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آة عخت

ِمذِٗ
آة عخت آثي اعت وٗ داساي ِمبديش ثباليي اص ِٛاد ِقذٔي ِي ثبؽذ( .ثشخالف آة ٔشَ) آة
عخت دبٚي غٍؾت ثباليي اص يٙٔٛبي ِٕيضيُ ( ٚ )Mg2+وٍغيُ (ِ )Ca2+ي ثبؽذ ِ ٚقّٛالً
ثشاي عالِتي افشاد خغشٔبن ّٔي ثبؽذ ٌٚي ِي تٛأذ ِؾىالت جذي سا دس فشايٕذ٘بي
فٕقتي ِبٕٔذ تخشيت ثٛيٍش٘ب (ِذفؾٗ ٘ب يب ِخبصٔي ثشاي فٍّيبت جٛؽبٔذْ)  ٚثشجٙبي خٕه
وٕٕذٖ  ٚتجٙيضات أتمبي آة ثٛجٛد آٚسد .دس ِقبسف خبٔگي ،آة عخت ثبفث وف ٔىشدْ فبثْٛ
ٕ٘گبَ ؽغتؾِ ٛي ؽٛد.

ؽىً  :وشثٕبتٗ ؽذْ ؽيش آة دس اثش دضٛس اِالح ِقذٔي

ِٕبثـ عختي آة
عختي آة ثٗ فٛست غٍؾت وبتيٙٔٛبي چٕذٚاالٔغي (چٕذؽشفيتي) تقشيف ِي ؽٛد.
وبتيٙٔٛبي چٕذٚاالٔغي ،وبتيٙٔٛبيي (يٙٔٛبي فٍضي) ثب ثبس ثضسگتش اص  ٚ +1فّذتبً ِ +2ي ثبؽٕذ
وٗ ثٛيژٖ فجبستٕذ اص وبتيٙٔٛبي ِٕيضيُ ( ٚ )Mg2+وٍغيُ ( .)Ca2+ايٓ يٙٔٛب اص عشيك ؽغتؾٛي
عٕگ ٘بي ِقذٔي دس يه عفشٖ آة صيشصِيٕي ٚاسد ِٕجـ آة ِي ؽٔٛذ( .ؽىً صيش) عٕگٙبي
ِقذٔي ِتذاٚي دبٚي وٍغيُ فجبستٕذ اص وٍغيت ( ٚ )CaCO3عٕگ گچ ( .)CaSO4·2H2Oعٕگ
دٌِٛٚيت
ِٕيضيُ،
دبٚي
ِتذاٚي
ِقذٔي
( )CaMg(CO3)2اعت وٗ دبٚي وٍغيُ ٔيض ِي
ثبؽذ .آة ثبساْ  ٚآة ِمغش جض ٚآثٙبي ٔشَ ثٗ دغبة
ِي آيٕذ صيشا دبٚي ِمبديش أذوي يِ ْٛي ثبؽٕذ.
ٚاوٕؼ تقبدٌي صيش ٔذ ٖٛتؾىيً  /دً ؽذْ وٍغيُ
وشثٕبت سا تٛضيخ ِي د٘ذ :
CaCO3 + CO2 + H2O ⇋ Ca2+ + 2HCO3-
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يٙٔٛبي وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ سا ِي تٛاْ ثٛعيٍٗ ٔشَ وٕٕذٖ ٘بي آة دزف وشدٔ( .شَ وشدْ آة
يقٕي وُ وشدْ غٍؾت يٙٔٛبي وٍغيُِٕ ،يضيُ  ٚعبيش يٙٔٛب دس آة عخت ِثالً ثب اعتفبدٖ اص
سصيٓ ٘بي تجبدٌگش ي ْٛوٗ دس آْ يٙٔٛبي وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ جبيگضيٓ ي ْٛعذيُ دس تجبدٌگش ِي
ؽٔٛذ)

آثبس آة عخت
دس آة عخت ِ ،ذٌٍٙٛبي فبث ْٛثٗ جبي تٌٛيذ وف ،سعٛة عفيذ سٔگي سا ثٗ ٔبَ فبث ْٛآ٘ىي
( Soap scumيب  )Lime soapتؾىيً ِي دٕ٘ذ وٗ ثٗ خبعش ٚاوٕؼ صيش ِي ثبؽذ:
2 C17H35COO-Na+ + Ca2+ → (C17H35COO)2Ca + 2 Na+
سعٛة عفيذ سٔگ

