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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και 

µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό καθώς αυτό φιλτράρεται στα διάφορα 

υποστρώµατα του εδάφους που είναι πλούσια σε ορυκτά. Η σκληρότητα εκφράζεται 

συνήθως σε γαλλικούς βαθµούς (0F), 10F αντιπροσωπεύει την περιεκτικότητα των 

αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου που ισοδυναµεί µε 10g ανθρακικού ασβεστίου 

(CaCO3) σε 1m3 νερού.  

Παράδειγµα: Από µια σωλήνα παροχής 1m3/h νερού µε σκληρότητα 300F, σε 

ένα χρόνο περνούν παραπάνω από 2 τόνοι αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου 

Στη Γερµανία χρησιµοποιούν την ‘’ολική σκληρότητα’’ για διαχωρισµό µε την 

ανθρακική σκληρότητα (που αντιστοιχεί στην Μ αλκαλικότητα) και την εκφράζουν σε 
0dH σε ισοδυναµία 10ppm CaO. Επειδή η σχέση CaCO3:CaO είναι 100:56 

προκύπτει ότι 10F αντιστοιχεί σε 0,560dH, ενώ 10dH αντιστοιχεί σε 1,7860F  

Επίσης υπάρχουν και αγγλικοί βαθµοί σκληρότητας που δεν χρησιµοποιούνται  
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συνήθως. 

Εξάλειψη σκληρότητας µε ιονική ανταλλαγή 
Η πιο αποτελεσµατική και σίγουρη διεργασία για την κατεργασία των σκληρών νερών 

είναι η ιονική ανταλλαγή. Για απλουστευτικούς λόγους στην παρούσα περιγραφή 

θεωρούµε σκληρότητα το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3).  

Τα διαλυµένα άλατα στο νερό διίστανται σε ιόν ασβεστίου και σε ανθρακικό ιόν 

CaCO3   Ca ++   +   CO3  
= 

Το χλωριούχο νάτριο (µαγειρικό αλάτι) διίσταται σε ιόν νατρίου και ιόν χλωρίου  
NaCl  Na +   +   Cl – 

Οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες που περιέχονται στον αποσκληρυντή έχουν την 

ιδιότητα να κατακρατούν τα ιόντα του ασβεστίου και να απελευθερώνουν σε 

ανταλλαγή ιόντα νατρίου 

Κατά την παραγωγή του αποσκληρυµένου νερού: 

- εισέρχεται σκληρό νερό µε καθαλατωτικό CaCO3 

- εξέρχεται µαλακό νερό µε µη καθαλατωτικό Na2CO3 

Όταν όλο το νάτριο αποδοθεί, ολοκληρώνεται η δράση των ρητινών και εποµένως 

στη συνέχεια αναγεννώνται µε αποµάκρυνση του κατακρατηµένου ασβεστίου και 

επαναφόρτιση µε νάτριο. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε πλύση διαλύµατος 

χλωριούχου νατρίου (άλµη). 

Κατά την αναγέννηση της ρητίνης: 

- εισέρχεται άλµη µε NaCl 

- εξέρχεται νερό µε CaCl2 που οδηγείται στην αποχέτευση 

Ο κύκλος της αναγέννησης ολοκληρώνεται στις παρακάτω φάσεις: 

1) Κύκλος λειτουργίας 
Το ακατέργαστο νερό εισέρχεται από το επάνω µέρος της στήλης και το 

αποσκληρυµένο νερό εξέρχεται από το κάτω µέρος της στήλης 

2) Ανάστροφη πλύση (περίπου 20 λεπτά) 
Από το κάτω µέρος της στήλης εισέρχεται ακατέργαστο νερό, από το επάνω µέρος 

εξέρχεται ακάθαρτο νερό που οδηγείται στην αποχέτευση. Οι ρητίνες ανυψώνονται 

(διόγκωση). Η ρύθµιση της παροχής της ανάστροφης πλύσης νερού είναι πολύ 

σηµαντική, διότι αν είναι πολύ µεγάλη θα µπορούσαν να διαφύγουν κόκκοι ρητίνης 

3) Αναρρόφηση άλµης (περίπου 50 λεπτά) 
Η κορεσµένη άλµη αναρροφάται από το δοχείο της άλµης και τροφοδοτείται από το 

