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 عنوان مقاله :

) مورد  ( اب گرم و   با خلوص باال کلرید سدیم  محلول خواب مجدد رزین مرده به کمکعمل اوری ) نیما( چرخه 

  مطالعه تصفیه خانه کارخانه سیمان مارگون ( 

: چکیده  

 ر تصفیه آببه صورت یکبار مصرف مورد استفاده قرار بگیرند، دیگر استفاده از آن ددر صنعت تصفیه خانه ها  رزیناگر قرار بود 

)  شود امکان پذیر می فاده دوره ای انهاتاس استفاده مجدد از آن هاو به همین دلیل با احیای رزین ها لذا  داشت. نتوجیه اقتصادی 

خواهد  کیفیت رزین و فرایند صحیح نگهداری و بهره برداری در نوسان زمان مذکور دخیلسال( بسته به نوع  و  5 حداقل قریب به

از لحاظ  است. اینکه احیای رزین رزینمعنی تعویض یون جذب شده در رزین در زمان سرویس با یون متحرک اولیه  به احیاء . بود

یم که اما قبل از هر چیز نیازمند دانستن این موضوع هست عملیاتی به چه صورت انجام می شود در ادامه، مورد بحث قرار می گیرد.

وم این روشی مرس ؟ یک رزین چه موقع نیاز به احیا دارد و پایان سرویس دهی رزین چگونه و با چه ابزارهایی مشخص می گردد

لبی که ما تا مورد استفاده مجدد قرار بگیرد اما مط دکر احیاء رااشباء شده   باید سختی گیر،  است که پس از هربار سرویس دهی 

کلسیم و  و یونهای ن هستیم این هستش که در صورتی بنا به هر دلیلی احیاء سختی گیر در دراز مدت صورت نپذیرفتآدنبال 

رزین  از با همان سختی ورودی بآ دهی سختی گیری و هنگام سرویسمنزیم بدون تبادل یونی با کلرید سدیم در رزین ماند 

انها از هم  ) به غیر از رزین هایی که طول عمر انها به اتمام رسیده و ساختار فیزیکیرزین مرده عمل تبادل یونی  چگونهخارج شود 

است که ما جهت عمل اوری  مرحله جداگانه چهاراحیای رزین شامل  .را مجدد احیاء و به چرخه سرویس در اورد پاشیده باشد ( 

ن را به شش مرحله توسعه دادیم آرزین مرده   

سختی گیر موجود در یکی از  چهار دستگاه ب خروجی آعلی رغم اجرای فرایند احیاء مطابق دستور العمل بدین صورت که   

لذا با برسی شرایط ظاهری رزین  ( PPM 320ب ورودی سختی گیر چندان تفاوتی نداشت  ) حدود آن با اکارخانه میزان سختی 

به کمک کیت های  اقدام  به ازمون سعی و خطا در بازده زمانی مختلف از سالمت و امکان بازیابی رزین به نظر میرسید ها که نشان

رامترهای متغیر  زمان ماند ) خواب محلول نمک پاکه نتایج ازمایشات نشان از تاثیر مثبت و معنی دار تمامی  نمودیم سختی سنج 

احیای رزین شامل رزین دارد .  عمل اوریدر افزایش طول عمر و ، غلظت محلول  –درجه سختی اب محلول  –دمای محلول   -( 

شش نیما )  است  * اشباء * احیاء  * شستشو *  سرویس که ما جهت عمل اوری رزین مرده ان را به چرخه  مرحله جداگانه چهار

و نهایتا به اب سبک با میزان   تعمیم دادیم ،  * اشباء *شستشو * خواب نمک * احیاء  * شستشو مجدد *  سرویس ( مرحله ای

  دست یافتیم  PPM  17.1الی  0

 ، سختی اب ، احیاء رزین عمل اوری رزین مرده ، فرایند صحیح نگهداری سختی گیر رزینی  )نیما( واژه های کلیدی: چرخه

: رزینی در صنعتاصول سختی گیر     

۷۰۰آب مورد نمونه برداری کمتر از  TDSدر تاسیسات برودتی و حرارتی به شرطی که  ppm  مناسب ترین روش برای مهار کردن

ف امالح و امالح آب استفاده از روش سختی گیری رزینی می باشد زیرا که سختی گیرهای رزینی بدلیل انجام تبادل یونی و حذ

ئن نظر عملکرد نسبت به رسوب زداهای مغناطیسی، که امالح را صرفاً در آب معلق نگه می دارند مطمسختی محلول در آب از 

