
 

 



 پيشگفتار 
 

همچنين در  .  كلرزني متداولترين روش ضد عفوني آب مشروب بمنظور ميكرب كشي و سالم سازي ميباشد                   

 استفاده  زنيي و ضد عفوني فاضالب تصفيه شده از كلر         يكصفيه باكتريولوژ تور  ظتاسيسات تصفيه فاضالب بمن   

يكطرف و تعدد و تنوع مواردي كه نياز        با توجه به ضرورت استفاده از كلر زني جهت ضد عفوني از              .  مي شود 

 است از طرف ديگر،تهيه نشريه اي جهت آشنايي و ارتقاء سطح آگاهي افراد بهره بردار از                  ح عفوني مطر  دبه ض 

 . تاسيسات كلر زني و استفاده ساير افراد و ارگانهاي ذيربط در دست اقدام قرار گرفت 

 
 ٤٣ ضعيت كلر زني در شهر هاي كشور مندرج در نشريه شماره             در تهيه اين نشريه از اطالعات و آمار بررسي و         

 بررسي و همچنين با استفاده از       اينطرح تهيه استانداردها استفاده گرديده و بخشهاي مختلف نشريه با توجه به              

  ) AWWA-M20( موسسه كارهاي آبي امريكا      ٢٠دستورالعمل اصول و روش كلر زني مندرج در نشريه شماره            

 . ست تدوين شده ا

 
اين نشريه شامل تاريخچه كلر زني،تعاريف،اصول كار تجهيزات كلر زني،نگهداري و بهره برداري از تاسيسات                 

 . كلر زني مي باشد و در ضميمه آن مثالهايي جهت محاسبات مورد نياز در فرايند كلر زني ارائه گرديده است 

يه گامي در جهت شناخت بهتر از فرايند كلر زني            اميدوار است با تهيه اين نشر      )  لوازم    (٩كميته فني شماره    

برداشته و توانسته باشد نشريه اي مورد استفاده دست اندر كاران و مسئولين بهره برداري و نگهداري از تاسيسات           

 . كلر زني تدوين نمايد 

 
سائلي بنظرشان مي   از كليه كارشناسان و صاحبنظران تقاضا دارد چنانچه در مطالعه اين مجموعه موارد ابهام يا م                

 .  را مطلع نمايند ٩رسد يا نظرات تكميلي و اصالحي دارند كميته فني شماره 



 : به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي باشد٩تركيب كميته فني شماره 
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 مقدمه 
 

 توسعه كلرزني 
 

 كشف و نظريات اوليه 
 

نام كلر كه از كلمه  و ك عنصر شناخته شد  بعنوان ي  ١٨١٠در سال      در آزمايشگاهي در سوئد و     ١٧٤٤كلر در سال    

البته . رنگ مي باشد به آن تعلق گرفت زيرا رنگ مشخصه آن سبز كمرنگ مي باشد كم يوناني كلرس به معني سبز   

 . پس از ساليان طوالني كلر بعنوان ماده ضد عفوني كننده شناخته شد

 
وبي امراض مورد تائيد قرار گرفت،دانشمندان      كه نظريه ميكر    )١٨٨٠‐١٨٩٠(   از قرن نوزدهم     ٨٠تا اواسط دهه    

فكر مي كردند كه بو عامل انتفال امراض بوده و عقيده داشتند كه با كنترل كردن بو مي توان گسترش عفونت را                       

 بمنظور كنترل بوهاي نامطبوع بوده است كه         ١٨٣٥مسلما اولين كاربردهاي كلر در حدود سال         .  محدود نمود   

ب نامطلوب تر از بوي نامطبوع اوليه بود و فقط          آيق در آن زمان بوي كلر تزريق شده در          بدليل سيستم ساده تزر   

باشد كه كلر و تركيبات آن با وجود بوي نامطلوب بعنوان ضد عفوني كننده هاي موثر                   مي ١٨٩٠پس از سالهاي    

 . شناخته مي شوند 

 
 ريشه هاي تاريخي ضد عفوني كردن آب 

 
شده است ولي اين عمل بدون داشتن شناخت و            ر طول هزاران سال انجام مي      احتماال ضدعفوني كردن آب د     

 قبل  ٥٠٠درك صحيح اصول مربوط بوده مثال سوابق تاريخي نشان مي دهد كه جوشاندن آب حداقل در سالهاي                  

 . از ميالد توصيه شده است 

 
با مطالعات فيلتراسيون بصورت قيم آب در رابطه ت براي اولين بار كلرزني براي ضدعفوني كردن مس ١٨٩٦در سال   

 نيز در انگلستان بمنظور ضد عفوني كردن آب شبكه توزيع پس            ١٨٩٧در سال   . انجام شد    ١آزمايشي در لويزويل  

 . بصورت آزمايشي برا ي مدت كوتاهي اعمال شد) حصبه (از بروز يك اپيدمي تيفوئيد 

 
و با هدفهاي كمك به ضد عفوني كردن آب و            در بلژيك براي اولين بار كلرزني بصورت مداوم           ١٩٠٢در سال   

 . فرايند انعقاد انجام گرديد 

 

                                                           
1-Louisville 
 



 ٢

 منطق ضد عفوني كردن آب
 

اي براي نابودي ارگانيزمهاي مزاحم و         چنانكه امروز مورد نظر است،شامل عمليات ويژه        ضد عفوني كردن آب   

ال كردن ارگانيزمهاي بيماري زا بصورت كالسيك فرايندهاي ضد عفوني براي نابودي و يا غير فع      .  مضر مي باشد    

 درجه  ٢٠اين ارگانيزمها مي توانند براي هفته ها در درجات حرارت تا حدود                 .  بكار ميروند   )  پاتو ژنيك   (

عالوه بر درجه حرارت عوامل ديگري در قابليت        .  سانتيگراد وتا ماهها در درجات حرارت پائين تر زنده بمانند            

ثير دارد كه فاكتورهاي محيطي،فاكتورهاي فيزيو لوژيكي و مورفولوژيكي مثل           بقا و زنده ماندن آنها در آب تا        