επάνω µέρος της στήλης. Από το κάτω µέρος εξέρχεται νερό µε CaCl2 που οδηγείται 

στην αποχέτευση 

4) Αργή πλύση (περίπου 30 λεπτά) 
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Αφού ολοκληρωθεί η αναρρόφηση της άλµης, το ακατέργαστο νερό εισέρχεται από 

το επάνω µέρος της στήλης και µετακινεί αργά την άλµη διαµέσου των ρητινών,  

εξέρχεται από το κάτω µέρος και οδηγείται στην αποχέτευση 

5) Γρήγορη πλύση (περίπου 10 λεπτά) 
Από το επάνω µέρος της στήλης εισέρχεται ακατέργαστο νερό (παροχή ίση µε της 

ανάστροφης πλύσης) και αποµακρύνει τα τελευταία υπολείµµατα της άλµης. 

Εξέρχεται από κάτω και οδηγείται στην αποχέτευση 

6) Πλήρωση δοχείου άλµης (περίπου 10 λεπτά) 
Ο αποσκληρυντής στέλνει αποσκληρυµένο νερό στο δοχείο της άλµης µέχρις ενός 

προκαθορισµένου ύψους 
 

Ογκοµετρική αναγέννηση 

Mε κεφαλή παλµικού µετρητή που ελέγχει τον παραγόµενο όγκο του 

αποσκληρυµένου νερού.  

Όταν περάσει  η ποσότητα του αποσκληρυµένου νερού που µπορεί να παραχθεί 

από τις ρητίνες και πριν αυτές εξαντληθούν, ο µετρητής παλµών δίνει την εντολή για 

το ξεκίνηµα της αναγέννησης. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης ο µονός 

αποσκληρυντής δεν µπορεί να δώσει αποσκληρυµένο νερό  
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∆Ι∆ΥΜΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 30 m3/h 
Αποτελείται από δύο (2) στήλες αποσκλήρυνσης µε αυτόµατη ογκοµετρική 

αναγέννηση και εναλλαγή των στηλών. Όταν εξαντληθεί η στήλη που λειτουργεί 

τίθεται εκτός και ξεκινάει αυτόµατα η στήλη που έχει ήδη αναγεννηθεί.  

Η αναγέννηση γίνεται σε πέντε (5) φάσεις: 

1 – Ανάστροφη πλύση από κάτω προς τα πάνω 

2 – Αναγέννηση µε προσχηµατισµένη άλµη 

3 – Αργή πλύση για αποµάκρυνση της περίσσειας άλατος 

4 – Γρήγορη πλύση για αφαίρεση των τελευταίων υπολειµµάτων άλµης 

5 – Πλήρωση δοχείου άλµης 

Το ξεκίνηµα της αναγέννησης ελέγχεται από κεφαλή παροχής µε δυνατότητα 

προκαθορισµού του κύκλου λειτουργίας (κυκλική παροχή) και του αυτόµατου 

µηδενισµού.  

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 - δυναµικότητα ιοντοανταλλακτικής ρητίνης   60g CaCO3 / Lt ρητίνης 

 - µέγιστη παροχή     30 m3/h 

 - ταχύτητα       26,5 m/h  

 - δυναµικότητα κύκλου λειτουργίας   3.600 m3 x 0F 

 - χαµηλή διαφυγή σκληρότητας 

 - κατανάλωση άλατος ανα αναγέννηση  96 kg 

 - ικανότητα διόγκωσης     60% 

- Προβλεπόµενη εναλλαγή στηλών κάθε πέντε (5) ώρες λειτουργίας  για 
αποσκλήρυνση νερού παροχής 30 m3/h µε σκληρότητα 25 0F 

 

ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 25 m3/h 
Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά του δίδυµου αλλά µε ηλεκτρονική κεφαλή  

Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

 - δυναµικότητα ιοντοανταλλακτικής ρητίνης   60g CaCO3 / Lt ρητίνης 

 - µέγιστη παροχή     25 m3/h 

 - ταχύτητα       22 m/h  

 - δυναµικότητα κύκλου λειτουργίας   3.600 m3 x 0F 

 - χαµηλή διαφυγή σκληρότητας 

 - κατανάλωση άλατος ανα αναγέννηση  96 kg 

 - ικανότητα διόγκωσης     100% 

- Προβλεπόµενη αναγέννηση κάθε έξι (6) ώρες για 25 m3/h νερού µε 
σκληρότητα 26 0F 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
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∆Ι∆ΥΜΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 
Η τροφοδοσία θα είναι διπλάσια της παραγωγής για να καλυφθεί ο κύκλος της 