  ترند ، ولی از طرف دیگر سختی گیرهای رزینی نیازمند عملیات دائمی و منظم بک واش و احیا می باشند



ینی جهت حذف سختی کلسیم و منیزیم و پروالیت متداول ترین نوع رزین مورد استفاده در سختی گیر رز c100 رزین کاتیونی

 هیدروالیت گرید می باشد. البته مارک های مشابه چون رزین کاتیونی c100 دیگر سختی های متعارف رزین پروالیت گرید

c100  لیتری به فروش می رسد 25و  5رزین پروالیت بصورت بسته های  که از مارک پروالیت ارزان تر است هستنیز موجود 

: سختی گیر رزینیاساس کار    

خواص رزین ها  اساس کار دستگاههای سختی گیری نوع رزینی استفاده از فرایند تبادل یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد.

م موجود در این است که وقتی در حضور آب سخت قرار می گیرند، یون سدیم آنها با یون های رسوب گذار از قبیل کلسیم و منیزی

رد. مبادله می شوند. به این ترتیب با حذف امالح کلسیم و منیزیم کامال محلول بوده و تمایلی به رسوب گذاری نداآب جا به جا 

بازده  یون ها تا زمانی ادامه می یابد که همه سدیم رزین ها با کلسیم و منیزیم آب تعویض شوند، پس از این زمان ، به تدریج

ها می بایست دوباره بازیابی و احیاء شوندفرایند سختی گیری کاهش می یابد و رزین  احیاء مجدد این نوع رزین ها با عبور محلول  .

 . غلیظ کلرید سدیم )نمک طعام( از بستر رزین انجام می پذیرد

نمک ، اثر کمتری  % ۱۰باید استفاده کرد. غلظتهای کمتر و یا بیشتر از  % ۱۰معموال جهت احیاء رزین از آب و نمک با غلظت 

عمولی د و خلوص نمک عامل بسیار مهمی در احیاء مناسب رزین کاتیونی سختی گیر می باشد. اگر از سنک نمک و نمک مدارن

ماگر قرار باشه تعریفی از رزین داشته باشی استفاده گردد بسبب ناخالصی در نمک عمر رزین بسیار کاهش می یابد  

بوده و تحت شرایطی سخت می شوند رزین ها موادی هستند دارای نوعی ترکیب طبیعی )زئولیت( یا مصنوعی هستند و چسبناک 

 مولکولهای بزرگ که دو سر آنها قطبی و دارای بارهای مخالف می باشند معموالً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شوند

هست که چگونگی عملکرد رزین  رزین تبادل یونی بوسیله آب متورم می شود، اما در آن حل نمی شود. میزان این تورم یک فاکتور

در کاربردهای خاصی را کنترل می کند. رزین های تبادل یونی به طور گسترده ای در فرآیند های جدا سازی، تصفیه و ضدعفونی 

 .کردن آب استفاده می شود. شایع ترین کاربردهای آن رسوب زدایی و تصفیه آب است

   

: )سلو والو( شیر چند راههدستگاه سختی گیر و نایی با اش  

چه های دستگاه سختی گیر متشکل از تانک با ظرفیت متفاوت دارای نازهای ورودی و خروجی که سیلیس و رزین از طریق دری

راحی میشود  بازدید  تعبیه شده در بدنه ان  شارژ میشود و دارای تانک مکمل نمک که ظرفیت ان به نسبت ظرفیت سختی گیر ط

(  1. 1شکل )   

(  2. 1شکل )محل اتصال بوده  ۶شیرهای چند راهه دارای   :  

INLET در مرکز( باید لوله آب ورودی و به( OUT لوله آب خروجی متصل گردد )سمت چپ(. (BRINE  ،به لوله آب نمک

DRAIN  ،به لوله تخلیهTOP به باال و BOTTOM به پایین دستگاه سختی گیر متصل شده است.) 