و رقابت با ارگانيزمهاي ديگر و مقاومت در مقابل           ١پهاش،وجود اكسيژن و با وجود مواد مغذي،درجه ترقيق         

نسان پس از مسئله بيماري زايي اين ارگانيزمها در ا.از آن جمله مي باشد ٢تاثيرات مواد سمي و قابليت توليد هاگ      

  .بلع بستگي به سميت و تراكم آنها همچنين بستگي به آسيب پذيري و ضعف بدني افراد دارد

 
ضد عفوني كردن آب مسلما موجب نابود كردن ارگانيزمهاي ديگري عالوه بر باكتري روده اي نيز مي شود ولي                    

فرايندهاي .  نيست  )  ترون سازي   س(موجب نابودي كليه ارگانيزمهاي زنده نميگردد يعني مترادف عقيم سازي             

سازي اكثرا در كاربردها ي پزشكي بكار گرفته  عقيم فرايند.ضدعفوني آب بندرت تا حد عقيم سازي پيش مي رود

 قرار مي گيرند،انواع    ثحبدر ميان ارگانيزمهاي مولد بيماري كه در بحث ضد عفوني كردن آب مورد               .  مي شود   

عالوه بر موارد فوق در بعضي حالت ها انواعي از            .  ز اهميت مي باشند      ويروسها،پروتوزوئرهاي روده اي حائ   

كنند نيز در مقابل ضد      كه از لحاظ زيبايي و اقتصادي ايجاد مزاحمت مي        )  چه گياهي و چه جانوري      (ارگانيزمها  

 .عفوني آسيب پذير بوده ومي توان آنها را بصورت كامل و يا جزئي تحت كنترل قرار داد

 
 ني روشهاي ضدعفو

 
ه نشيني،انعقاد  تصرفنظر از فرايندهاي تصفيه مثل       .  ضدعفوني كردن آب را به چند طريق مي توان انجام داد              

فيلتراسيون و غيره كه خود باعث حذف جزئي ارگانيزمهاي مزاحم و عفونت زا مي گردند،فرايندهاي ضد عفوني                  

 . يباشند كه امروزه داراي اهميت هستند يك و يا تركيبي از روشهاي زير م

 .روش فيزيكي مانند ذخيره كردن،گرم كردن و ياموارد ديگر  ‐١

 . تشعشعي مانند استفاده از اشعه ماوراء بنفش  ‐٢

 . يوني با استفاده از يونهاي فلزي مثل مس و نقره  ‐٣

 قليائي و اسيدي  ‐٤

 .  مثل تركيبات آمونياكي چهار تائي ٣مواد شيميائي با فعاليت سطحي ‐٥

 .ازون و مواد معدني و آلي ديگر ، ل كلروسايرهالوژنهااكسيد كننده ها مث  ‐٦

                                                           
1- dilution 
2-spore 
3-Surface active chemicals 



 ٣

 
بجز كلر و بعضي تركيبات آن،اكثر ضد عفوني كننده هاي ديگر داراي محدوديت هايي هستند كه پذيرش عمومي    

 . آنها را در سيستم هاي تصفيه آب شهري مانع گشته است 

 
 تكامل مواد كلرزني

  
ارف كلرزني تركيبات خشك حاوي كلر بودند مانند آهك كلرزده شده            ي كلر جهت مص   تع تجار بدر ابتدا تنها من   

 .و محلول هاي سفيد كننده هيپو كلريت سديم) كه به كلرورآهك،پودرهاي سفيد كننده و غيره ناميده مي شوند (

 
مي چون اين تركيبات داراي پايداري و ثبات ضعيف بودند و محتواي كلر موثر و قابل حصول آنها با زمان تغيير                     

شد و مقدار تزريق كلر نيز نا كافي مي گرديد و از طرف ديگر در                 نمايد و در بهره برداري موجب مشكالتي مي       

كه عنصر كلر در شكل     ( كلر مايع    ١٩٠٩آن زمان تجهيزات موجب خطاي بارزي در تزريق مي شدند در سال               

درضد عفوني كردن    ورت تجربي در سطح تجارتي وارد بازار شد و در سال بعد بص           )  تحت فشار آن مي باشد      

 ١٩١٢در سال   .  آب در فورت ماير به كار رفت و كلر را با يك خوراننده گاز خشك به آب تزريق ميكردند                       

در .  اولين كاربرد كامل سيستم كلر مايع براي جلوگيري از شيوع حصبه در نياگارا فالزنيويورك بكار گرفته شد                   

دوسال بعد دستگاه تكميل شده اي توسط شركت واالس و          .  ده گرديد   اين حالت از يك خوراننده محلولي استفا      

يرنان ساخته شد كه گاز كلر را پس از اندازه گيري در آب محلول سفيد كننده هيپوكلريت سديم بكار گرفته                       ت

 . اين گسترشها راهگشاي توسعه هاي آتي فنون ضد عفوني آب با استفاده از كلر مايع شدند. شد

 
هيپو ١ كه تركيب تست   ١٩٢٨يت كلرزني آب با استفاده از هيپو كلريت كاسته شد اما در سال                بتدريج از عموم  

، اين تركيب .  كلريت كلسيم در بازار تجارتي عرضه شد مجددا كلرزني با استفاده از هيپوكلريت متداول گرديد                

 . ت مي شد بسيار پايدارتر از محلولها و پودرهاي سفيد كننده ديگري بود كه قبال در بازار ياف

 
 :امروزه منبع اصلي كلر براي ضد عفوني كردن و ديگر فرايندهاي كلر زني عبارتند از

 .  بصورت گاز كلر كه تحت فشار بصورت مايع در كپسول عرضه مي گردد ‐الف

 . تركيبهاي تست هيپو كلريت سديم  ‐ب

  ) .با محلول كلر در آب اشتباه نشود( محلولهاي سفيد كننده كلردار  ‐ج

 . تاحدودي نيز در اكسيد كلر استفاده ميگردد  ‐د

 
 