ي ْٛوٍغيُ ِٛجٛد دس آة عخت

فبثْٛ

ايٓ ٚاوٕؼ دس اثش تخشيت خٛاؿ عٛسفىتبٔت فبث( ْٛيه عش لغجي  ٚعش ديگش غيشلغجي)
ثٛعيٍٗ يٙٔٛبي  +2أجبَ ِي ؽٛد .جض افٍي ايٓ سعٛة وٍغيُ اعتيشات يب وٍغيُ
اوتبدوبٔٛآت اعت وٗ اص عذيُ اعتيشات (جض افٍي عبصٔذٖ فبث )ْٛثٛجٛد ِي آيذ:
2 C17H35COO- + Ca2+→ (C17H35COO)2Ca

ثٕبثشايٓ ِي تٛاْ عختي سا ثٗ فٕٛاْ ؽشفيت ِقشف فبث ْٛثٛعيٍٗ ّٔ ٗٔٛآثي يب ؽشفيت
سعٛة دادْ فبث ْٛثٗ فٕٛاْ ٚيژگي ِؾخقٗ اي اص آة (وٗ اص وف فبث ْٛجٍٛگيشي ِي وٕذ)
تقشيف وشد .ؽٛيٕذٖ ٘بي عٕتضي ايٓ سعٛة سا تؾىيً ّٔي دٕ٘ذ.
ّ٘چٕيٓ آة عخت سعٛثبتي سا ثٛجٛد ِي آٚسد وٗ ثبفث ِغذٚد ؽذْ ٌ٘ ٌٗٛب ِي ؽٛد .ايٓ
سعٛثبت سا پٛعتٗ ِي گٛيٕذ وٗ فّذتبً ؽبًِ وٍغيُ وشثٕبت )ِٕ ،(CaCO3يضيُ ٘يذسٚوغيذ
) ٚ (Mg(OH)2وٍغيُ عٌٛفبت )ِ (CaSO4ي ثبؽذ.
وٍغيُ وشثٕبت ِٕ ٚيضيُ وشثٕبت تّبيً داسٔذ سعٛثبت عفيذ سٔگي سا سٚي عغٛح ٌ٘ ٌٗٛب ٚ
ِجذٌٙبي دشاستي تؾىيً دٕ٘ذ .ايٓ سعٛة (تؾىيً يه جبِذ ٔبِذٍٛي) افٛالً ٔبؽي اص تجضيٗ
دشاستي يٙٔٛبي ثي وشثٕبت اعت ٌٚي تب دذي دس غيبة ايٓ يٙٔٛب ٔيض سر ِي د٘ذ .سعٛة
تؾىيً ؽذٖ ثبفث ِذذٚد وشدْ جشيبْ آة دس ٌ٘ ٌٗٛب ِي ؽٛد .دس ديگ ٘بي ثخبس (ثٛيٍش٘ب)
سعٛة تؾىيً ؽذٖ ثبفث تضقيف جشيبْ گشِب ثٗ آة ِي ؽٛد دس ٔتيجٗ وبسايي گشِبيؾي
وب٘ؼ ِي يبثذ ِٕ ٚجش ثٗ گشَ ؽذْ ثيؼ اص أذاصٖ اجضاي فٍضي ديگ ثخبس خٛا٘ذ ؽذ .دس يه
عيغتُ تذت فؾبس ،گشِبي ثيؼ اص أذاصٖ ِي تٛأذ ثبفث ٔمـ دس فٍّىشد ثٛيٍش ؽٛد .آعيت
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ٔبؽي اص سعٛثبت وٍغيُ وشثٕبت ثغتٗ ثٗ ؽىً ثٍٛس (ِثالً وٍغيت يب آساگٔٛيت) ِتفبٚت
اعت.
ٔىتٗ :آساگٔٛيت عٕگ ِقذٔي ديگش دبٚي وشثٕبت وٍغيُ ِي ثبؽذ( .فال ٖٚثش وٍغيت)
ّ٘چٕيٓ دضٛس يٙٔٛب دس يه اٌىتشٌٚيت (ِثً آة عخت) ِي تٛأذ ثبفث خٛسدگي گبٌٛأيه ؽٛد
وٗ دس آْ يه فٍض ٕ٘گبِيىٗ دس تّبط ثب ٔٛؿ ديگشي اص فٍض لشاس ِي گيشد تشجيذبً خٛسدٖ ِي
ؽٛد٘( .ش د ٚفٍض داخً يه اٌىتشٌٚيت ِثً آة عخت لشاس گشفتٗ أذ) ٔشَ وشدْ آة عخت
ثٛعيٍٗ تجبدي ئٛي ثٗ خٛدي خٛد خبفيت خٛسٔذگي سا افضايؼ ّٔي د٘ذ .ثٗ عٛس ِؾبثٙي
جبيي وٗ ٌ ٌٗٛوؾي عشة ثٗ وبس ِي سٚد آة ٔشَ اعبعبً ِٕجش ثٗ افضايؼ دً ؽذگي عشة
ٔخٛا٘ذ ؽذ.