وضعیت کاریاین شیر دارای سه   (RUN) C   ، (REGEN) B   ، (WASH) A  بوده که با چرخش اهرم قابل انتخاب می

 باشد. )کارکرد آن در ادامه شرح داده شده است.(



 

 

 

  2. 1شکل                                                                                                                               1. 1شکل 

 

 رزین : ءاحیا

رت گیرد تا صوتوسط سازنده عملیات بهره بردای و راه اندازی اولیه سختی گیر رزینی باید دقیقا مطابق دستور العمل ارائه شده 

 رزین فیتظر آنکه از پیش و باشد می محدود ظرفیت دارای گیر سختی رزین نتیجه مطلوب حاصل گردد. همچنین باید دقت شود

 رزین اگر سازی با محلول کلرید سدیم یا همان نمک متبلور انجام شود. ءباید عملیات احیااشباع گردد، می سختی گیر  سختی

می یابد و احیاء می گردد باز را خود گیریسختی خاصیت شود، داده شستشو نمک محلول با کاتیونی  

 عمیم ان را به شش مرحله ت در سیمان مارگون که ما جهت عمل اوری رزین مرده است مرحله جداگانه هارچشامل  رزین ءاحیا

  دادیم 

می پذیرد صورت به شرح ذیل  پس از مشخص شدن پایان زمان سرویس دهی رزین ، نوبت به احیای رزین می رسد  

 : دستور العمل احیاء

 (back wash )  شستشوی معکوس:  الف

قرار داده میشود و تمامی شیر ها در حالت باز بوده به جزء شیر نمک در حالت  Aدر این مرحله  اهرم شیر سولو والو در وضعیت 

 بسته قرار گیرد

http://www.aryab.ir/education/resin-recovery


 .وارد می شود تا بستر به صورت شناور دربیایدبار  2.5  حداقل در این مرحله آب از پایین بستر رزین با سرعت

رسوبات جمع شده در بستر رزین است. آب  هدف از این کار جدا کردن دانه های رزین به هم چسبیده و شستن گل و الی و

 .دقیقه طول می کشد 10خروجی از این مرحله به فاضالب فرستاده می شود. این مرحله حدود 

 فرایند تبدیل یونی در این مرحله بصورت ذیل صورت میپذیرد

قبل از تبادل یه پس از مدتی که ستون های رزینی کاتیونی و آنیونی به مرز اشباع رسیدند جهت بازگشت به ظرفیت جذب اول

 .یونهای کاتیون و انیونی اقدام به پاکسازی لجن و ناخالصیهای موجود در سختی گیر میکنیم

 

    (REGEN) با نمکشستشوی ب:   

قرار داده میشود و تمامی شیر ها در حالت باز بوده به جزء شیر نمک در حالت  Bدر این مرحله  اهرم شیر سولو والو در وضعیت 

با سرعت کم از باال، از روی بصورت همزمان با نمک خلوص باال با کمک سولو ولو  بار  1.5با فشار حداقل را آببسته قرار گیرد 

جهت احیا به همه نقاط رزین نفوذ کند. شستشوی آهسته یا جابجایی مواد یا  اب نمک  ماده شیمیایی بستر رزین عبور می دهیم تا

شیمیایی، عمل احیا را کامل می کند. مدت زمان برای عمل جابجایی باید به اندازه ای باشد که اجازه دهد تا حجمی از آب )حداقل 

 شود به اندازه مساوی با حجم بستر رزین( از آن عبور داده

 فرایند تبدیل یونی در این مرحله بصورت ذیل صورت میپذیرد

یه با محلول پس از مدتی که ستون های رزینی کاتیونی و آنیونی به مرز اشباع رسیدند جهت بازگشت به ظرفیت جذب اول

جداسازی گرددهای اسیدی و بازی احیا می گردند و یون های جذب شده  . 

گیرد. ل پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار میفرآیند تبادل یونی یکی از اشکا

 گردندطی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می

 

  شستشوی سریعج:   

واش قرار داده میشود و تمامی شیر ها در حالت باز بوده به جزء شیر نمک در  Aوضعیت در این مرحله  اهرم شیر سولو والو در 

جهت تخلیه بستر رزین  می شود واردبار  4الی  2.5  حداقل آب از پایین بستر رزین با سرعتدر این مرحله حالت بسته قرار گیرد 

احیاکننده، آب با دبی زیاد از بستر عبور داده می شود. زمان پایان احیای رزین را با اندازه گیری اسیدیته با یا از ماده شیمیایی 

به علت اینکه لگاریتمی  TH. شود غلظت یون هیدروژن در آب خروجی مشخص می کنند. تعیین اسیدیته با تیتراسیون انجام می 

تخلیه( را تا زمانی که نمک اضافی خارج شده و ) اینکه شیر رزین ضمناحیای است و تغییرات آن کم ، جهت تعیین زمان پایان 

   بررسی کنید توسط کیت های سختی سنج تست های زیر آب خروجی از آن کامالً شیرین شود باز بگذارید

