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 :ضدعفونی کردن

 با استفاده از کلر ومشتقات آن -الف

 با استفاده از ازن -ب

 با استفاده از پرتو فرابنفش -ج

 با استفاده از ید -د

 

 
 

 

   



 
 

 
 

 ضدعفونی کردن با کلر -الف
 

کشتن و یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مولد بیماری -1  

 کاهش مزه و حذف بوی نامطبوع -2

کمک به خارج نموودن آناوا و در رنگبوری     H2Sبا اکسایش آهن و منگنز و  -3

 .نقش مؤثر دارد

 .در پساب صنعتی باعث ازبین بردن هیدروژن سولفید و فنل می باشد -4
 (قسمت کلر به ازاء هرقسمت فنل 20و  H2Sقسمت کلر برای هر قسمت  8/5)

 .برای حذف سیانور درحضور نمکاای قلیایی از کلر استفاده می شود -5

 .در سیستماای سردکننده به منظور کنترل جلبک بکار می رود -6

 .کلر مواد آلی را که مزاحم عملیات منعقدشدن هستند از بین می برد -7

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        Cl2 + H2O  → HOCl + HCl    

                                         HOCl  →  OCl-  + H+ 

 خاصیت  میکروب کشی و  اکسید کنندگی  کلر به علت  وجود  تشکیل             
 .هیپوکلروس اسید می باشد                       

 
 

 
 

 
 

 

 هنگامی  که  هیپوکلروس اسید  با آمونیاک یا آمینی ترکیب می شود                
 :خاصیت ضدعفونی کردنش کم می شود                          

                          HOCl + NH3  →  NH2Cl + H2O 

   2HOCl + NH3  →  NHCl2 + 2H2O 
 
 
 
 

 راه حل چیست ؟    
 .مقدار ماده بیشتری بکار رود  -1  
 .زمان تماس کلر با آب بیشتر باشد -2  

 

:هیدرولیز کلر   

PH = 8.5 

PH = 4.5 



 : مقدار کلر مورد نیاز 
 

عالوه بر  اثر  بر روی  باکتریاا ، کلر بدلیل خاصیت اکسیدکنندگی با یوناای          
آهن ، منگنز ، نیتریت ، هیدروژن سولفید واکنش و آناا را اکسید کرده و  باعث 

 .مصرف آن می گردد
 

در این عمل کلر به یون کلرید که دیگر خاصیت اکسیدکنندگی یا ضدعفونی          
 .کردن کاهش می یابد

             H2S + 4Cl2 + 4H2O  →  H2SO4 + 8HCl 
          

 هم چنین کلر صرف کلرینه کردن  مواد آلی به صورت مستقیم  هم می شود        
 .و موادی که دارای بو و مزه نامطبوع می باشند را اکسید می کند

 
 
 
 
 
 



کلر مورد نیاز برای هر آب بستگی به زمان تماس ، کیفیت 

 .دارد PHآب ، درجه حرارت  و  

 

 

 

     
 

 معموالً  مقدارکلر باقیمانده برابر با 
  0.2 – 0.4 ppm  پس از تماس حداقل

   20o cدقیقه درباالتر از 10
 .رضایت بخش است



 
 :مزایای استفاده از کلر   
 

   ارزان قیمت  -1  
   کاربرد ساده -2  
 اثر بادوام -3  
   در بابود طعم -4  
 خارج ساختن امالح آهن و ترکیبات آن -5  

 
 
 

 :معایب استفاده از کلر   
 

 HClبوجود آوردن شرایط اسیدی و خوردگی به دلیل وجود  -1    

 ppm 0.5خطرات جانبی کلر باالتر از  -2  

 



 
 :انواع کلریناسیون 

 

 .پس از عملیات تصفیه انجام می گردد: کلریناسیون ساده  -1

کلر بیش ازحد تزریق سپس کلر اضافی خنثی : سوپر کلریناسیون  -2

کلر تزریق و همه واکنشاای کلر انجام و  mg/Lit 10-5می گردد یعنی 

 .مقدار اضافی خارج می گردد

.  معموالً برای کنترل بو و مزه بکار رفته : کلرینه کردن با کلروآمین  -3

 .احتیاج به زمان تماس بیشتری دارد

 :کلرینه کردن تا نقطه شکست  -4
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 کلریناسیون تا نقطه شکست

