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کىىدٌ رزیه َای کاتیًویمًاد شیمیایی تمیس 

ION EXCHANE RESIN CLEANER

 ، کزتٌاتِا جولَ اس تزکیثاتی تا سهاًیکَ ّ اطت هْجْد آب در طثیعی تطْر (Mg) هٌیشین ّ (Ca) کلظین

 ّ دطتگاُِا داخل در (Scale) رطْب تؼکیل ، ػًْذ تزکیة آًیًِْا دیگز یا ّ طْلفاتِا ، تیکزتٌاتِا

. هیذٌُذ (Boilers) تخار دیگِای جولَ اس تجِیشات

 اس  رسیي حاّی گیزُای طختی

           سئْلیت طذین جٌض
(Sodium Zeolite) کلظین یًِْای 

 ّ گزفتَ را آب در هْجْد ّهٌیشین

 جایگشیي آًِا تجای را طذین یْى

 طذین یْى تزکیثات . ًوایٌذ هی

 ّ دطتگاُِا داخل در هعوْال

 سیزا ًویکٌذ ایجادرطْب تجِیشات

 هی آب در تاالیی حاللیت دارای
  تاػٌذ

 یًِْای تا طذین یْى جایگشیٌی عول

 در ، آب در هْجْد هٌیشین ّ کلظین

 اس خام آب دادى عثْر تا حقیقت

 کَ گیز طختی ُای رسیي رّی

 اًجام ُظتٌذ طذین یْى حاّی

. هیپذیزد

شرکت
اورشی سپاَان يمحیط

خبر وامٍ

شیمی آب
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2WWW.Energyvamohit.com                           Info@energyvamohit.com
( 0311)  6736421–6736367–7636368: تلفن  

 جذب تَ تیؼتزی توایل هعوْالکاتیًْی ُای رسیي

 در علت ُویي تَ ّ داػتَ هٌیشین ّ کلظین یًِْای

 ، رسیي تظتز رّی اس خام آب عثْر ٌُگام

 ػذٍ خارج آب اس هٌیشین ّ کلظین یًِْای تالفاؿلَ

 در . هیگزدد جایگشیي طذین یْى آًِا تجای ّ

 ّ هیؼْد گزفتَ رّع ایي تَ آب طختی حقیقیت
           اطت ػذٍ ًزم آب هیگْیٌذ اؿطالحا

(Soft Water)  

 تواهی کَ هیکٌذ پیذا اداهَ سهاًی تا  عول ایي

 هٌیشین ّ کلظین تا رسیٌِا در هْجْد طذین یًِْای

 ُا رسیي کَ اطت السم ایٌجا در ، گزدد جایگشیي

 طذین یْى حاّی کَ غلیظ ًوک آب هحلْل تا هجذدا
.(Regeneration) گزدد احیاء اطت

 کلظین یًِْای جذب تَ تیؼتزی توایل رسیي چَ اگز

 یْى غلظت اگز ّجْد ایي تا لکي ، دارد هٌیشین ّ

 طذین یْى تْاى هی ، تاػذ سیاد کافی اًذاسٍ تَ طذین

 یًِْای جایگشیي غلیظ ًوک آب اس اطتفادٍ تا را

. ًوْد هٌیشین ّ کلظین

 هعوْال (Regeneration رسیي احیاء عولیات

: هیثاػذ هزحلَ چِار دارای

 تـْرت ّ آب تا رسیي ػظتؼْی•
(Back-Wash)هعکْص

Brine) ًوک آب هحلْل تشریق• Injection)
Slow)آب تا آُظتَ ػظتؼْی• Rinse)
Fast) تاال طزعت تا ػظتؼْی• Rinse)