PPM 70   بهبا توجه  و استقابل قبولی  عدد کهمیباشد   TH  پایین تر از   در صنعت سیمان اب صنعتی) سختی کل ( مجاز  

ولی تست تبه روشهای مختلفی قابل سنجش اس مورد سنجش قرار می گیرد بسیار حیاطی است میزان کلسیم و منیزیم  اینکه   



PPM 700  می باشد   TDS   در اب ( ) تمامی محولهای جامد موجود    نرم مجاز  حدود اب صنعتی در صنعت سیمان  حدودا

ایجاد نخواهد کرد که نوسانات ان خللی در سیتم  

 فرایند تبدیل یونی در این مرحله بصورت ذیل صورت میپذیرد 

لول های مح تمامیجهت بازگشت به ظرفیت جذب اولیه  شدهستون های رزینی کاتیونی و آنیونی اشباع  جداسازیپس از 

یدی و ری از محلولهای استا موادی عا به جریان پساب خروجی دفع می شوند جداسازی شده بر بستر رزیناسیدی و بازی 

 .بازی داشته باشیم

 (   RUN:   تصفیه ) د 

وضعیت شیر سولو والو در مرحله  در صورت پایین بودن میزان سختی اب اقدام به سرویس  دهی اب میکنیم در این  C قرار داده  

تبدیل ان به  سنگین و شروع به تصفیه ابو میشود و تمامی شیر ها در حالت باز بوده به جزء شیر نمک در حالت بسته قرار گیرد 

اشد میزان سختی مجاز رنج اب سبک  ب ½اب سبک مصرفی مورد نیاز کارخانه سیمان که باید حداقل دارای  میگراب سبک 
هایسختی آب، شامل یون  Ca+2 و Mg+2 گرم بر لیترمی باشد، بر حسب میلی  mg/L یا در یک میلیون ppm  عنوان

./  و بصورت ذیل طبقه بندی می شود باشد طبقه بندی در خصوص میزان سختی اب داشتهاگر قرار   میگردد   . 

 ppm  150تا  0 آب های سبک 

 ppm 250تا  150 آب های با سختی متوسط 

 ppm 350تا  250 آب های سخت 

 ppm 350باالتر از   آب های خیلی سخت 

 

 میپذیردفرایند تبدیل یونی در این مرحله بصورت ذیل صورت 

اتیونی در این روش آب ورودی جهت تبدیل به آب بدون یون از دو ستون تعویض یونی عبور می کند. ستون اول از رزین ک

 .مثبت وارد آب می شود H تشکیل شده است که یون های کاتیونی موجود در آب را جذب کرده و به جای آن یون

و یون های آنیونی آب نیز جذب و حذف شده و به جای آنها یون در ادامه آب وارد ستون دوم یا ستون آنیونی می شود  OH 

ف منفی وارد آب می گردد. به عبارتی با حذف کامل یون های مثبت و منفی آب، آبی بدون یون جهت کاربرد های مختل

     1. 2./  شکل  حاصل می گردد این فرآیند توسط رزین تبادل یونی امکان پذیر است

 

 

 

 



 

  :و احیاء رزین مردهعمل اوری شرح فرایند 

بنا به دالیلی وضعیت رزین دستگاههای سختی سنج کارخانه سیمان مارگون در مقطع زمانی وضعیت بسیار بدی داشت و علی رغم 

اجرای فرایند احیاء مطابق دستور العمل اب خروجی سختی گیر های موجود در کارخانه میزان سختی ان با اب ورودی سختی گیر 

لذا با برسی شرایط ظاهری رزین ها که نشان از سالمت و امکان بازیابی رزین به نظر  ( PPM 325) حدود چندان تفاوتی نداشت  

به و سو لو والو بسته شد. و  ها گیر میرسید ابتدا تمامی اب سختی گیر ها  را تخلیه و تمامی مسیر های ورودی و خروجی سختی

ظرفیت سختی گیر اماده با کلرید سدیم ) نمک متبلور صورت کامل دستی میزانی محلول اب مقطر یا اب سبک گرم به میزان 

اقدام  به ازمون  (1.3)جدول    شارژ گردید و مطابق جدول پیوستیچه باال سختی گیر ر( حل نموده و از طریق د %20الی  15%

رامترهای متغیر  پاتمامی مثبت و معنی دار  ازمایشات نشان از تاثیرنتایج  که صورت پذیرفتدر بازده زمانی مختلف و خطا سعی 

