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 چکیده
 شیدر اطراف منابع آب و افزا عیتمرکز شهرها و صنا .آن جامعه دارد یآب مصرف تیفیو ک تیبا کم میجامعه ارتباط مستق طیارتقای بهداشت مح

ای مهم هر جامعه هایتین از اولوآبه شتریکنترل و توجه ب ،جهیدر نت است. مصرف آب شده شیسبب افزا ییشهری و روستا تیفزون جمعاروز

مشتقات کلر  ،هاآن نیترو پرمصرف نیتراز مهم یکی هک شدهآب استفاده  ییبرای گندزدا ادییهای زحال مواد و روششود. تا بهیمحسوب م

 مشکالت ،آب شرب ییاماکن مختلف در خصوص گندزداآب هستند. مشکالت موجود در مراکز و به قیصورت محلول کلر قابل تزراست که به

ه نحو یکار با مشتقات کلر و معرف اتخطر ،های کلرزن موجود در سطح کشورنگهداری از انواع دستگاه تعمیر و برداری وبهره ریموجود در مس

 ،یبرداری از تجهیزات کلرزنی در زمینه بهرهب کارتجارشده با توجه به یسعدر این مقاله از جمله مواردی هستند که  ازیبرآورد کلر مورد ن حیصح

 .شود بیانکاربردی و ساده  کامال

 
 ، منابع آب ناتوریپوکلریآب ، ه ییآب ، گندزدا یکلرزن:های کلیدی واژه

 

 مقدمه  -1
 

الگوی اعالم شده از طرف  اریشود . مع یو استانداردهای موجود در هر کشوری انجام م ارهایکنترل آب با توجه به مع

 اریعم نیهم یدر آن دخالت کند ول یمسائل خاص نکهیکننده سالمت است بدون ا انیو ب یخبرگان و متخصصان ، جهان

ل در آن داخ ییایو جغراف ی، فرهنگی، اجتماعیاسی، سصادی، اقتیشود، مسائل مختلف فن یدر کشورها مطرح م یوقت

ته خصوص نک نی. در امیآب کشورهای مختلف هست تیفیاستاندارد ک نیعلت شاهد وجود اختالف ب نیشود؛ به هم یم

 ادییفراتر از آنهاست و در کشورهای ز یو حت ارهایبه مع دنیو رس شرفتیقابل توجه حرکت تمام کشورها در جهت پ

تعداد  که استاندارد یدهند، در حال یم هیرا ار اریبهتر از مع یتیفیفراتر رفته و ک زیاعالم شده ن ارهاییآنها از مع استاندارد

تمامی  . تر است نییپا یاعالم شده داشته و در سطح ارهاییبا مع ادییاز کشورهای جهان سوم هنوز اختالف ز ادییز

 رمبدا مید آبهایی که مورد استفاده شرب قرار می گیرند باید گندزدائی شوند، گندزدائی موجب غیر فعال شدن باکتریها

گندزدا موجب نابودی  گردد و چنان چه این باکتری ها در حین توزیع و یا در مخازن ذخیره وجود داشته باشند باقیمانده

 در حال حاضر بیشترین گندزدائی که در سراسر جهان استفاده می شود کلر است  هرچند استفاده از روشهای. آن میگردد

 . استازوناسیون رو به افزایش  گندزدائی دیگر نظیر

 ددرروشهای گندزدائی ریسك ایمنی و سالمتی برای اپراتور و همچنین فرآورده های جانبی که از گندزدائی بوجو

 می آیند میبایست درنظر گرفته شود، کلرو و ترکیبات آن ) گاز کلر، پرکلرین، آب ژاو ل( بعلت قابل دسترس بودن ،

 انده در آب. بعنوان اولین و موثرترین گندزدا در دنیا استفادهارزان بودن، تجهیزات ساده، اپراتوری آسان و باقیم

انتخاب، به خصوص در مناطق کوچك، منابع آب  نیبندی انتخاب منابع آب جهت شرب، اول تیاولو در زیادی دارد.