ٔشَ وشدْ آة
ثٗ داليً ِغشح ؽذٖ فٛق اغٍت ِغٍٛة اعت آة عخت سا ٔشَ وشد .اوثش ؽٛيٕذٖ ٘ب دبٚي
اجضا  ٚتشويجبتي ٘غتٕذ وٗ آثبس آة عخت سا سٚي عٛسفىتبٔت ٘ب خٕثي ِي وٕذ .ثٗ ّ٘يٓ
خبعش اغٍت ٔشَ وشدْ آة غيش ضشٚسي اعت .صِبٔي وٗ ٔشَ ؽذْ آة أجبَ ِي ؽٛد اغٍت
تٛفيٗ ِي ؽٛد تٕٙب آثي وٗ اص عيغتُ ٘بي آة گشَ فجٛس ِي وٕذ ثٗ ِٕؾٛس جٍٛگيشي اص يب
ثٗ تبخيش أذاختٓ ٔبوبساِذي  ٚآعيت ديذگي ٔبؽي اص تؾىيً سعٛة دس گشِىٓ ٘بي آةٔ ،شَ
ؽٛد .سٚػ ِتذا ٚي ٔشَ وشدْ آة ،اعتفبدٖ اص سصيٓ ٘بي تجبدٌگش يِ ْٛي ثبؽذ وٗ دس آٔٙب يه
ِٛي اص يٙٔٛبيي ِبٕٔذ  Ca2+ثب دِٛ ٚي اص يٙٔٛبي ته ٚاالٔغي ِبٕٔذ عذيُ يب پتبعيُ جبيگضيٓ
ِي ؽٛد.

ِالدؾبت ثٙذاؽتي
عبصِبْ ثٙذاؽت جٙبٔي گضاسػ دادٖ اعت وٗ تب ثذبي ِذسوي ِتمبفذ وٕٕذٖ ِجٕي ثش آثبس عٛ
ِ ٚضشس آة عخت ثش عالِتي أغبْ اسائٗ ٔؾذٖ اعت.
ثشخي اص ِغبٌقبت ٔؾبْ ِي دٕ٘ذ وٗ ساثغٗ ِقىٛعي ثيٓ عختي آة  ٚثيّبسي لٍجي –
فشٚلي دس ِشداْ تب  170 mgوٍغيُ وشثٕبت دس ٘ش ٌيتش آة ٚجٛد داسد.
عبصِبْ ثٙذاؽت جٙبٔي ثب ثشسعي ايٓ ِذاسن گضاسػ داد وٗ ايٓ دادٖ ٘ب ثشاي تٛفيٗ عغخ
ِٕبعجي اص عختي دس آة ٔبوبفي أذ.
تٛفيٗ ِي ؽٛد ِمذاس ِبوضيُّ ِ ٚيٕيُّ وٍغيُ (ِٕ ٚ )40 -80 ppmيضيُ ( )20 – 30 ppmدس
آة آؽبِيذٔي  ٚعختي وً (ِجّٛؿ غٍؾت ٘بي وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ )  2 – 4 mmol/Lثبؽذ.
ِغبٌقبت ديگش ٔؾبْ ِي دٕ٘ذ وٗ ساثغٗ ضقيفي ثيٓ عالِتي لٍجي – فشٚلي  ٚعختي آة
ٚجٛد داسد.
ثشخی ِغبٌقبت افضایؼ اگضِب دس کٛدکبْ سا ثٗ اعتفبدٖ خبٔگي اص آة عخت ِشتجظ ِي دإٔذ.
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أذاصٖ گيشي عختي آة
عختي آة سا ِي تٛاْ ثٗ وّه آٔبٌيض دعتگب٘ي أذاصٖ گيشي وشد .عختي وً آة ؽبًِ
يٙٔٛبي  Mg2+ ٚ Ca2+ثٗ فٛست لغّت دس ِيٍي )ppm( ْٛيب جشَ ثٗ دجُ ( )mg/Lوٍغيُ
وشثٕبت ( )CaCO3دس آة ثيبْ ِي ؽٛد .ثب ايٕىٗ عختي آة ِقّٛالً تٕٙب غٍؾت ٘بي وً
وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ (د ٚي ْٛفٍضي دٚ ٚاالٔغي خيٍي سايج) سا أذاصٖ گيشي ِي وٕذ ٌٚي يٙٔٛبيي
ِبٕٔذ آ٘ٓ ،آٌِٛيٕيِٕ ٚ َٛگٕض ٔيض ِي تٛإٔذ دس عغٛح ِٕبعجي دس ثشخي ِىبٔٙب دس آة ٚجٛد
داؽتٗ ثبؽٕذ .دضٛس آ٘ٓ ثبفث تٌٛيذ سٔگ ل ٖٛٙاي ِؾخقٗ اي ٕ٘گبَ آ٘ىي ؽذْ ِي
ؽٛد( .ثٗ جبي سٔگ عفيذ وٗ سٔگ اوثش تشويجبت ِي ثبؽذ)
اص آٔجب وٗ آة ِخٍٛعي اص ِٛاد ِقذٔي دً ؽذٖ اعت (ّ٘شاٖ ثب ِمذاس  ٚ pHدِب)  ٚوً ِخٍٛط
سفتبس عختي آة سا تقييٓ ِي وٕذ ٌزا يه سعٛة ثٗ تٕٙبيي لبدس ثٗ تٛضيخ عختي آة ّٔي
ثبؽذِ .ذذٚدٖ ٘بي غٍؾتي صيش ثشاي تٛضيخ عختي يب ٔشِي أٛاؿ آة ٘ب ثٗ وبس ِي سٔٚذ:
غٍؾت اِالح دس آة ٔشَ 0 – 60 mg/L :
غٍؾت اِالح دس آثي ثب عختي ِتٛعظ 61 – 120 mg/L :
غٍؾت اِالح دس آة عخت 121 – 180 mg/L :
غٍؾت اِالح دس آة خيٍي عخت  :ثيؾتش اص 181 mg/L

