان توسط وسیله ای مناسب از محل شکاف بین کالهک و بدنه 

 .میانی گریسکاری را انجام داد

چنانچه هنگام شستشوی معکوس و یا زمان سرویس دهی، خروجی رزین از دستگاه سختیگیر مشاهده گردید بالفاصله  -00

 استفاده از دستگاه را متوقف نموده و رفع عیب نمایید.

این  بهتر است در مسیر تصفیه آب، قبل از دستگاه سختیگیر، یک دستگاه فیلتر شنی با ظرفیت مناسب نصب گردد، با -04

 کار عمر مفید رزین ها افزایش خواهد یافت.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