ند شو یجهت شرب م یمطلوب تیفیساده دارای ک یو کلرزن ییگندزدا ندیفرآ كیهستند که غالبًا با انجام  ینیرزمیز
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ا زا است ت ماریینابودی کامل عوامل ب هتاقدام ج نیآب و آخر هیجرای تصفالزم اال ندیآب قبل از مصرف، فرآ ی.کلرزن

 انزیاالمکان به حداقل رسانده و به م یحت ایو  رییآب جلوگ قیقابل انتقال از طر هاییماریب وعیاز ش لهینوسیبد

کاسته شود. البته مصرف کنترل شده کلر و مشتقات آن جهت  هایماریب لیقب نیدرصد از ابتالی افراد به ا 24-744

 ت.موثر اس زیکنترل طعم و بوی آب ن رآب، د ییگندزدا

قرصهای  ، دیپوکلرای، محلول ه دکلری، دی اکس نیمتداول آب عبارتند از: کلر و مشتقات آن مثل کلرآم گندزداهای

 دایه پآب شرب توسع ییکه تاکنون جهت گندزدا یروشهای مختلف نیب. در دی باتیکلر و ازن ، اشعه ماورای بنفش و ترک

در آب دارد و  رییمانده قابل اندازه گ یو نقل آن آسان و باق ملکاربرد را دارد. چون ح نیشتریب یکرده، هنوز کلرزن

 . برد یم نیمختلف را از ب کروبهاییمصرف آن اقتصادی است و م

 

 آب شرب یانواع دستگاههاي کلرزن -2
 

 : شود یم میتقس یرحسب نحوه استفاده از کلر به دو نوع کلب یو دستگاههای کلرزن زاتیتجه

 کننده های گازی قی: تزر الف

 (شود یم قیبا آب مخلوط شده و محلول حاصل به آب تزر میکلس تیپوکلری) ه عیکننده های ما قی: تزر ب

شهری بهتر  آب ی. برای کلرزنندیگو یم ناتوریپوکلریو به نوع دوم ه ناتوریآب، اصطالحا کلر ینوع اول دستگاه کلرزن به

آب اجتماعات کوچك و برای اردوگاهها، پادگانها و کارخانه ها از نوع دوم استفاده شود  ییاست از نوع اول و برای گندزدا

تفاده د اسرمو ناتورهایپوکلریموجود بهتر است، ه طیبا توجه به امکانات و شرا زینو در غالب مناطق کوچك و شهرستانها 

 ییداجهت گندز یبه امکانات موجود و نوع کاربرد کلر دارد. از دستگاههای کلرزن یکلر بستگ قیتزر نحوه .(7د)رنیقرار گ

 . شود ی، استخرها و ... استفاده م عیخانه فاضالب شهرها و صنا هی، پساب تصف عیآب شرب اجتماعات و صنا

 

 روشهاي مختلف گندزدایی آب از نظر بهره برداري، تعمیر نگهداري و ....مقایسه و ارزیابی  -3
 

 دسترسی زیاد و استفاده آسان -3-1

 

بررسی بعمل آمده از ایستگاههای کلر زنی دال بر این موضوع است که استفاده گاز کلر در تاسیسات کلرزنی آسان تر و 

ول بعلت مایع بودن و انحالل پذیری بهتر نسبت به نظارت آن راحت تر است همچنین این موضوع درخصوص آب ژا

هیپوکلریت کلسیم بعلت جامد بودن و نیاز به زمان ماند جهت آزاد شدن کلر فعال آن عالوه بر  پرکلرین صادق می باشد.