ِيضاْ عختي وً آة سا ِي تٛاْ ثٗ وّه ويت ٘بي تغت تجبسي أذاصٖ گيشي وشد يقٕي أذاصٖ
گيشي غٍؾت وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ .اص چٕذ ِميبط ثشاي تٛضيخ عختي آة دس صِيٕٗ ٘بي ِختٍف
اعتفبدٖ ِي ؽٛد .دس فٛستي وٗ ِمبديش وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ ثشدغت ) mg/L (ppmگضاسػ
ؽٔٛذ ِي تٛاْ عختي سا ثب فشِٛي صيش ِذبعجٗ وشد:
)ِ =(Ca x 2.5) + (Mg x 4.12مذاس عختي ثش دغت mg/L
ٚادذ٘بي ِتذاٚي ثشاي ثيبْ عختي آة ثٗ ؽشح صيش ٘غتٕذ:


لغّت دس ِيٍي)ppm( ْٛ

ال ثٗ فٛست يه ِيٍي گشَ وٍغيُ وشثٕبت ( )CaCO3دس يه ٌيتش آة تقشيف ِي ؽٛد.
ِقًّ ٛ


دأٗ دس ٘ش گبٌٓ ()gpg

ثٗ فٛست يه دأٗ ( )64.8 mgوٍغيُ وشثٕبت دس ٘ش گبٌٓ آِشيىبيي (ٌ 3.79يتش) يب 17.118 ppm
تقشيف ِي ؽٛد.


ِ( mmol/Lيٍي ِٛي دس ٌيتش)

يه ِيٍي ِٛي وٍغيُ ( Ca2+يب  )CaCO3دس ٘ش ٌيتش آة ِؾبثٗ ِمذاس عختي  100.09 ppmيب
 5.608 dGHاعت صيشا جشَ ٌِٛي وٍغيُ وشثٕبت  100.09 g/molاعت.
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دسجٗ عختي وً ()dGH

يه دسجٗ عختي وً ثٗ فٛست ِ 10يٍي گشَ وٍغيُ اوغيذ ( )CaOثٗ اصاي ٘ش ٌيتش آة تقشيف
ِي ؽٛد وٗ ِؾبثٗ يه دسجٗ آٌّبٔي اعت)17.848 ppm( .


دسجٗ ٘ب ِ ٚميبط ٘بي ِتٕٛؿ ديگش:
 oدسجٗ والسن ( / )oClarkدسجٗ أگٍيغي ( eيب )e
o

يه دسجٗ والسن ثٗ فٛست يه دأٗ ( )64.8 mgوشثٕبت وٍغيُ دس ٘ش گبٌٓ اِپشيبي (4.55
ٌيتش) آة ِقبدي ثب  14.254 ppmتقشيف ِي ؽٛد.
 oدسجٗ آٌّبٔي ( odHيب )dH
يه دسجٗ آٌّبٔي ثٗ فٛست ِ 10يٍي گشَ وٍغيُ اوغيذ ( )CaOثٗ اصاي ٘ش ٌيتش آة
تقشيف ِي ؽٛد .ايٓ ِمذاس ِؾبثٗ ِ 17.848يٍي گشَ وٍغيُ وشثٕبت ثٗ اصاي ٘ش ٌيتش
آة يب ِ 17.848 ppmي ثبؽذ.
 oدسجٗ فشأغٛي ( oFيب  )fفٍت اعتفبدٖ اص دشف کٛچک ثٗ خبعش اؽتجبٖ ٔکشدْ ثب
دسجٗ فبسٔٙبیت ِی ثبؽذ.
یک دسجٗ فشأغٛی ثٗ فٛست ِ 10يٍی گشَ کٍغيُ کشثٕبت ثٗ اصای ٘ش ٌيتش آة (ِقبدي
ثب  )10 ppmتقشیف ِی ؽٛد.
 oدسجٗ آِشیکبیی
یک دسجٗ آِشیکبیی ثٗ فٛست یک ِيٍی گشَ کٍغيُ کشثٕبت ثٗ اصای ٘ش ٌيتش آة (ِقبدي
 )1 ppmتقشیف ِی ؽٛد.