غلظت محلول در افزایش طول عمر و زنده شدن  –درجه سختی اب محلول  –دمای محلول   - زمان ماند ) خواب محلول نمک (

تمامی اب سختی گیر را تخلیه و تمامی مسیر یک سری عملیات بک واش صورت گرفت و سپس  بدین صورت که ابتدا رزین دارد

محلول اب مقطر یا اب سبک گرم به  سختی گیر ها و سو لو والو بسته شد. و به صورت کامال دستی میزان های ورودی و خروجی

( حل نموده و از طریق دریچه باال سختی گیر شارژ  %20الی  %10میزان ظرفیت سختی گیر اماده با کلرید سدیم ) نمک متبلور 

الی  %10ساعته با نمک متبلور با خلوص باال  24 -5ف نمودیم بازده زمانی و خطا در بازده زمانی مختل سعی گردید اقدام  به ازمون

درجه سانتیگراد محلول اب نمک گرم تهیه گردید و پس از اتمام مراحل فوق و یک سری   50الی  30(  و درجه حرارت اب  20%

به اب سبک با میزان ) سختی گیری ( در هنگام سرویس  و نهایتا  و بک واش مجدد صورت پذیرفت. پروسه عملیات احیاء رزین  

 دست یافتیم ./   PPM  17.1الی  0
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TDS  test 

(ppm) 
TH test 

(ppm) 
Stay 

time (h) 
Water 

type 

(ppm) 

Sodium 

chloride 

(%) 

Water 

temp (c°) 
Resin 

type 
Water 

softener 

(q) 
790.8 376.2 5 324.9 10 30 Proli CT  

100 
1200 

740.4 324.9 5 324.9 20 30 Proli CT  

100 
1200 

705.7 290.7 5 324.9 15 30 Proli CT  

100 
1200 

680.3 188.1 10 324.9 15 50 Proli CT  

100 
1200 

615.2 119.7 15 34.2 15 50 Proli CT  

100 
1200 

571.9 85.5 20 34.2 15 40 Proli CT  

100 
1200 

520.3 34.2 24 34.2 15 40 Proli CT  

100 
1200 

503.2 ≤ 17.1   24 34.2 15 40 Proli CT  

100 
1200 

485.6    ≤  0 24 34.2 13 40 Proli CT  

100 
1200 

 1.3جدول 

در عمل  و دیگر متغیر ها مشاهده میفرمائید میزان تاثیر پذری تهیه محلول با اب نرم ( 1.2و 1.1 ) همانطور که در نمودار های

دلیلی بر و قیاس انها نسبت به هم خود          TH & TDS همچنین نزدیکی نمودار های اوری رزین بسیار مشهود می باشد و

 ./سالمت ازمونهای صورت گرفته می باشد 

    

 

1.1: نمودار   
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1. 2نمودار :   
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:چرخه  ) نیما (عمل اوری رزین   

که ما جهت عمل اوری رزین مرده ان را * اشباء * احیاء  * شستشو *  سرویس  است  مرحله جداگانه چهاراحیای رزین شامل  .

 1.4دادیم شکل  * اشباء *شستشو * خواب نمک * احیاء  * شستشو *  سرویس تعمیمبه چرخه شش مرحله ای 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

  

 1. 4شکل  

 

  کاربردی : نتیجه گیری

تهیه   %15درجه سانتیگراد محلول اب نمک  40و درجه حرارت اب   خلوص باال نمک متبلوربا ساعته  24بازده زمانی  در  -1

الی  0و نهایتا به اب سبک با میزان  وشستشوی مجددگردید و پس از اتمام مراحل فوق یک سری  پروسه عملیات احیاء رزین  

17.1 PPM   1-3جدول   خواهیم یافتدست 
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کارخانه در  ب نرم آب سخت به کلکتور آنمک از کلکتور محلول ب مخزن آتغذیه  مسیر پایپینگ اشکال طراحی در اصالح  -2

 سیمان مارگون 

 : تعمیر نگهداری درنکات راهبردی  و تذکرات مهم

 ضروری است از یخ زدگی رزین و آب در سختی گیر جلوگیری به عمل آید. یخ زدگی موجب از بین رفتن رزین می گردد *

 محض به. گردد کنترل سنج سختی آب خروجی از سختی گیر همواره باید از طریق شیر نمونه گیری به وسیله کیت سختی  *

 .نمایید اقدام احیاء عمل به نسبت باید شود، بیشتر مجاز حد از آب سختی اینکه

بار باشد. اگر فشار داخل مخزن کم باشد، در مکش  ۳٫۵بار تا  ۱٫۷اطمینان حاصل کنید در زمان احیاء ، فشار داخل مخزن بین  *