رت بر کارکرد نظاو از طرفی نیاز به یك نیروی اپراتور ثابت جهت ، خوردگی تاسیسات را موجب می گردد، آلودگی محیط

دسترسی به ماده ضد عفونی کننده کامال منطقه ای بوده و به موقعیت شهر و  حل نمودن پر کلرین و ... دارد.، دستگاه 

تنمی  7٠444تن و گاز کلر  1444تولیدی وابسته است ظرفیت تولید پرکلرین کشور  نزدیکی آن به کارخانه و دوری

 ریز و پتروشیمی شیراز تولید می گردد.کلر پارس تب، کارخانه نیرو کلر اصفهان  9باشد که در 
 

 ون به صرفه و ارزانمقر-3-2
 

گرم پر  2،گرم گاز کلر 7( در شبکه توزیع نیاز به مصرف  4/٥ - 4 /٨ (mg/lجهت رسیدن به حد مطلوب کلر باقیمانده 
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 .باشد می آب مکعب متر هر ءآب ژاول به ازا ٨ ccکلرین و 

 

 آسان نقل و حمل و نگهداري شرایط -3-3

 
 که گردیده موجب آن نشت امکان و گاز بودن سمی گردد، می ذخیره تنی 7 و کیلویی ٠٥ سیلندرهای در کلر گاز

 نیز ژاول آب باشد دیگر فیزیکی عوامل و رطوبت دما، نظیر شرایطی تابع سیلندرهای نقل و حمل و نگهداری شرایط

 آب خلوص درصد بودن پایین بعلت طرفی از باشد می مشکل آن نقل و حمل ، محلول ناپایداری و بودن مایع بعلت

 گاز تن 7 نمودن جایگزین برای که بطوری است آشامیدنی آب کردن عفونی ضد برای آن از زیادی حجم به نیاز ژاول،

 بندی بسته شرایط و بودن جامد بعلت کلسیم هیپوکلریت نقل و حمل و نگهداری. باشد می ژاول آب تن ٨ به نیاز کلر

 . باشد می تر راحت
 

 عدم محدودیت در فصول مختلف سال -3-4
 

در مناطق سردسیر محول آب ژاول و پر کلرین یخ می زند و برای استفاده از آن باید از وسایل گرمایشی استفاده کرد که 

با نصب  در صورتی که این مورد برای سیستم های کلرزنی گازی وجود ندارد و یا می توان مستلزم هزینه گزاف می باشد.

 % 7)خاطر نشان میدارد که برداشت کمتر از  هیتر در مسیر گاز کلر و گرم نمودن سیلندر این نقص را بر طرف نمود.

. خالصه ای از مقایسه ساعت مانع از تشکیل کلر مایع سیستم های کلرزنی گازی می گردد( 7حجم سیلندر در مدت 

 ده است.کلرزنی های موجود در کشور در جداول ذیل ارائه ش
 

برآورد هزینه های اجرایی تاسیسات کلرزنی: 1جدول  

 هزینه )هزار ریال( کلرزنگازی پارامتر
 هزینه ) هزار ریال ( کلرزنهای مایعی

 هیپوکلریت سدیم هیپوکلریت کلسیم

و تاسیسات ابنیه  744444 24444 24444 

کلرزن تجهیزات  ٥9444 1٥44 1٥44 

ایمنی تجهیزات  ٥9444 1٥44 1٥44 

 ٠2٥44 ٠2٥44 24٠444 جمع
 

 قیمت مواد مصرفی به همراه هزینه حمل و نقل و انبار داری برآورد گردیده است.  *

 ریال  9٥44پرکلرین هر کیلوگرم 

 ریال 91٥4گاز کلر هر کیلوگرم 

 ریال ٠444آب ژاول هر کیلوگرم 
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تاسیسات کلرزنی بهره برداریبرآورد هزینه های : 2جدول  

 

 