تمشیجبً اکثش ِميبعٙبی فٛق تقشیف کٕٕذٖ عختی أذ  ٚثش دغت غٍؾت کٍغيُ ِٛجٛد دس آة
ِی ثبؽٕذ٘ ،ش تشکيجی اص کبتيٙٔٛبی کٍغيُ ِٕ ٚيضیُ داسای ِٛالسیتٗ کً یکغبٔی ِی ثبؽذ
صیشا ِذٌٍٛی خبٌـ اص کٍغيُ ،دسجٗ یکغبٔی اص عختی تٌٛيذ خٛا٘ذ کشد .ثٕبثشایٓ عختی
ثشای آثٙبی عجيقی (کٗ دبٚی یٙٔٛبی کٍغيُ ِٕ ٚيضیُ ِی ثبؽذ) ِقّٛالً ثٗ فٛست غٍؾت
ِقبدٌی اص کٍغيُ خبٌـ دس ِذٍٛي ثيبْ ِی ؽٛد .ثٗ فٕٛاْ ِثبي آثی کٗ دبٚی 1.5 mmol/L
کبتي ْٛکٍغيُ  1.0 mmol/L ٚکبتيِٕ ْٛيضیُ ِی ثبؽذ داسای عختی ِقبدي ثب ِذٌٍٛی دبٚی
 2.5 mmol/Lاص کٍغيُ ثٗ تٕٙبیی (ِ )250.2 ppmی ثبؽذ.

ؽبخـ ٘ب
ثشای تٛضيخ سفتبس کٍغيُ کشثٕبت دس آةٔ ،فت یب ِخٍٛعٙبی گبصی اص ؽبخـ ٘بی ِختٍفی
اعتفبدٖ ِی ؽٛد :
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ضشیت اؽجبؿ الٔگٍيش ()LSI
ضشیت اؽجبؿ الٔگٍيش (اغٍت ضشیت پبیذاسی الٔگٍيش ٔبِيذٖ ِی ؽٛد) فذدی ِذبعجٗ ؽذٖ
ثشای پيؼ ثيٕی پبیذاسی کٍغيُ کشثٕبت دس آة ِی ثبؽذ .ایٓ فذد ٔؾبْ ِی د٘ذ کٗ آیب آة
ثبفث سعٛة کشدْ یب دً ؽذْ کٍغيُ کشثٕبت خٛا٘ذ ؽذ یب دس تقبدي ثب آْ خٛا٘ذ ثٛد .دس
عبي ٚ 1936یٍفشد الٔگٍيش سٚؽی سا ثشای پيؼ ثيٕی ِمذاس  pHدس آثی اؽجبؿ ؽذٖ اص کٍغيُ
کشثٕبت (ِ )pHsقشفی کشد LSI .ثٗ فٛست اختالف ثيٓ ِمذاس ٚالقی  pHعيغتُ  pH ٚاؽجبؿ
ؽذٖ ثيبْ ِی ؽٛد :
( – pHsأذاصٖ گيشی ؽذٖ) LSI = pH

 LSIثشاعبط تقبدالت صيش تقشيف ؽذٖ اعت :
HCO3- + H+

H2CO3

CO3-2

HCO3-

+ H+





دس  LSI > 0آة فٛق اؽجبؿ اعت  ٚثٗ سعٛة دادْ الیٗ ای اص کٍغيُ کشثٕبت تّبیً داسد.
دس  LSI = 0آة اؽجبؿ ؽذٖ اعت  ٚدس تقبدي ثب کٍغيُ کشثٕبت اعت .الیٗ کٍغيُ کشثٕبت
ٔٗ سعٛة ِی کٕذ  ٗٔ ٚدً ِی ؽٛد.
دس  LSI < 0آة صیش دبٌت اؽجبؿ لشاس داسد  ٚثٗ دً کشدْ جبِذ کٍغيُ کشثٕبت تّبیً داسد.