                                                           
1-High Test 
 



 ٤

 تكامل روشهاي كلرزني 
 

در اوائل از روشهاي ساده كلرزني بعنوان كمكي در آخرين مرحله فيلتراسيون و يا فرايندهاي ديگر موجود در                    

آن،روشهاي كلر زني   تصفيه آب و يا بعنوان تنها فرايند تصفيه بكار گرفته ميشد،ولي بتدريج با افزايش طرفداران                 

 . كاملتري ابداع گرديد

 
پس از  .   تاثير آمونياك در ظرفيت ضد عفوني كردن كلر توسط محققين كشف و گزارش شد                   ١٩١٥در سال   

كشف اين پديده كه تركيب كلر وآمونياك موجب حصول كلر باقيمانده پايدارتري نسبت به حالت استفاده از                    

مزيت ديگر روش   .  مونياك به سرعت مورد پذيرش واقع شد        آ‐ني كلر   كلريتها را فراهم مي كند،روش ضدعفو     

 .جديد آن بود كه از ايجاد مزه نا مطلوب بيش از حد جلوگيري كند 

 
تحقيقات بعدي كه خاصيت اسيد هيپوكلرو دراز بين بردن بيشتر باكتريها مشخص گرديد،استفاده از ضد                     در

د را از دست داد و در نتيجه فرايند كلر زني با كلر باقيمانده                آمونياك عموميت خو   ‐عفوني بوسيله تركيب كلر     

 آمونياكي بيشتر در مورد ضد عفوني تكميلي بوده كه          ‐امروزه كاربرد روش ضد عفوني كلر       .آزاد گسترش يافت    

 . موجب ايجاد كلر باقيمانده با دوام تر بصورت تركيب كلر آمين در شبكه هاي توزيع مي گردند 

 
با توجه به گزارشات منتشر شده ودر مورد بعضي از آبها كه در منحني كلر باقيمانده آنها،در اثر                      ١٩٣٩در سال   

مقبوليت نظريه  .   نظريه نقطه شكست كلر زني عنوان گرديد            ،افزودن كلر مكمل،شكستگي حاصل مي شود       

مل در آزمايش   ب تر كلر باقيمانده آزاد بواسطه ايجاد رنگ لحظه اي كا              ومزبور،بر اثر مشخص ميزان مطل     

روشهاي ديگري نيز براي متمايز       )  ١٩٤٠بعد از سالهاي    (كلرومتريك ارتوتوليدين حاصل گرديد و از آن پس          

 . نمودن كلر باقيمانده آزاد از كلر باقيمانده مركب تكميل و معرفي شد 

 
 ١٩٠٠ اوائل سالهاي    استفاده از دي اكسيد كلر بود كه از       ،  روش ديگري كه براي ضد عفوني كردن آبها بكار رفت         

آغاز گرديد ليكن بعلت ناپايداري اين تركيب گازي و نياز به توليد آن در محل،استفاده از آن غير عملي تشخيص                    

به بازار آمد برطرف    ١مشكل ناپايداري دي اكسيد كلر بواسطه كلريت سديم كه بصورت پودر ويا پرك              .  داده شد   

استفاده از  .   آب و واكنش با كلر محلول اكسيد كلر حاصل ميشد              گرديد زيرا با حل شدن آسان ماده اخير در         

 بصورت تجربي در محل     ١٩٣٩حدود سال   »  نقطه شكست كلرزني    «محلول در اكسيد كلر همزمان با بيان  نظريه        

هاي   در نياگارافالز نيويورك  براي كنترل بوها و مزه           ١٩٤٤و سپس د رمقياس كامل در سال         .  آزمايش گرديد 

 . ار رفت فنوليك بك

 

                                                           
1-Flake 



 ٥

با وجودي كه دي اكسيد كلر در صورتيكه بصورت بهينه بكار رود معادل كلر خاصيت از بين بردن باكتريها را                      

در مآخذ فني،گزارشات متعددي دال بر استفاده از دي         .  صرفا براي ضد عفوني كردن بندرت بكار مي رود            دارد،

 .  براي كنترل جلبكها و مزه و بو مشاهده مي شود اكسيد كلر جهت اكسيداسيون آهن،منگنز،تركيبات فنولي و

 
 تكامل روشهاي كنترل كلرزني 

 
هاي شيميايي موجب    د نياز در فرايند ضد عفوني با كلر و تكامل خوراننده          رپيشرفت هاي حاصله در تهيه مواد مو      

شد  ي كلر تزريق مي   جهت ضد عفوني آب  دراوائل ميزان ثابت       .  مقبوليت بيشتر ضد عفوني آب بوسيله كلر گرديد         

هايي براي تاثير تغييرات كيفيت آب و نوسانات مقدار كلر مورد نياز             و لي بزودي معلوم شد كه بايستي پيش بيني        

انجام داد،بتدريج نظريه ميزان تزريق متغير كلر براساس مقدار كلر باقيمانده بنيان گذاري شد و روشها ي                        

 استفاده از ارتوتوليدين بعنوان     ١٩١٩در سال   .   باقيمانده تكامل يافت   گيري كيفي و كمي كلر     يدومتري براي اندازه  

بعنوان شاخص كمي كلر    ١شاخص كيفيت كلر باقيمانده پيشنهاد گرديد و بعدها روشهاي استاندارد رنگ سنجي              

را  ضد عفوني بوسيله كلر تدريجا داراي پايه علمي گرديد زي          ١٩١٧‐١٩١٩در سالهاي   .  باقيمانده نيز شناخته شد     

. نشان داده شد كه آزمايشات با ارتوتوليدين حتي براي منابع آبرساني كوچك نيز مناسب و قابل اعتماد هستند                     

البته بعد از آن با شناخته شدن بهتر فرايند كلرزني اصالحاتي در آزمايشات مزبور اعمال شد و موجب پيدايش                     

 براي تشخيص انواع كلر      ٢ارسنيت‐وتوليدين  آزمايشات ديگري نيز گرديد،كه از جمله مي توان آزمايش ارت            

باقيمانده،روش تيتركردن ديفرانسيل آمپرومتري،آزمايش هاي شيميايي ديفرانسيل متنوع ديگر براي كلر قابل                 