-Back) هعکْص تـْرت رسیي ػظتؼْی در
Wash) ػذٍ ّارد گیز طختی دطتگاٍ پاییي اس آب ّ 

 تاس (رسیي ُای داًَ) رسیي تظتز تا هیگزدد تاعث

 ُزگًَْ ًتیجَ در .تگیزًذ فاؿلَ ُن اس ّ ػذٍ

 ُای داًَ ّ آػغال ، ّالی گل جولَ اس ًاخالـی

. ػْد خارج گیز طختی اس رسیي ػذٍ ػکظتَ ریش

 ّ ًوک آب تشریق ػاهل کَ طْم ّ دّم هزاحل

 یْى جایگشیٌی تاعث ، تاػذ هی آُظتَ ػظتؼْی

. هیگزدد رسیي در طذین

شرکت
اورشی سپاَان يمحیط
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 حذف تاعث (تاال طزعت تا ػظتؼْی) چِارم هزحلَ

. هیگزدد رسیي تظتز اس ُا کلزّر ّ اضافی ًوک

 تاعث ، ُا رسیي اطاطی ّ خْب احیاء عول یک

 (تْیلز ) تخار دیگِای تَ ّرّدی خام آب کَ هیگزدد

 رطْب ّ خْردگی ًتیجَ در ّ تْدٍ طختی اس عاری

 عوز ضوي در . هیذُذ کاُغ را تخار دیگ داخل در

 حالت در را آًِا ّ تزدٍ تاال را رسیي ُای داًَ

 تِیٌَ را طیظتن عولکزد ّ ًگِذاػتَ خْتی فیشیکی

. ًوایذ هی

  ُای رسیي گزیثاًگیز هعوْال کَ هظائلی ّ هؼکالت

  : اس عثارتٌذ هیگزدد یًْی تثادل

َرسیي ُای داًَ ػذى ػکظت

رسیي در هْجْد رطْتت هیشاى افشایغ

رسیي ػیویایی فعالیت کاُغ

ٍآُي تزکیثات تَ رسیي ػذى آلْد

 هْرد هیکزّطکْپ تْطط رسیي ػکظتگی هیشاى

 ّ سهاى گذػت تا . هیگیزد قزار ارسیاتی ّ ػٌاطایی

 خام آب در هْجْد کلز ، طیظتن کارکزد اثز در

 در رسیي . هیگزدد رسیي کیفیت کاُغ تاعث ّرّدی

. ػْد هی ػکظتَ ّ خْردٍ تزک کلز ّجْد اثز

 ػظتؼْی ّ طیظتن تَ ّرّدی آب فؼار تْدى تاال
Forceful) رسیي ػذیذ Backwashing) تزک تاعث 

. هیگزدد رسیي ُای داًَ ػذى ػکظتَ ّ خْردگی

شرکت
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 20 اس تیغ رسیي ػکظتگی هیشاى ؿْرتیکَ در

  اس کوتز طالن ُای رسیي تعثارتی) تاػذ درؿذ

. ػْد تعْیض تایذ رسیي (درؿذتاػذ 80

 ػاخؾ ، رسیي در هْجْد رطْتت هیشاى تعییي

  رسیي فیشیکی عوز تعییي تزای اطت خْتی تظیار
(Physical Life).

 ّجْد اس ًاػی ، رسیي تاالی رطْتت هیشاى 

 ، کلز جولَ اس ، خام آب در کٌٌذٍ اکظیذ عْاهل

. تاػذ هی

 ؿذ در داراتْدى تعلت ، ػذٍ اکظیذ ُای رسیي

 تظیار ّ تْدٍ کن داًظیتَ دارای ، رطْتت تاالیی

 در . تاػٌذ هی طالن ُای رسیي اس تز ًزم

  حذّد رسیي در هْجْد رطْتت هیشاى ؿْرتیکَ

. ًوْد تعْیض را رسیي تایذ ، تاػذ درؿذ 60

 ، رسیي ػیویایی فعالیت هیشاى گیزی اًذاسٍ تزای

Salt ظزفیت تایذ Splitting Ion تزحظة را  

meq/gr ًوْد گیزی اًذاسٍ را .

