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ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﺻ از ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘ آب و اﺣﯿﺎی رزﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﺬف ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آب و
ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺻﻨ ﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
وﺟﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻼح در آب ﯾﮑ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻣﺘ ﺪدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘ آب ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ روی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗ ﻧﯿﺰ
ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ از رﺳﻮب اﯾﺠﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
اﺛﺮات ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﻪ ﻫﺎی رزﯾﻦ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ آب را ﮐﺎﻫﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آب ﻧﺮم و ﺑﺪون اﻣﻼح
را اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .رزﯾﻦ آﻧﯿﻮﻧ و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧ داﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﯾﻮن ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ و
ﻣﻨﯿﺰم ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮﻫﺎ از ﻣﺨﺰن ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻠﯿﺲ ،ﺷﯿﺮﻫﺎی ورودی و ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻧﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .آب
دارای اﻣﻼح ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ ﺑﺎﻻ وارد ﻣﺨﺰن ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از روی داﻧﻪ ﻫﺎی رزﯾﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺪﯾﻢ رزﯾﻦ ﺗﺒﺎدل ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮﻫﺎی رزﯾﻨ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨ
ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ و اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺮ روی داﻧﻪ ﻫﺎی رزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﺘﺮ
رزﯾﻨ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی رزﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻧﻤﮏ وﺟﻮد دارد .ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ در ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺴﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺨﺘ آب در ﺳﺨﺘ ﮔﯿﺮﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ رزﯾﻨ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
اﺑﺘﺪا آب ﺣﺎوی اﻣﻼح وارد ﻣﺨﺰن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻠﺲ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر آب از روی ﺑﺴﺘﺮ رزﯾﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺪﯾﻢ رزﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘ آب ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و آب ﻧﺮم از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.
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داﻧﻪ ﻫﺎی رزﯾﻦ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮاﻟ  ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎن اﺣﯿﺎی داﻧﻪ ﻫﺎی رزﯾﻦ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻧﻤﮏ وارد ﻣﺨﺰن ﺷﺪه و از روی ﺑﺴﺘﺮ رزﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻌﮑﻮس و ﻋﺒﻮر آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از روی ﺑﺴﺘﺮ رزﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و ﺗﻤﯿﺰی آن ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ رزﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ آب
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺮزی
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﺣﺬف ﺑﻮ و ﻣﺰه ﺑﺪ
ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻼح آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺳﻮب در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨ ﺘ و دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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