 . و ساير آزمايشات قابل انجام در مورد دي اكسيد كلر را نام برد٣حصول

 
 وضعيت كلر زني در شرايط فعلي 

 
حات تدريجي درنيم قرن گذشته در مورد فرايند كلر زني موجب تبلور بعضي از                 تجربيات،توسعه ها و اصال   

روشهاي تزريق و كنترل كلرزني گرديده كه اطمينان مي دهد مي توان از كلر بعنوان يك ماده موثر جهت                         

چنين )  براي ضدعفوني (هيچ فرايند تصفيه ديگري      .  ضدعفوني و ساير مصارف تصفيه استفاده بعمل آورد            

 از تجزيه و تحليل آمار و ارقام بدست آمده بر اساس پاسخهاي              ١٣٦٦در سال   .  يت تام و عام نيافته است       مقبول

 . نتايج زير بدست آمده است  ٤ شهر ايران ٢٧٣مشروح در پرسشنامه هاي تكميل شده از 

ده از پركلرين    درصد از شهر هاو استفا     ٥/٢١از نظر روش كلرزني،روش هاي استفاده از پركلرين بطور دستي در            

  درصد ازشهرها و استفاده از پركلرين با دستگاه و         ٢١ درصد از شهرها استفاده از گاز كلر در          ٥/٣٤با دستگاه در    

درصد از شهرها و استفاده از      ١٦ درصداز شهرها،استفاده از گاز كلر و پركلرين با دستگاه در            ٥/٣بطور دستي در    

                                                           
1 - Colorimetric 
2 - The orthotolidine-Arsenite 
3 -  Available chlorine,  

 .  طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب وزارت نيرو ٤٣بررسي وضعيت كلرزني آب مشروب در كشور،نشريه شماره :مآخذ  ‐٤
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درصد ازشهرها در   ١١ و در    ، درصد از شهرها بكار گرفته مي شود       ٧گاز كلر و همچنين پركلرين بطور دستي در         

 .حال حاضر آب مشروب كلرزني نمي شود 

 
 ميليون نفر بوده است،ضد     ١٣٥ سيستم تصفيه آب در آمريكا كه تامين كننده آب           ١٠٠٠٠ بيشتر از    ١٩٦٢در سال   

 كاربرد هيپوكلريت را    "د كلر مايع عمدتا   هرچند كه در اين تاسيسات كاربر     .عفوني كردن با كلر را بكار برده اند         

بهيچوجه استفاده از هيپوكلريت خارج از رده و قديمي         )  مخصوصا در تاسيسات بزرگتر     (تحت الشعاع قرار داده     

 . باشد و از اهميت آن كاسته نشده است نمي

 
درصد ٦٤ده شده حدود     افزايش تعداد تاسيسات آمريكايي كه در آنها از كلر مايع استفا           ١٩٤٨  ‐١٩٦٢در سالهاي   

 درصد ميباشد و ١٥٠كه در آنها از هيپوكلريت استفاده شده است حدودا        بوده در حاليكه افزايش تعداد تاسيساتي     

  با باشد كه  زني در واحدهاي تصفيه كوچك مي        شك ناشي از پذيرش فرايند كلر        اين عدم هماهنگي بدون    

 .  ويژه داردتهيپوكلريت زني مناسب

 
در .   كلر بوده و هر جا كه مقدار مصرف زياد باشد بايستي از آن استفاده گردد                 نوع  ارزان ترين  كلر بصورت گاز  

 ديگر حاوي كلر بر حسب       مواد تاسيسات كوچك آبي و براي استفاده هاي اضطراري و صحرائي و مصارف ويژه            

هاي  ز هيپوكلريت اين مواد عبارتند ا    .  فني مخصوص به خود باشد     ‐مورد مي تواند داراي مزاياي اقتصادي         

يا مواد    كه از تركيب مقداري كلر با آمونياك و         (دي اكيسد كلر،كلر آمين ها          مختلف،آهك كلر زده شده،    

 ).گردد دار حاصل مي نيتروژن

 
بنظر مي  .  رسيد توصيه شده است      در بيست سال گذشته مقدار مصرف كلر بيشتر از آنچه كه قبال كافي بنظر مي               

 موجب  ١وزبروز توسعه بيشتر در صنعت آب مشروب بيابد زيرا كلرزني بمقدار بيشتر             آيد كه كاربرد كلرزني ر    

حصول استانداردهاي باالي كيفيت باكتريولوژيك آب شده و سبب افزايش راندمان ديگر فرايندهاي تصفيه آب                

 . مي باشد 

 
شد تعدادي از كاربردهاي    عالوه بر اينكه كلرزني بصورت پيوسته جزء الينفك فرايند تصفيه آب آشاميدني مي با             

مخصوص نيز براي كلر زني نظير كاربرد كلر براي ضدعفوني خطوط لوله كشي جديد،برجهاي هوايي،مخازن و                 

چاهها شناخته شد كه در استاندارهاي موجود تاكيد شده است كه كليه لوله هاي تعميراتي و جديد قبل از                        

 .ند مصرف كامال ضد عفوني گرديده و سپس وارد سرويس بشو

 

                                                           
1-High rate 
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 تعاريف 
 

 )Chlorine  Dosage() دوزاژ(ميزان تزريق كلر 

معموال ميزان تزريق كلر بر حسب واحد ميلي        .  به آن مقدار كلر گويند كه به مقدار معيني از آب تزريق مي شود               

 . ميباشد) PPM(گرم در ليتر بيان مي گردد و معادل آن قسمت در ميليون 

 
 )Chlorine Demand(نياز كلر  -
 
ه مقدار كلري اطالق مي شود كه در زمان معين تماس جهت واكنش شيميايي با امالح موجود در آب و يا                         ب

اختالف بين مقدار كلر تزريق شده      .  فاضالب استفاده مي گردد،مشروط بر اينكه مقدار تزريق كلر محدود نباشد             

 مي باشد كه تابعي است از مقدار كلر         به آب و يا فاضالب و كلر باقيمانده پس از زمان معين تماس نياز به كلر                