عجك د ٚتقبدي فٛق اگش ِمذاس ٚ pHالقی آة کّتش اص ِمذاس  pHاؽجبؿ ِذبعجٗ ؽذٖ ثبؽذ
آٔگبٖ ِٕ LSIفي خٛا٘ذ ؽذ  ٚلبثٍيت سعٛة د٘ي آة خيٍي ِذذٚد ِي ؽٛدٌٚ .ي اگش ِمذاس
 pHاص ِمذاس  pHsتجبٚص وٕذ دس ايٕقٛست ِمذاس ِ LSIثجت خٛا٘ذ ؽذ  ٚثب وٍغيُ وشثٕبت اؽجبؿ
ِي ؽٛد  ٚثٗ سعٛة دادْ ِتّبيً خٛا٘ذ ؽذ .دس ٚالـ ثب افضايؼ ِمبديش ِثجت ضشيت ،تٛأبيي
سعٛة دادْ ٔيض صيبد ِي ؽٛد.
دس فًّ آثي داساي  LSIثيٓ  -0.5تب  +0.5خٛاؿ ثباليي اص دً وٕٕذگي يب تؾىيً سعٛة ِٛاد
ِقذٔي سا اص خٛد ٔؾبْ ّٔي د٘ذ .آثي ثب ِمذاس  LSIوّتش اص  -0.5تّبيً لبثً تٛجٙي ثٗ دً
وٕٕذگي ِٛاد  ٚآثي ثب ِمذاس  LSIثبالتش اص  +0.5تّبيً لبثً تٛجٙي ثٗ تؾىيً سعٛة داسد.
ّ٘چٕيٓ ؽبیبْ رکش اعت کٗ  LSIثٗ دِب دغبط اعت يقٕي ثب افضايؼ دِبي آةِ ،مذاس LSI
ِثجت تش (لبثٍيت سعٛة دادْ ثيؾتش) خٛا٘ذ ؽذ .ايٓ ِغئٍٗ دس ِٛاسدي وٗ اص آة چبٖ
اعتفبدٖ ِي ؽٛد داساي ِفِٛٙي خبؿ اعت .دِبي آة چبٖ اغٍت ثٗ عٛس لبثً تٛجٙي وّتش
اص دِبي ِذً اعتفبدٖ وٕٕذٖ اص آة چبٖ ِي ثبؽذ ٌزا ايٓ افضايؼ دس دِبي آة ِي تٛأذ ثبفث
تؾىيً سعٛة ثٛيژٖ دس دبالتي ِبٕٔذ گشِىٓ ٘بي آة جٛػ ؽٛد.

ضشيت پبيذاسي سيضٔش ()RSI
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ضشيت پبيذاسي سيضٔش ( )RSIاص پبیگبٖ دادٖ دس استجبط ثب أذاصٖ گيشی ضخبِت سعٛة دس عيغتُ
٘بی آة ؽٙشی ثٗ ِٕؾٛس پيؼ ثيٕي تبثيش ؽيّي آة اعتفبدٖ ِي وٕذ.
ضشيت پبيذاسي سيضٔش ( )RSIثشاعبط ِؾب٘ذات تجشثي عشفتٙبي خٛسدگي  ٚتؾىيً سعٛة دس
ففذبت فٛالدي تٛعقٗ يبفت  ٚثٗ فٛست صيش تقشيف ِي ؽٛد:
)أذاصٖ گيشي ؽذٖ( RSI = 2pHs – pH




دس  6.5<RSI<7آة تمشيجبً دس دبٌت تقبدٌي اؽجبؿ ثب وٍغيُ وشثٕبت دس ٔؾش گشفتٗ ِي
ؽٛد.
دس  RSI>8آة صيش دبٌت اؽجبؿ لشاس داسد  ٚثٕبثشايٓ ثٗ دً وشدْ ٘ش گ ٗٔٛجبِذي اص وٍغيُ
وشثٕبت تّبيً داسد.
دس  RSI<6.5آة ثٗ تؾىيً سعٛة تّبيً داسد.

ضشيت سعٛة د٘ي پٛوٛسيٛط ()PSI
ضشيت سعٛة د٘ي پٛوٛسيٛط ( )PSIاص پبساِتش٘بيي ثب أذوي تفبٚت جٙت ِؾخـ وشدْ
ساثغٗ ثيٓ ٚضقيت اؽجبؿ آة ِ ٚمذاس سعٛة آ٘ىي تؾىيً ؽذٖ اعتفبدٖ ِي وٕذ.