 ، آلْهیٌیْم ، هٌگٌش ، آُي جولَ اس تزکیثاتی

 تطْر کَ ُظتٌذ  ُایی آلْدگی گزیض ّ رّغي

  یا ّ ُای داًَ ططح رّی تْاًٌذ هی هعوْل

 رسیي ًتیجَ در کَ پْػاًذٍ را یْى تثادل طایتِای

 خْاُذ دطت اس را هٌیشین ّ کلظین حذف تْاًایی

. داد

 فاؿلَ ػذى کْتاٍ تاعث ُا لْدگیآ ایٌگًَْ ّجْد

 تایذ ًتیجَ در ّ هیگزدد رسیي احیائ تیي سهاًی

. ًوْد احیاء را ُا رسیي سّد تَ سّد

 تَ سدى ؿذهَ عْاهل هِوتزیي اس یکی آُي

 یًِْای کَ راحتی ُواى تَ . تاػذ هی ُا رسیي

 هی رسیي در طذین یْى جاًؼیي هٌیشین ّ کلظین

  ػْد هی طذین جایگشیي راحتی تَ ًیش آُي ، ػًْذ

 ططح رّی تز آُي کَ تفاّت ایي تا . هیگزدد .

 هی تْجْد هحکن پْػغ الیَ یک رسیي ُای داًَ
 ّ Back-Wash هعوْلی ُای رّع تا کَ آّرد

 رسیي ُای داًَ ططح رّی اس ًوک آب تا احیائ

. رّد ًوی تیي اس

 تاعث رسیي ُای داًَ ططح رّی تز آُي ّجْد

 ػیویایی فعالیت کاُغ ّ رسیي ػذى ػکظتَ

. هیگزدد رسیي

 رسیي ُای داًَ ططح رّی اس آُي حذف جِت

 هحلْلِای تا ػظتؼْ ) ػیویایی رّػِای اس تایذ
. ػْد اطتفادٍ خاؽ ػْیٌذٍ هْاد ّ ( ػیویایی

تصویر رزین شکسته شده

شرکت
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 Chemtex کىىدٌ تمیش مًاد
 بزای اختصاصی بطًر
 اس آلًدگی وًع َز حذف
 ، فلشی اکسیدَای جملٍ

 یا ي ريغه ، چزبی ، آشغال
 کٍ معلق جامد مًاد َزگًوٍ

 رسیه َای داوٍ ريی بز
 فزمًلٍ ي تُیٍ شًد جمع
. است شدٌ
 بزای رسیه کىىدٌ تمیش مًاد

 کٍ َایی آلًدگی حذف
 راحتی بٍ ي چسبیدٌ رسیه
 ویش ي شًود ومی تمیش

 رسیه کىىدٌ تزمیم بعىًان
. میزيد بکار معیًب َای



6WWW.Energyvamohit.com                           Info@energyvamohit.com
( 0311)  6736421–6736367–7636368: تلفن  

 Chemtex کىىدٌ تمیش مًاد
 حذف بزای اختصاصی بطًر

 جملٍ اس آلًدگی وًع َز
 ، آشغال ، فلشی اکسیدَای

 َزگًوٍ یا ي ريغه ، چزبی
 ريی بز کٍ معلق جامد مًاد
 تُیٍ شدٌ جمع رسیه َای داوٍ

. است گزدیدٌ فزمًلٍ ي

                   رسیه کىىدٌ تمیش مًاد
 (Chemtex) حذف بزای 

 رسیه بٍ کٍ َایی آلًدگی
 ومی تمیش راحتی بٍ ي چسبیدٌ

  وقش ویش ي شدٌ استفادٌ شًود
 معیًب َای رسیه کىىدٌ تزمیم

. میکىد ایفاء ویش را

تصویر رزین آلوده شده به 
ترکیبات آهن

تصویر رزین بدون آلودگی

شرکت
اورشی سپاَان يمحیط

خبر وامٍ

شیمی آب
            1391شماره اول               آذر ماه 