 تزريق شده، مدت تماس و درجه حرارت 

 
 )Residual  Chlorine (كلر باقيمانده  -

 
بصورت تركيبي و آزاد    (به مجموع مقدار كلري اطالق مي شود كه پس از كلر زني و گذشت زمان معين تماس                   

 . مدت زماني تامين مي نمايددر آب باقي مانده است و ضدعفوني آنرا براي ) قابل دستيابي 

 
  )Available  Chlorine(كلر قابل دستيابي  -
 

بمنظور رده بندي هيپوكلريتها و آهك كلر زده شده و مواد مشابه ديگر از اصطالح كلر قابل دستيابي استفاده مي                     

 و ديگر   شود،كه اين اصطالح معياري جهت اندازه گيري مجموع قدرت اكسيدكردن آهك كلرزده،هيپوكلريت ها            

 . مواد مورد استفاده به عنوان يك منبع كلر در مقايسه با عنصر كلر مي باشد 

 
  )Free Available Chlorine (كلر قابل دستيابي آزاد -
 

مقدار كلر قابل دستيابي بصورت گاز محلول،اسيد هيپوكلرو و يون هاي هيپوكلريت كه با آمين ها و موادآلي                      

 .ديگر تركيب نشده اند 

 
  ) Free Available Residual  Cholrine(  آزاداقيمانده قابل دستيابيكلر ب -
 

به آن قسمت از مجموع كلر باقيمانده اطالق مي شود كه پس از زمان معين تماس در آب باقي مانده و بصورت                       

 . اسيد هيپوكلرو و يا يون هيپوكلريت  واكنش شيميايي و يا بيولوژيكي خواهد داشت



 ٨

 
 )Combined Available Cholrine (تركيبي كلر قابل دستيابي  -
 

به مقدار كلري اطالق مي شود كه با آمونياك بصورت كلر آمين ها،ويا مشتقات كلر دار ديگر تركيب شده و قابل                   

 .دستيابي براي اكسيد كردن مواد آلي مي باشد 

 
 )ombined Available Residual Cholrine(كلر باقيمانده قابل دستيابي تركيبي  -
 

به آن قسمت از مجموع كلر باقيمانده اطالق مي شود كه پس از زمان معين تماس در آب باقيمانده و بصورت                       

 .ي خواهد داشت يككلرآمينها ويا تركيبات آلي واكنش شيميايي و يا بيولوژ

 
 )Chlorinated Lime(آهك كلر زده شده  -
 

 حل گردد،اكسي كلروركلسيم  تجزيه شده و         اين تركيب چنانچه در آب    .  به شيره آهك كلر زده اطالق ميشود         

تركيب فوق به نام پودر سفيد كننده نيز شناخته مي شود كه . هيپوكلريت كلسيم و كلرور كلسيم حاصل مي گردد 

 . نسبتا ناپايدار مي باشد و به نامهاي كلرور آهك وهيپوكلريت آهك نيز موسوم است 

 
 )Chloramines(   هاكلرآمين -
 

 . غير آلي نيتروژن و كلر تركيبات آلي و 

 
 )Hyproehlorous Acid ( اسيد هيپو كلرو   -
 

  )Cloh(اسيد متشكل شده از اضافه كردن گاز به آب  

 
 ) Orthotolidine  Test(آزمايش ارتوتوليدين  -
 

در آزمايشات فوق جهت تعيين كلر باقيمانده در آب از واكنش گر ارتوتوليدين و رنگ سنجهاي مناسب استفاده                   

 .يشودم

 
 )Break Point Chlorination(كلرزني نقطه شكست   -
 

كلر زني آب در حد اشباع شدن نياز كلر را كلرزني نقطه شكست مينامند و پس از اين حد افزايش كلر موجب                        

افزودن كلر به آب آشاميدني تابعي از ازت آمونياكي ميباشد و داراي . افزايش متناسب مقدار كلر باقيمانده ميگردد  

 .منحني آن ذيال ارائه شده است ) N=١( ميلي گرم در ليتر ازت ١ مخصوصي است كه بازاي غلظت شكل
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 تجهيزات كلرزني ‐
 
 كلرزنها  ‐١
 
 ١ها   انواع خوراننده ١‐١
 

 :خوراننده هاي كلر گازي را ميتوان به دو نوع طبقه بندي كرد

 
كلر تحت فشار رانش مستقيما به نقطه كاربرد تزريق          در اين نوع خوراننده گاز      :  خوراننده مستقيم گاز كلر       ‐١

 . به اين سيستم تغذيه خشك نيز ميگويند.ميگردد 

در اين نوع خوراننده گاز كلر در سرتاسر سيستم تحت خأل نسبي نگه               :   خوراننده محلول كلر تحت خالء      ‐٢

در .ول تغذيه استفاده ميگردد      و مكيدن گاز كلر و ساختن محل       داشته مي شود و از يك انژكتور براي توليد خأل        

اين نوع خوراننده عامل فرمان دهنده عمل شير ورودي كلر بصورت مستقيم و يا بصورت غير مستقيم،ميزان                   

خالء نسبي مي باشد،بطوريكه اگر تا مقدار معيني خالء نسبي در سيستم بوجود نيايد كلر تغذيه نخواهد شد                   

در اين سيستم   .تر در بهره برداري،معمول ترين خوراننده مي باشد         اين نوع خوراننده بخاطر تامين ايمني بيش      .