عبيش ضشايت فجبستٕذ اص ضشيت السع – ْٛاعىٌٛذ ،ضشيت اعتيف – داٚيظ  ٚضشيت اٚد– ٚ
تبِغ.ْٛ

ٔىبت :
 اؽجبؿ ؽذگي آة ثٗ دبفٍضشة دالٌيت يه تشويت ( )Kspيب دبفٍضشة فقبٌيت ئٛي
يٙٔٛبي دسگيش دس تقبدي ( )IAPاؽبسٖ داسد .ثٗ فٕٛاْ ِثبي دس ِٛسد وٍغيُ وشثٕبت داسيُ :

Ksp = IAP = aCa2+. aCO32عغخ اؽجبؿ ( )SLآة ثٗ فٛست ٔغجت دبفٍضشة فقبٌيت ئٛي ثش  Kspثٗ فٛست صيش تقشيف ِي
ؽٛد :

. a 2- ) / K = IAP / K
sp
sp
CO
3

SL = ( a

Ca2+

دس ايٕجب گفتٗ ِي ؽٛد وٗ آة ثب وٍغيُ وشثٕبت صِبٔي اؽجبؿ خٛا٘ذ ؽذ وٗ ديگش تّبيٍي ثٗ
دً ؽذْ  ٚيب سعٛة دادْ ٔذاؽتٗ ثبؽذ يقٕي ِمذاس ِ SLغبٚي ثب يه خٛا٘ذثٛد (ٚضقيت

7

ؽشوت ؽٙذ وبال وبس
فشضٗ وٕٕذٖ تجٙيضات آصِبيؾگب٘ي
www.shahdkala.com
گشدآٚسٔذٖ ِ :ذّذسضب دغٓ ثيگي

تقبدٌي) .ايٓ تقبدي ثش اعبط آة ُ٘ ٔخٛسدٖ  ٚدس دِبيي ثبثت ِي ثبؽذ وٗ فذَ اغتؾبػ ٚ
ُ٘ خٛسدگي آة سا ثشاي ِذت صِبٔي ٔبِذذٚد دفؼ ِي وٕذ.
 صِبٔي گفتٗ ِي ؽٛد وٗ آة صيش دبٌت اؽجبؿ ؽذٖ لشاس داسد وٗ ٕ٘ٛص لبدس ثٗ دً وشدْ
وٍغيُ وشثٕبت ثبؽذ دس ايٕقٛست داساي  SLوّتش اص ِ 1.0ي ثبؽذ .آة فٛق اؽجبؿ ثبفث
سعٛة دادْ وٍغيُ وشثٕبت خٛا٘ذ ؽذ يقٕي داساي  SLثضسگتش اص  1.0خٛا٘ذ ثٛد .صِبٔيىٗ
عغخ اؽجبؿ آة اص  1.0فشاتش ِي سٚد ٔيشِ ٚذشوٗ ثشاي تؾىيً وشيغتبي وٍغيُ وشثٕبت يب
سؽذ وشيغتبي افضايؼ ِي يبثذ.

 وٍغيُ ثي وشثٕبت ] [Ca(HCO3)2دس آة ثغيبس ِذٍٛي اعت وٗ دس ِمبديش  pHثبال (ِذيظ
لٍيبيي) ثٗ وٍغيُ وشثٕبت ٔبِذٍٛي (سعٛة عفيذ سٔگ ثب فشِٛي ؽيّيبيي  )CaCO3تجذيً
ِي ؽٛد.
اص جٍّٗ فٛاٍِي وٗ ثش سٚي تؾىيً ايٓ سعٛة تبثيش ِي گزاسٔذ ِ :مذاس  ،pHدِبي آة،
عختي وٍغيُ ،لٍيبيت وً ِ ٚمذاس وً جبِذات دً ؽذٖ ()TDS
يىي ديگش اص سٚؽٙبي ِذبعجٗ ضشيت اؽجبؿ الٔگٍيش اعتفبدٖ اص فشِٛي  ٚجذٚي صيش ِي
ثبؽذ :
ضشيت اؽجبؿ الٔگٍيش = pH+TF+CF+AF-12.1
ِ pHمذاس ٚالقي خٛأذٖ ؽذٖ
 TFفبوتٛس دِبيي
 CFفبوتٛس عختي وٍغيُ
 AFفبوتٛس لٍيبيت وً





آثي ثب ضشيت اؽجبؿ ِغبٚي ففش يقٕي اص ٔؾش ؽيّيبيي ِتقبدي
آثي ثب ضشيت اؽجبؿ ِٕفي يقٕي داساي اثش دً وٕٕذگي  ٚخٛسٔذگي
آثي ثب ضشيت اؽجبؿ ِثجت يقٕي داساي اثش سعٛة د٘ي
ِقّٛالً ِٕبعت تشيٓ ِمذاس ثشاي ضشيت اؽجبؿ الٔگٍيش ثيٓ  -0.5تب ِ +0.5ي ثبؽذ.