αναγέννησης 

- ∆ιαθέσιµη τροφοδοσία  60 m3/h 

- Πίεση min/max  3/5 bar 

ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 
- ∆ιαθέσιµη τροφοδοσία  25 m3/h 

- Πίεση min/max  3/5 bar 

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Η πτώση πίεσης του νερού στον αποσκλητυντή είναι περίπου 1,5 bar. Η ελάχιστη 

πίεση είναι 3 bar ενώ η µέγιστη δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 5 bar. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
∆Ι∆ΥΜΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ  
Αποτελείται από:  

1 Ένα τελάρο από ανθρακούχο χάλυβα για τον προσφερόµενο εξοπλισµό 

2 ∆ύο στήλες ρητίνης, κάθε µία µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος: Πιέσεως 

- Σχήµα: Κάθετο κυλινδρικό 

- Υλικό : ενισχυµένη υαλορητίνη  

- Εξωτερική διάµετρος: 1200 mm 

- Συνολικό ύψος: 2100 mm 

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar περιστασιακά 

- Παροχή λειτουργίας: 30 m3/h  

- Φολιδωτοί διαχύτες από πλαστικό υλικό για οµοιόµορφη διανοµή και 

συλλογή του νερού  

2 ∆ύο αυτόµατες βάνες duplex 5 λειτουργιών για την αναγέννηση και την 

εναλλαγή των στηλών, κάθε µία µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Υλικό: Μπρούτζινες  

    - Συνδέσεις: 3’’ BSP IN, 3’’ BSP OUT, 1’’ NPT άλµης 

- Τροφοδοσία: 220 V 50 Hz 

- Θερµοκρασία: 370C 

1 Mία κεφαλή ελέγχου ρύθµισης για την ογκοµετρική αναγέννηση  

1100 Λίτρα κατιονικής ρητίνης (550 λίτρα για κάθε στήλη) 

2 ∆ύο δοχεία άλµης, το καθένα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος: Κάθετο κυλινδρικό 

- Υλικό: Πολυαιθυλένιο  

- Όγκος: 2000 L 

- ∆ιαστάσεις: d=1.300 x 1.700 (h) mm 

ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ  
Αποτελείται από:  

1 Ένα τελάρο από ανθρακούχο χάλυβα για τον προσφερόµενο εξοπλισµό 

1 Μία στήλη ρητίνης µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος: Πιέσεως 

- Σχήµα: Κάθετο κυλινδρικό 

- Υλικό : ενισχυµένη υαλορητίνη   

- Εξωτερική διάµετρος: 1200 mm 

- Συνολικό ύψος: 2100 mm  
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 - Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar περιστασιακά 

- Παροχή λειτουργίας: 25 m3/h  

- Φολιδωτοί διαχύτες από πλαστικό υλικό για οµοιόµορφη διανοµή και 

συλλογή του νερού  

1 Μία αυτόµατη βάνα 5 λειτουργιών για την αναγέννηση µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

- Υλικό: Μπρούτζινη 

    - Συνδέσεις: 3’’ BSP IN, 3’’ BSP OUT, 1’’ NPT άλµης 

- Τροφοδοσία: 220 V 50 Hz 

- Θερµοκρασία: 370C 

- Ηλεκτρονική κεφαλή ελέγχου ρύθµισης για την ογκοµετρική αναγέννηση 

1 Mία κεφαλή ελέγχου ρύθµισης για την ογκοµετρική αναγέννηση  

550 Λίτρα κατιονικής ρητίνης  

1 Ένα δοχείο άλµης µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Τύπος: Κάθετο κυλινδρικό 

- Υλικό: Πολυαιθυλένιο  

- Όγκος: 2000 L 

- ∆ιαστάσεις: d=1.300 x 1.700 (h) mm 
 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΝΕΣ 
Οι σωληνώσεις είναι από γαλβανισµένο ανθρακούχο χάλυβα. Οι βάνες είναι από 

ανθρακούχο χάλυβα µε σφαίρα inox  AISI 304 
 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 
∆ίδυµος αποσκληρυντής: 

2,70 x 1,40 x 2,50 (h) m + δύο (2) δοχεία άλµης το καθένα Ø 1,30 x 1,70 (h) m   

Μονός αποσκληρυντής: 

1,40 x 1,40 x 2,50 (h) m + ένα (1) δοχείο άλµης Ø 1,30 x 1,70 (h) m   
 

Ο εξοπλισµός φέρει 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ    