از يك دستگاه اندازه گيري يا شاخص مستقيم استفاده ميشود و در آن جريان كلر بطور خودكار در حالتهاي                    

 .زير قطع ميگردد

 
  ازبين رفتن خالء نسبي  ‐الف

  توقف جريان خط لوله رانش ‐ب

 كنندهاز بين رفتن فشار آب عمل   ‐ج

 
 نحوه كار خوراننده   ٢‐١
 

اصول كار اين دستگاه بدين قرار است كه جريان گاز           .  ست   ا  اساس خوراننده گاز كلر دستگاه بسيار ساده اي        

.  درخط لوله جريان تنظيم ميگردد ٢كلر توسط شرايط كنترل كننده باالدست و پائين دست يك روزنه اندازه گيري

در خوراننده هاي گاز كلر جديد،قطعات تكميلي متنوعي افزوده شده          .  ا متغير باشد  اين روزنه مي تواند ثابت و ي      

اين تكاملها در جهت كاهش هزينه نگهداري و        .  است،ولي افزودن قطعات مزبور اصول اوليه را تغيير نداده است           

 . افزايش عمر دستگاه و ايمني بيشتر براي افراد بهره بردار و تاسيسات مجاور بوده است 

 
جهت تعيين بده جريان    .   نموداري ترسيم شده است كه جريان سيالي را از درون لوله نشان مي دهد                 ١درشكل  

ن از بده سنج روزنه اي با اندازه معين استفاده نمود،زيرا در طرفين اين روزنه اختالف فشار                  ادر اين لوله مي تو    

                                                           
1-Feeders 
2 -  Orifice Meter 
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 شده در لوله هاي پيزومتر طرفين ورق        فشار مشخص )  بده صفر (در صورت ساكن بودن سيال      .  بوجود مي آيد    

اگر سيال جريان داشته باشد ضمن عبور از روزنه مزبور افت فشاري واقع خواهد              .  روزنه دار يكسان خواهد بود      

 . شد و اين افت فشار بصورت اختالف ارتفاع سيال در لوله هاي پيزومتر طرفين روزنه قرائت مي گردد

 
 ناميده و مقدار اين تفاضل تابعي از بده جريان            » فشار تفاضلي  « را معموال  اختالف فشار قبل و بعد از روزنه       

بنابراين د رمورد هر روزنه با اندازه مشخص اندازه گيري          .  عبوري درمورد هر روزنه با اندازه خاص خواهد بود          

توان در طرفين   بعالوه اگر وسايلي فراهم شود تا ب      .  تفاضل فشار خود نوعي اندازه گيري بده جريان خواهد بود            

روزنه با اندازه منتخب در خط لوله مقدار تفاضل فشار را بطور دلخواه تنظيم كرد در اين صورت بده جريانهاي                     

با استفاده از اين اصل اساسي ميتوان  دستگاهي ساخت و با آن گاز               .  معيني از آن خط لوله عبور خواهد نمود          

 . بردار تغذيه نمود است بهرهكلر را به مقدار معين و كنترل شده و برطبق خو

 
     تغذيه با تغييرات فشار باالدست‐روش الف  ١‐٢‐١
 

 ميتوان فهميد براي تسهيل كار تنظيم ميزان         ١در شكل   )روش الف (نحوه كار اين روش را با مراجعه به نمودار           

ر را طوري طراحي    تغذيه، فشار خالء پائين دست روزنه اندازه گيري را ثابت نگه ميدارند يعني دستگاه تغذيه كل               

خالء .كرده كه عليرغم تغيير ميزان تغذيه كلر به نقطه كاربرد تغييري در فشار خالء پائين دست روزنه رخ ندهد                     

 نشان داده   VCپائين دست كه سبب ايمني مي گردد،جهت سهولت ثابت نگه داشته مي شودوباعالمت اختصاري               

ب شده و يكي از پايه هاي تفاضل فشار ثابت است،فشار سنج             از آنجايي كه روزنه با اندازه ثابت انتخا       .  ميشود

 .پايه ديگر شاخص ميزان تغذيه كلر خواهد بود



 ١٢

 
  

 
 
 

مي توان  )كه ميزان خالء پائين دست آن نيز تثبيت شده است            (با تنظيم فشار باالدست روزنه اي به اندازه ثابت           

 ميباشد و   Pv اختصاري فشار متغيير باالدست روزنه       عالمت.  كلر را به ميزان معيني به داخل سيستم تزريق كرد            

 .بردار خواهد بود بر طبق تصميم بهره تغييرات اين فشار

 
  با تغييرات فشار پائين دست تغذيه  ‐روش ب ٢‐٢‐١
 

در اين مورد روزنه اندازه گيري از نوع ثابت بوده و فشار              .   ترسيم شده است     ١در شكل   )  روش ب ( نمودار  

فشار خال  ء نسبي پائين دست روزنه اندازه گيري را           براي تغيير در ميزان تغذيه،    .  گردد   ت مي باالدست آن نيز تثبي   

دراين .   بايستي در طرفين روزنه تفاضل فشار معيني برقرار گردد         ١‐٢‐١تغيير ميدهند و همانند روش الف در بند         

بت بودن اندازه روزنه است و شرط       مورد نيز دوتا از شرايط سه گانه را تثبيت مي كنند كه در اين روش يكي ثا                 

طبعا ميزان  .  دوم تثبيت خالء نسبي باالدست روزنه يا بعبارت ديگر تثبيت پايه بزرگتر تفاضل فشار خواهد بود                   

 . تغذيه با تثبيت دو شرط و تغيير شرط سوم قابل تنظيم است 

 



 ١٣

  تغذيه با تغييرات روزنه اندازه گيري‐روش ج  ٣‐٢‐١
 

مقدار تفاضل فشار را در ) روش ج (يه با تغييرات روزنه اندازه گيري انجام مي شود در روش سوم كنترل كه تغذ

اين روش تا   .  طرفين روزنه ثابت نگهداشته شده و بده جريان را با تغييرات روزنه اندازه گيري تنظيم مي كند                    

ده جريان آب   ب.   در تحت فشار ثابت پشت آن به فضاي آزاد مي باشد               ١حدودي شبيه تخليه آب از يك شير       

طبعا تا زمانيكه فشار ثابت پشت شير تغيير نكند         .  تخليه شده فضاي آزاد با بازكردن تدريجي شير تنظيم مي شود            

 . بده جريان تخليه در هر حالت تنظيم ثابت خواهد ماند 

اين روزنه  بنابراين اساسا در يك خوراننده گاز كلر نوعي روزنه اندازه گيري درخط لوله گاز كلر نصب مي شود،                 

كليه دستگاههاي  .  امكاناتي جهت تثبيت برخي از شرايط داشته ومتعلقاتي تحت تنظيم ارادي شرايط ديگر دارد                