تاسیسات کلرزنی بهره برداریبرآورد هزینه های : 3جدول  

 پارامتر
ریال(  هزینه )هزار

 کلرزنگازی

 هزینه ) هزار ریال (کلرزنهای مایعی

کلسیم هیپوکلریت  هیپوکلریتسدیم 

انرژی مصرف  9744444 2٥444 9٥4444 

انسانی نیروی  772٥4444 22٥44444 772٥4444 

و نگهداری تعمیر  7444444 1٥4444 244444 

 7244444 7244444 ٠244444 استهالك

کل جمع  7٠7٥4444 22344444 7924444 

بر ثانیه لیتر 74متر مکعب آب آشامیدنی برای تولید  7کلرینه نمودن  هزینه  2٥ 73 32 

ثانیه لیتر بر 24متر مکعب آب آشامیدنی برای تولید  7کلرزنی  هزینه  9/32 ٥/7٥ 7/٨2 

ثانیه بر لیتر ٥4متر مکعب آب آشامیدنی برای تولید 7کلرزنی  هزینه  27 1/12 ٠/٥7 

ثانیه بر لیتر 744متر مکعب آب آشامیدنی برای تولید  7کلرزنی  هزینه  ٨/٨ 3/37 ٠/1 

ثانیه بر لیتر 244 متر مکعب آب آشامیدنی برای تولید  7کلرزنی  هزینه  9/٠ ٠7 2/1 

 

 با مقایسه جداول باال می توان به این نتیجه رسید که:

ارزان ، بعلت ضریب ایمنی باال، لیتر در ثانیه به روش آب ژاول  ٥4کلرینه نمودن آب تولیدی در حجم های کمتر از  .7

 اپراتوری ساده بهترین گزینه برای کلر زنی آب آشامیدنی، بودن

 مدت زمان پایداری ) در حجم های باال( می باشد .، نگهداری ، محدودیت های کلرزنی با آب ژاول حمل و نقل  .2

راتور در تعیین میزان تزریق و درصد خلوص باالی گاز کلر موجب کارآیی عدم دخالت اپ،دقت تجهیزات کلرزنی گازی. 9

باالی این سیستم گردیده است بطوری که می توان غلظت کلر باقیمانده در شبکه توزیع را در فصول مختلف کم یا زیاد 

 نمود .

مسکونی می باشد و  خطرات ناشی از نشت گاز کلر از محدودیت های نصب این سیستم در مناطق آب نزدیك مناطق .2

 و مجاور مخازن ذخیره آب آشامیدنی است ، بهترین شرایط جهت نصب خارج از مناطق مسکونی باال بردن ضریب ایمنی 

 پارامتر
 کلرزن

 گازی

 کلززن مایعی

 هیپوکلریت سدیم هیپوکلریت کلسیم

عملیات یا اپراتوری نحوه  راحت مشکل راحت 

 راحت مشکل مشکل نگهداری

 باال متوسط پایین ایمنی

سیستم تجهیزات و لوازم تنظیم کننده در قتد  متوسط متوسط باال 

الزم در هنگام کار با سیستم آموزش دارد نیاز  دارد نیاز  دارد نیاز   

 باال متوسط باال کارآیی

و پذیرش عمومی مقبولیت  زیاد پایین متوسط 
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تزریق گاز کلر بدون سیستم های تزریق میسر نمی باشد در صورتی که تزریق ترکیبات کلر خصو صا آب ژاول بر روی . ٥

 روش دستی امکان پذیر است .ه دون سیستم های تزریق و بمنابع و مخازن ) با محاسبه غلظت( ب

 آموزش نیروهای بهره بردار در تاسیسات کلرزنی موجب کارایی باال و پویایی سیستم و کاهش خطرات احتمال .٠

 و به هیچ عنوان نباید بدنبال حذف آن به جهت کاهش هزینه ها باشیم.، میگردد 

رعایت اصول ایمنی و بهره برداری بهینه از پارامترهای مهم برای ، طراحی سیستم مطابق با شرایط منطقه در نتیجه

 .کارآیی بیشتر سیستم های کلرزنی می باشد

 

 در شهر مجن یکلرزن ستمیسمطالعه جهت انتخاب  -4
 

در شهرستان  ی،شاهرود، در بخش مرکز یشمال غرب یلومتریک 9٥شهر در  نیاستان سمنان است. ا یمجن از شهرها