 
 

در این روش هم بو و مزه کنترل می شود و هم بوه خووبی باکتریاوای مولود     -
 .بیماری از بین می روند

 

کلریناسیون تا نقطه شکست عبارتست از افزودن کلر به آب برای ایجاد کلر -
 باقیمانده آزاد 

 

باعوث افوزایش مقودار    در ابتودا  در آب حاوی آمونیاک یا ترکیبوات آلوی   -
ترکیبی شده و این ترکیبات با افزایش کلر به تدریج افزایش یافتوه و پوس از   

 .مدتی با افزایش کلر کاهش و به حداقل می رسند
 

این مشکل در مقدار کلر ترکیبوی باقیمانوده توا       -
مقودار  بیشتر از هشتت برابتر    یا هشت زمانی که مقدار کلر اضافه شده به آب

 .آمونیاک آزاد موجود در آب نگردد ایجاد نخواهد شد
 
 
 

توجه –توجه  –توجه   



 
 
 
 
 
 
 
 

از روش کلریناسیون تا نقطه شکست همچنین در کنترل لجن و     
جلوگیری از رشد جلبک در سردکننده ها و کمک به خارج کردن مواد  
معلق و اکسیدکردن آهن و منگنز و خارج کردن آمونیاک در دیگهای  

 .بخار و باالبردن کیفیت آب استفاده می شود

 کلر باقیمانده

 کلرترکیبی

 نقطه شکست

 کلراضافه شده



 
 
 
 
 
 
 

 مشتقات کلر    
 

بعلت خاصیت اکسیدکنندگی شدید وعدم تشکیل ترکیبات بودار کاربرد  : دی اکسیدکلر -1
 .وسیعی دارد

     2NaClO2 + Cl2  → 2ClO2 + 2NaCl 
 .کلر آزاد دارند% 70و % 15سدیم و کلسیم هیپوکلریت که به ترتیب : هیپوکلریت ها  -2

                   Ca (OCl)2  →  Ca2+  +  2OCl- 

 .می شود PHبعلت وجود قلیا باعث افزایش  
در آبهای سخت رسوب می کند و باید یک  کمپلکس فسفات دار برای رفت   : کلسیم هیپوکلریت-

 .این مشکل به آب اضافه کرد
کلر آزاد دارد و متی تتوان آن را    %20-3به صورت مای  بوده و  NaOCl: سدیم هیپوکلریت -

 .مستقیماً به آب تزریق کرد
 

 :خنثی کردن کلرآزاد در آب توسط عوامل زیر صورت می گیرد: نکته مهم       
 سدیم هیپو سولفیت ، سدیم سولفیت ، گاز سولفور ، آمونیاک ، کربن فعال     

 
 
 

 



 
 
 ضدعفونی کردن با ازن  -ب

         3O2  →  2O3 
 

ازن در حالت طبیعی یافت نمی شود و از عبور هوای کامالً خشک از بین 
 .دو الکترود با ولتاژ باال تایه می گردد

 
 

 :مزایای استفاده از ازن 
 .آلوتروپ اکسیژن است و بسیار سریع و مؤثر واکنش می کند -1
 .ایمن بوده و ترکیب سرطان زا ندارد -2
 اکسید کننده سدیم و برطرف کننده سریع بو و مزه نامطبوع -3
 اکسیدکنندگی شدید ازن -4
 زمان بسیار کوتاه جات ضدعفونی -5
 
 

 



 

 U.Vضدعفونی آب با استفاده از  –ج 
 

اشعه ماوراء بنفش را می توان در یک المپ جیوه با فشار کم ایجاد و 
 بوده و ضخامت آب λ (200-300 nm) 3000-2000دارای طول موج بین 

120-150 m در هنگام عبور مناسب است . 
آب را در هر  2m3وات می تواند حدود  25المپی با قدرت : مثال 

 .  ساعت ضدعفونی کند
 

 ضدعفونی کردن با ید  -د
 
 
 
 
 
 
 
 

 گران است ؛ جات آب آشامیدنی مناسب نیست ؛ 
 جات مصارف بزرگ و سریع آب مثل اردوگاهاا و 

  .گندزدایی فوری مناسب است


