ОПАЛЕННЯ

Переваги триплексних
зм’якшувачів
Для зниження загальної
жорсткості води найбільш
широко застосовуються
іонообмінні системи, робота
яких грунтується на принципі
заміщення іонів кальцію
та магнію на іони натрію.
Такі системи конструктивно
являють собою колони
з іонообмінною смолою,
а всі технологічні операції
забезпечує керуючий клапан.
Бак із запасом таблетованої
солі (NaCl) знаходиться поряд
і необхідний для здійснення
регенерації Na-катіоніту

З

м’якшувач¥ п¥дрозд¥ляються на дек¥лька тип¥в залежно в¥д к¥лькост¥
¥онообм¥нних ємностей.

Триплексні системи
У таких системах використовуються три
¥онообм¥нн¥ колони. Вода прот¥кає паралельно через дв¥ колони, у той час як третя
знаходиться в режим¥ регенерац¥ї.
Перевага триплексних зм’якшувач¥в —
це подвоєна обм¥нна ¥онна ємн¥сть пор¥вняно з дуплексними системами аналог¥чного
розм¥ру, що досягається т¥льки додаванням
третьої колони. Тод¥ можна використовувати дв¥ колони ¥з трьох у сп¥вв¥дношенн¥
обм¥нних ¥онних ємностей 0-50-100.

Перший триплексний зм’якшувач ¥з
центральним керуючим клапаном
Компан¥я Gruenbeck Wasseraufbere¥tung
GmbH (Н¥меччина) ¥з сер¥єю Delta-P стала
першим виробником триплексних систем,
обладнаних центральним керуючим клапаном. Цей керуючий елемент виконаний як
тристоронн¥й кульовий клапан, у склад¥ комплексної конструкц¥ї, що розпод¥ляє потоки
сирої ¥ зм’якшеної води. Кожна колона додатково обладнана турб¥нним л¥чильником
води для вим¥рювання витрати. Клапан спрямовує сиру воду у дв¥ колони. У цей час третя
колона регенерується. Дв¥ робоч¥ колони мають р¥зну поточну ¥онообм¥нну ємн¥сть: пер-

Триплексний пом'якшувач серiї Delta-p
ша — 50, друга — 100%. Коли перша вичерпається, друга становитиме 50%. Перша колона перейде в режим регенерац¥ї, а третя,
п¥сля регенерац¥ї, буде мати 100-в¥дсоткову
поточну обм¥нну ємн¥сть. Керуючий клапан

Одинарні системи
Це системи з одн¥єю обм¥нною колоною.
Вони не дозволяють одержувати зм’якшену
воду п¥д час регенерац¥ї, а в цей час жорстка
вода продовжує надходити споживачу.

Твін-системи
У цих системах використовуються дв¥
обм¥нн¥ колони. Вони можуть бути обладнан¥
одним або двома керуючими клапанами. Одна колона знаходиться в робочому режим¥, у
той час коли ¥нша регенерується чи знаходиться в режим¥ оч¥кування. Коли обм¥нна ¥онна ємн¥сть робочої колони вичерпується,
в¥дбувається переключення на ¥ншу, котра
вже готова до роботи п¥сля регенерац¥ї.

58

Графiк втрати тиску в системах Delta-p
10/2008

Частина конструкцiї клапана керування
обладнаний програмувальним процесорним блоком, що забезпечує автоматизац¥ю вс¥х параметр¥в процесу зм’якшення.

Зм’якшувач¥ з низькою втратою тиску
Кульовий клапан служить не т¥льки для забезпечення роботи
трьох ¥онообм¥нних колон, але й дозволяє знизити втрати тиску.
В¥домо, що вузьким м¥сцем зм’якшувач¥в з точки зору втрати
тиску є керуючий клапан. Додатково ¥ висота колони буде чинником утрати тиску. У систем¥ Delta-P величина втрати тиску не
перевищуватиме значення 0,8 бар.
Параметри, необх¥дн¥ для п¥дбору триплексних зм’якшувач¥в:
• Необх¥дно знати т¥льки ном¥нальний д¥аметр трубопроводу, що п¥дключається.
Випускаються системи Delta-P з ном¥нальним д¥аметром
п¥дключення 1», 1 1/4», 1 1/2», 2».
• Величина втрати тиску (до 0,8 бар) ¥ тиск на вход¥ (2—10 бар)
дозволяють ¥нтегрувати установку в будь-як¥ технолог¥чн¥ схеми.
• Для одержання зм’якшеної води питної якост¥ вибираємо
систему Delta-P-I.
Компан¥я Gruenbeck випускає весь спектр обладнання для
водоочищення ¥ водоп¥дготовки, де застосовує нов¥тн¥ запатентован¥ конструктивн¥ елементи для забезпечення необх¥дних
технолог¥чних параметр¥в ¥ зменшення впливу на навколишнє
середовище. А сер¥єю Delta-P в¥дкривається, без переб¥льшення, нова стор¥нка в област¥ розробки систем зм’якшення води,
як¥ забезпечують оптимальну комб¥нац¥ю таких параметр¥в, як
короткий режим регенерац¥ї та оптимальна ¥онна обм¥нна
ємн¥сть, що дозволяє працювати в д¥апазон¥ ном¥нальних параметр¥в витрати безперервно при досить висок¥й жорсткост¥
вх¥дної води.

Олександр Баркалов,
менеджер техн¥чного в¥дд¥лу
«ВІЛО Україна»
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