شهر به  نای. است بوده نفر ٥٫392، برابر با 793٥سال  یشهر بر طبق سرشمار نیا تیشاهرود قرار گرفته است. جمع

 آسفالت است که مجن را به یاآن جاده یارتباط راهبست است و تنها بن یشهر ،یقرار گرفتن در منطقه کوهستان لیدل

بنا شده است.  دهشیو پ حصاریدو رودخانه پ انیم و دره نسبتاً پهناور انی.  مجن در مدهدیارتباط مشاهرود و گرگان 

 فسقو  وارهایشهر د یمیبه شهر ماسوله( دارد. در بافت قد هی)شب ژهیو یو معمار یپلکان یی: مجن بناهاریماسوله کو

. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استشده نیاتاقها با خاك قرمز و زرد تزئ

 یندمان کاررا نیو باالتر نهیهز نیساله با کمتر ازدهیدوره  یدر طمورد تایید قرار گرفت.  عیما یکلرزن ستمیسنگهداری ، 

ت. به دلیل نوع آب و هوای ه اسکلر صورت نگرفت قیدر تزر یاختالل چگونهیدوره ه نیا یو ط مشغول به تزریق بوده

 منطقه و با بررسی های انجام گرفته میزان پودر کلر مورد نیاز برای رسیدن به کلر مطلوب در شبکه توزیع آب

 mg/l) ٨/ 4 - ٥/4 )  گرم پودر کلر مورد نیاز می باشد. 1٥44روزانه 

( نشان داده شده است عبارتند www.fara-ab.comکه در شکل ) ناتوریپوکلریدستگاه ه كیمختلف  قسمتهای         

 :از

 و حل شدن کلر در آب  یکنواختی: که باعث کسری. م9.  قیمحلول کار آماده تزر رهی. مخزن ذخ2مخزن اختالط .7

. پمپ 1. تابلوی برق ٠ارتباط دو مخزن .  ریو ش لنگهای. ش٥شفت و پروانه از جنس زنگ نزن و مقاوم به کلر .. 2. شودیم

به لوله  قی. قسمت تزر77لجنها.  هیتخل ری. ش74.  قیرانش و تزر ریو اتصاالت مس ری. ش3لوله مکش.   8.کلر قیزرت

 میبر اساس روش کارشناسان به چند نوع تقس ناتورهایکلروپیه آب.  .  لوله مصرف79.  کطرفهی ریش .72. آبرسان

 .ستندیکه تحت فشار ن یمنابع آب یبرا یدست ایآنها روش بشکه ای  نیشوند که ساده تریم 
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 ناتوریپوکلریدستگاه ه کیمختلف  قسمتهای: 1شکل

 

 در شهر مجن عیما یکلرزن ستمیس یطراح -5
 

با توجه به مشکالت موجود در کلرزنهای مایع از جمله رسوب در محل تزریق، که باعث پاره شده دیافراگم و ضعیف شده 

 9444444خواهد شد و این امر ماهانه تکرار شده و هزینه سرویس و تعمیر کلریناتور ها ماهانه مبلغی باالی پمپ و موتور 

اجزای تشکیل  9و 2ریال خواهد بود. با توجه به وجود چنین مشکلی، سیستم تزریق بصورت ذیل طراحی گردید) شکل 

 دهنده(:

 .دیستنده کلر حذف گردفشار مکنده و فر نیجهت تام عیما ناتوریدستگاه کلر .7

با آب تحت فشار از خط انتقال  یآب به مخزن در قسمت تحتان یدر ورود یجزئ راتییبا تغ یتریل 244 عیمخزن ما .2

 .مجاور گرفته شده است

ر و د زدیر یآب شرب شهر م رهیکه به داخل مخزن ذخ دهیگرد هیمخزن کلر تعب یکلر در قسمت فوقان عیما یخروج .9