 .آب نمک اختالل ایجاد خواهد شد و در فشار های باال ممکن است قطعات شیر چند راهه صدمه ببیند

بار قبل از ورودی شیر چند راهه، از یک شیر فشارشکن استفاده نموده، یا حداقل در زمان  ۴٫۵بهتر است در فشارهای باالتر از  *

 .ورودی( را بسته تا از وارد شدن فشار ناگهانی به شیر چند راهه جلوگیری شود) ۱موقعیت دسته شیر چند راهه، شیر شماره  تغییر

هنگام حرکت دادن دسته شیر چند راهه، آن را به آرامی به طرف خود کشیده و در موقعیت مورد نظر قرار دهید. چرا که با رها  *

 .اخلی شیر صدمه ببیندکردن ناگهانی ممکن است قطعات د

استفاده از نمک متبلور شده با خلوص باال توصیه می گردد. اگر از سنگ نمک و یا نمک معمولی استفاده گردد به سبب ناخالصی * 

 .گردد¬در نمک، عمر رزین بسیار کاهش یافته و رزین بطور کامل احیاء نمی

صورت نیاز امکان تنظیم مجدد مکش آب نمک در پشت شیر  میزان مکش آب نمک در کارخانه از پیش تنظیم شده است در* 

انجام  %۱۰میزان مکش باید به گونه ای باشد که احیای رزین با آب نمک با غلظت حدود) .چند راهه کنار لوله آب نمک وجود دارد

شود عاملی موجب شود.( کاهش مکش آب نمک می تواند به دلیل کاهش فشار درون سختی گیر باشد. همچنین الزم است کنترل 

 .گرفتگی مسیرآب نمک نگردد

استفاده از آب های گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آب هایی که دارای امالح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می  *

اه سختی باشند، رزین های سختی گیر را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سخت گیر را کم می کنند. توصیه می شود قبل از دستگ

 .گیر، مواد معلق آب توسط یک فیلترشنی جدا سازی شوند

توصیه می گردد سالی یکبار بدون اینکه شیر چند راهه باز شود از شکاف بین کالهک و بدنه شیر، با گریس معمولی عملیات  *

 .گریسکاری انجام شود

است که بعضا در موتورخانه ها دیده می شود ،  استفاده از آب چاه یا آب ورودی به کارخانه برای تهیه آب نمک اشتباهی* 

یرد و عمر ناخالصی آب مورد استفاده برای تولید آب نمک احیاء رزین دوباره به رزین انتقال می یابد و احیا ء مناسب صورت نمی گ

سال می باشد کم می شود ۵مفید رزین که باالی    

تان که در استفاده گردد و برای دفعات بعد از آب سبک شده توسط سختی گیرتوصیه می گردد برای بار اول احیاء از آب مقطر * 

می  ظروف نگهداری برای احیاء ذخیره نموده اید استفاده نمایید که باعث عدم احیاء مناسب رزین به علت داشتن امالح در خود

 . گردد و عمر رزین را کاهش می دهد

نی در بازار ز سختی گیر رزینی متاسفانه به دلیل وجود رزین های نا مرغوب چییکی دیگر از مشکالت عدم بهره برداری درست ا* 

اگون وارد کشور که با برندهای معروف و به صورت غیر اصل ارائه می گردد باعث شده است مشکالت و هزینه زیادی به صنایع گون



ض رزین ام و معطل بودن کارخانه جهت تعویگردد. عمر کوتاه یکساله و کمتر و عدم سختی گیری مناسب و هزینه تعوض زود هنگ

فروش می رسنداز مشکالت رزین های چینی می باشد که متاسفانه حتی با برندهای پروالیت انگلیس و یا داو امریکا بطور قالبی ب . 

بین  نکته مهم ترآنکه درحین بهره برداری از دستگاه سختی می بایست اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن *  

(۱.۷-۲.۵)  bar .باشد، در آب بندی شیر سولو ولو و مکش آب نمک اختالل ایجاد ( ۱.۷اگر فشار داخل مخزن کمتر از ) باشد

خواهد شد. همچنین در فشار های باال ممکن است قطعات شیر سولو ولو صدمه ببیند. در هر حال بهره برداری از شیر سولو ولو در 

 ./به هیچ وجه توصیه نمی گردد( ۲.۵فشار های باالتر از )
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