 . ديگري كه در مجموعه خوراننده هاي گاز بكار رفته اند جهت سهولت و ايمني بهره برداري ا ز آنهاست 

 
   ٢خوراننده كامل كلر  ٣‐١
 

هن نسبت به اصول اساس كاري فوق مي توان تطور و تكامل خوراننده هاي                و با حضور ذ    ٢با مراجعه به شكل     

 . كلر را از ساده ترين تا آنچه خوراننده كامل كلر ناميده مي شود،پي گيري كرد 
 

اين مجموعه شامل يك قطعه     .   ساده ترين نوع خوراننده گاز كلر نشان داده شده است             ٢ از شكل    ١در رديف   

در اين مورد از شير مخزن بعنوان روزنه قابل تنظيم استفاده           .  ل به كپسول كلر مي باشد       لوله باريك نقره اي متص    

فشار باالدست شير مزبور توسط كپسول كلر تامين شده و تزريق گاز كلر در نقطه كاربرد تحت فشار                   .  مي شود 

عقولي ثابت نگهداشته   نسبتا ثابت خواهد بود در واقع شرايط فشاري باالدست و پائين دست روزنه بطور نسبتا م                

 . مي شود و ميزان تغذيه با تغييرات اندازه روزنه تغيير خواهد كرد

 
 فقط جهت نشان دادن مسير تكامل كلرزنها ي جديد بوده و ٢رديف هاي شماره يك و دو و سه در شكل : توجه 

 .  كرد نبايستي از آنها بجز مواقع خيلي اضطراري در ساختن دستگاههاي تغذيه واقعي استفاده

 
  شير يكطفه  ٤‐١
 

شير يكطرفه اي بدان افزوده شد كه در رديف دوم             )  ١نشان داده شده در رديف      (جهت حفاظت از مجموعه     

اين .  اين شير يكطرفه از برگشت آب به سمت كپسول كلر ممانعت مي كند                 .   نشان داده شده است       ٢شكل  

 . ص وتامين بهره برداري مطلوب مي باشد تكميل اولين گام اصالحي در جهت حفاظت دستگاه و اشخا

 

                                                           
1-Faucet 
2-Complete Chlorine feeder 



 ١٤

جهت اجتناب از آزمايشهاي مكرر يافتن مقدار كلر باقيمانده در آب كه راهنماي بهره بردار در تنظيم صحيح                      

ميزان تغذيه كلر به سيستم مي باشد گام منطقي بعدي در مسير تكاملي خوراننده هاي كلر افزودن يك دستگاه                      

بده سنج جريان از نوع     .   نشان داده شده است      ٢باشد كه آن نيز در رديف سوم شكل         اندازه گيري بده سنج مي      

 .شاخص دار و قابل قرائت مستقيم از نوع سطح متغير مي باشد 

 
اگر گاز كلر تغذيه نشود اين بده سنج مقدار صفر را نشان مي دهد و هرگونه تغييري كه در ميزان تغذيه گاز كلر                        

واقع voتغييرات بده جريان را با تنظيم روزنه قابل تغيير           .  ده سنج نشان داده ميشود      رخ دهد دقيقا توسط اين ب     

 . در پائين دست بده سنج شاخص دار مي توان بدست آورد 

 
پس از تعبيه بده سنج گام منطقي بعدي كوشش در جهت حصول اطمينان از پايداربودن بده جريان مورد نظر مي                    

بيعي است كه با تغيير فشار كپسول كلر نسبت به دماي متغير شرايط فشارباالدست شير سوزني كنترل                   ط.  باشد  

اين .  فشار پائين دست شير نيز بخاطر تغييرات فشار نقطه كاربرد و تزريق ثابت نمي ماند                  .  ثابت نخواهد ماند    

 . يه تقريبا ثابت را ايجاب ميكند  مكرر وضعيت شير را جهت حصول به ميزان تغذ هايشرايط متغير لزوم تنظيم

 
  افزودن شيرهاي متعادل كننده  ٥‐١
 

بخاطر جلوگيري از تاثيرات شرايط متغير باالدست و پائين دست در امر كنترل،شيرهاي متعادل كننده اي در                     

جعه  مرا ١به شكل   ( طرح اين شيرها از روش هاي كنترل مورد استفاده            "طبعا.  طرفين روزنه افزوده شده است      

 . تبعيت خواهند كرد ) شود

 
 ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوان شرايط باالدست و پائين دست يك روزنه قابل تغيير را                  ٢ از شكل    ٤در رديف   

 . براي كنترل بده جريان ثابت نگهداشت 

 
شير تنظيم  .   طرح شده است     )vo(شير تنظيم كننده خروجي جهت تثبيت شرايط پائين دست روزنه قابل تغيير              

در تحت شرايط كنترل شده و ثابت        .ايط باالدست روزنه مزبور منظور شده است         رورودي نيز جهت تثبيت ش     

باالدست و پائين دست روزنه اندازه گيري هر گونه تغييري كه در اندازه روزنه رخ دهد منعكس كننده تغييرات                     

 . ميزان تغذيه كلر نيز مي باشد 

 
 بحث شد بدقت ميزان كلر تزريق شده به داخل لوله و يا كانال حامل               "ذيه مستقيم نوع فشاري كه قبال     دستگاه تغ 

اين دستگاه محدوديتهائي دارد كه مهم ترين آن بي خطر            .جرياني كه بايد ضدعفوني گردد را كنترل مي كند            

رگونه نشت در لوله كشي     زيرا گاز كلر در سراسر سيستم تحت فشار است و ه             )  Foolproof(نبودن آن است    

موجب رها شدن گاز كلر ميشود،البته اين نوع خوراننده هاي كلر هنوز در بازار يافت مي شوند وفقط در                         

 . كاربردهاي مخصوص بطور محدود مورد استفاده واقع مي شوند

 



 ١٥

گاز كلر با   جهت غلبه بر مشكالت تزريق مستقيم گاز كلر به نقطه كاربرد،دستگاه ديگري جهت تماس مقدماتي                 