 .کند یمخزن رسوب نم یخروج یزمان کلر در مجار چیه

 .ردیپذ یانجام م یبرق کسریبا م عیمخلوط پودر کلر با آب در مخزن ما .2

نده کن میبا نصب تنظ ستمیمشکل س نیشود، ا یم نیزمان راکد بودن آب مخزن، پودر کلر در کف مخزن ته نش .٥

 .ردیپذ یهم زدن محلول بصورت خودکار انجام م ،یرقب کسریم ی( بر روکسریخودکار ) ساعت جهت فرمان به م

 .گردد یآب، قطع م انیآب مخزن، وصل و با قطع جر یشده که با ورود یطراح یبه گونه ا ستمیس .٠

ن، مج ریدر منطقه سردس یزدگ خیاز  یریمحدود و پوشش مناسب جهت جلوگ یشده با فضا یسع ستمیس نی. در ا1

 به کار خود ادامه دهد. یمشکل چیبدون ه
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 یشده کلرزن یطراح ستمیس -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یشده کلرزن یطراح ستمیساجزای تشکیل دهنده  -3شکل 

 

 

 



 نب و فاضالب ایراآ سیدومین کنگره علوم و مهند

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931ماهآبان22الی  22
 

 8

 گیرينتیجه -6
 

 موجود ایهآب و  فاضالب است. کلر برای از بین بردن باکتری ها و سایر میکروب ییروش گندزدا نیاستفاده از کلر ارزانتر

کاربرد کلر در  ناولی. گرددمی افزوده کلر همواره آب کوچك ذخائر به حتی امروزه. رودمی بکار آشامیدنی آب ذخائر در

کلر شامل کنترل جلبك ها، حذف آهن و منگنز،  یکاربردها ریاست. سا دهکنترل طعم و بو بو ،یدنیآب آشام هیتصف

 یو د میو پتاس میجامد هیپوکلریت سد باتیباشد. کلر به اشکال مختلف ترک یو حذف رنگ م دروژنیه دیحذف سولف

ه بود لنیات یعدد تانك پل كیآب متشکل از  ییجهت گندزدا عیکلر زن ما .در صنعت آب موجود است یکلر گاز دیاکس

 یم نیتأم یت فوقانشده در قسم هیو الکتروموتور تعب لیت و پروانه استنلس استفاختالط با استفاده از ش اتیکه عمل

درون  مناسب طرح به تیبا ظرف قیعدد پمپ تزر كیاز  ستفادهشده با ا لیتشک میکلس تیپوکلریگردد که محلول ه

بیشترین نارضایتی سیستم های کلرزنی مایع رسوب در محل تزریق بوده که باعث  گردد. یم قیتماس کلر تزر چهحوض

پاره شدن دیافراگم و ضعیف شدن پمپ و موتور می گردد. که ماهانه هزینه ای بالغ بر سه میلیون ریال به شرکت های 

 داشت.آب و فاضالب متحمل میشود. با طراحی ذکر شده بیشترین بازدهی وکمترین هزینه را خواهیم 

 

 جعامر -7
 

http://www.fara-ab.com/fa/Products/Item/Liquid-chlorination-Gas-chlorination-Dosing-Pump-

chlorination 
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Abstract 
Improving the environmental health of a community is directly related to the quantity and quality of 

drinking water for the community and focus on cities and industries around water resources and increasing 

rural and urban population increased water consumption, thereby controlling and pay more attention to it 

than priorities of each A community. So far, many materials and methods have been used to disinfect water, 

one of the most important and most widely used are chlorine derivatives that can be injected into water as 

a chlorine solution. Problems in centers and various locations in the disinfection of drinking water as well 

as problems in the course of the operation and maintenance of all kinds-chlorinators in the country and risks 

with derivatives, chlorine and also how to properly estimate the chlorine requirements, including those In 

this paper, the paper tries to be fully functional and simple in light of the experience with the operation of 

chlorination equipment. 

 
Key word: Water chlorination, Water disinfection, Hypochlorinate, Water resources.  

 