ِمبديش فذدي ثشاي ِذبعجٗ ضشيت اؽجبؿ الٔگٍيش

AF

لٍيبيت وً
ثش دغت

CF

ppm CaCO3

0.7
1.4
1.7

5
25
50

0.3
1.0
1.3

عختي
وٍغيُ ثش
دغت
ppm CaCO3

5
25
50

8

TF
0.0
0.1
0.2

o

دِب () F
32
37
46

o

دِب () C
0
3
8
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1.9
2.0
2.2
2.3
2.5
2.6
2.9
3.0

75
100
150
200
300
400
800
1000

1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.5
2.6

75
100
150
200
300
400
800
1000

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

53
60
66
76
84
94
105
128

12
16
19
24
29
34
40
53

ِثبي :
آثي سا دس ٔؾش ثگيشيذ وٗ داساي ِمذاس  ، pH = 7.2عختي وٍغيُ =  ،5 ppmلٍيبيت وً =
 ٚ 5ppmدِبي  12oCيب ِ TF = 0.3ي ثبؽذ دس ايٕقٛست :
 = (7.2 + 0.3 + 0.3 + 0.7) – 12.1 = -3.6ضشيت اؽجبؿ الٔگٍيش
يقٕي آة داساي اثش خٛسٔذگي يب دً وٕٕذگي لٛي ِي ثبؽذ .ثشاي دً ايٓ ِؾىً سٚؽٙبي
ِختٍفي ٚجٛد داسد اص جٍّٗ :
.I

.II

.III
.IV

افضٚدْ عذيُ ثي وشثٕبت يب عذيُ ٘يذسٚوغيذ ( )NaOHثٗ آة ثشاي افضايؼ
لٍيبييت وً (افضٚدْ  1.5پٔٛذ عذيُ ثي وشثٕبت ثٗ  10,000گبٌٓ آة اعتخش ثبفث
ثبال سفتٓ لٍيبيت ثٗ أذاصٖ  10ppmخٛا٘ذ ؽذ)
افضٚدْ وٍغيُ وٍشيذ ( )CaCl2ثٗ آة ثشاي افضايؼ عختي (افضٚدْ يه پٔٛذ اص
وٍغيُ وٍشيذ ثٗ  10,000گبٌٓ آة ثبفث افضايؼ عختي ثٗ أذاصٖ دذٚداً 11ppm
خٛا٘ذ ؽذ)
o
ثبال ثشدْ دِبي آة ثٗ عغذي سادتش يقٕي دذٚداً 21 C
تٕؾيُ ِمذاس  pHدس ِذذٚدٖ  7.2تب . 7.6

 ثشاي داؽتٓ آة ِتقبدي اص ٌذبػ ؽيّيبيي ثبيغتي ِمذاس  ، pH = 7.6دِب = ، 21 oC
عختي وٍغيُ =  ٚ 100 ppmلٍيبيت وً =  100 ppmثبؽذ دس ايٕقٛست ِمذاس ضشيت
اؽجبؿ آْ ثشاثش ثب  -0.4خٛا٘ذ ؽذ.

 ثشاي دً ِؾىً آثي ثب لبثٍيت خٛسٔذگي ِ ٚمذاس ضشيت اؽجبؿ ِثجت :
ثشاي وب٘ؼ ِمذاس  ٚ pHلٍيبيت وً ثبال ،ثٗ آة وٍشيذسيه اعيذ ( )HClيب عذيُ ثي
.i
عٌٛفبت ( )NaHSO4اضبفٗ ِي وٕٕذ .ثٗ فٕٛاْ ِثبي افضٚدْ  1.5پيّبٔٗ ٔيُ ٌيتشي اص
 HClثٗ  10,000گبٌٓ آة ثبفث وب٘ؼ لٍيبيت ثٗ أذاصٖ  10 mg/Lخٛا٘ذ ؽذ.
افضٚدْ وٍشيذسيه اعيذ ٔٗ تٕٙب ثبفث وب٘ؼ ِمذاس ِ pHي ؽٛد ثٍىٗ ِمذاس لٍيبيت
وً سا ٔيض وب٘ؼ ِي د٘ذ.
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دفؼ ِمذاس لٍيبيت وً دس ِذذٚدٖ  50تب ِ ٚ 100 ppmمذاس  pHدس ِذذٚدٖ  7.2تب  7.6چٙبس
ِضيت داسد :
.a
.b
.c
.d

تبثيش ثٙتش ِمذاس وٍش ثبليّبٔذٖ دس وٕتشي ثبوتشيٙب  ٚجٍجه ٘بي ِٛجٛد دس آة
وب٘ؼ تؾىيً سعٛة دس آة
تؾىيً سعٛة دس وٛيً ٘بي گشِىٓ ثٗ دذالً ِي سعذ
آة اعتخش اص ٌذبػ ؽيّيبيي ِتقبدي اعت.

ِٕبثـ
http://en.wikipedia.org
http://64.224.111.143/technicallibrary/corrdoctors/Modules/NaturalWaters/Frames.htm
http://www.southshoregunitepools.com/resources/pdfs/langelier_index.pdf
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