 پايدار است وبه سهولت     "غلظت اين محلول باال و نسبتا     .  آب ساخته شده كه در آن محلول كلر توليد مي شوند            

 محلول را در كانال روباز و يا خط لوله تحت فشار و يا لوله مكش يك پمپ تزريق                      ينو بدون خطر ميتوان ا    

 . نمود 

نيز مي  )    برون كش (ويا ادوكتور   )  نفس كش   (آن آسپراتور   كه گاهي اوقات به     )  درون پاش   (دستگاه انژكتور   

 ٢ شكل   ۵  افزودن انژكتور به دستگاه خوراننده تغذيه نوع مستقيم در رديف         .گويند بهترين دستگاه اختالط است      

 . ترسيم شده است 

 
 از عيوب   اين خاصيت رافع يكي   .  عمل انژكتور در سراسر سيستم لوله كشي خوراننده ايجاد خالء نسبي ميكند              

شناخته شده خوراننده هاي با تغذيه مستقيم مي باشد زيرا گازكلر نمي تواند در آن سيستم در حين كاركردن                       

 .انژكتور حتي اگر نشتهاي خفيفي در لوله كشي اتفاق افتد در فضاي آزاد رها شود 



 ١٦

 
 
 
 
 



 ١٧

 
 
 ١هاگرفشارر پيش بيني شيرهاي ٦‐١
 

ازه گيري نصب شده و در حين كار تحت تاثير خالء ايجاد شده بسته مي               شير رهاگر فشار در باالدست روزنه اند      

اگر بدليلي خالء ايجاد شده از بين برود و گاز كلر در تحت فشار از شير مدخل عبور كندشير رهاگر فشار                     .  ماند  

 .است  نشان داده شده ٢ از شكل ٦اين شير در رديف . باز شده و گاز كلر به خارج ساختمان تهويه مي گردد 

حاصل شده كه در آن نكات زير       ۲ از شكل    ٦نتيجتا پس از چنين تكامل هايي دستگاه نشان داده شده در رديف              

 . رعايت شده است

 . دارا بودن لوازم مورد نياز براي ايجاد و كنترل شرايط تغذيه دقيق مقدار كلر  ‐١

باشد و در صورت هر نوع نقصي       وجود سيستم تحت كنترل خالء كه مانع نشت گاز كلر به خارج مي                 ‐٢

 . در سيستم بطور خود كار جريان گاز كلر را قطع مي كند 

از انژكتور جهت ايجاد خالء عمل كننده و تهيه محلول كلر حين تغذيه و تزريق آسان،مطمئن و                     ‐٣

 . موثر كلر به سيال مورد نظر استفاده مي شود 

 .  نشان مي دهد دستگاه بده سنج كه مقدار كلر تغذيه شده را  ‐٤

 .دارا بودن وسائل ساده جهت تنظيم و كنترل بده جريان تغذيه   ‐٥

دستگاه ايمني رهاگر فشار جهت تهويه گاز كلر به فضاي آزاد در صورت نشت گاز از شير قطع و                     ‐٦

 .وصل ورودي در هنگام توقف دستگاه عمل مي كند

 .گام توقف دستگاه شير يكطرفه براي ممانعت از جريان برگشتي به هن  ‐٧

 . دارا بودن متعلقات فرعي نظير فشار سنح ها و خالء سنج هاي گاز كلر   ‐٨

توجه به نكات فوق منجر به تكامل سيستم خوراننده گاز كلر از نوع تمام خالء محلولي گرديد كه                      

مين كند و   ميتوان ميزان تغذيه كلر را تحت مراقبت داشته و حفاظت افراد،دستگاهها و تاسيسات را تا                

 . گاز كلر را بطور مطمئن به نقطه كاربرد تزريق نمايد 

 
  روشهاي كنترل  ٧‐١
 

 :پنج روش اصلي جهت كنترل طرز كار خوراننده هاي گاز كلر وجود دارد كه بشرح زير مي باشد 

 
 كنترل دستي ١‐٧‐١

 
اموش گرديده و   دستگاه توسط بهره بردار و بطور دستي روشن وخ         )   مراجعه شود    ٣به شكل   (در اين روش    

.  و تعيين ميشود و پس از آن ميزان تغذيه بطور دائم ثابت مي ماند                   تنظيم ميزان تغذيه گاز كلر بصورت دستي     

                                                           
1-Pressure Relief Valve 



 ١٨

عمل تنظيم توسط بهره بردار و با استفاده از اطالعاتي نظير ميزان تغذيه و يا مقدار مصرف روزانه كلر برحسب                      

تصفيه انجام مي شود پس از آن بخاطر تغييراتي در بده جريان و يا              كيلوگرم و يا نياز كلر و بده جريان آب مورد           

 . نياز كلر گاهي اوقات بايستي بصورت دستي تغييراتي در مقدار تغذيه كلر توسط بهره بردار اعمال شود 
 

اين روش كنترل در مواردي مناسب و قابل قبول است كه نياز كلر و بده جريان بطور معقولي ثابت بوده و يا                         

 در محلي باشد كه حضور دائمي يك بهره بردار برا ي تنظيم دستگاه و مقدار                "وان آن را پيش بيني كرد و حتما       بت

 .عملي باشد ) در صورت نياز ( تغذيه كلر 

 
 
 

  كنترل دستي خوراننده هاي كلر‐٣شكل 

 
 

 كنترل قطع و وصل  ٢‐٧‐١
 

بطور خودكار ضمن پيروي از عمل پمپ و يا           مي توان ديد كه در اين روش تجهيزات            ٤با مراجعه به شكل     

يك نوع از اين تجهيزات روش كنترل پله        .  تايمر،ميزان تغذيه را در حد تنظيمي از قبل تتنظيم شده نگه مي دارند              

در اين مورد ميزان تغذيه كلر بصورت       .   در تاسيسات چند پمپه بكار مي رود         "اي تابع كار پمپ بوده كه معموال      

 فرد بهره بردار ميزان     .و هماهنگ مي گردد تا اينكه ميزان تزريق هميشه در حد مورد نظر بماند             خود كار همزمان    

پس از آن با پيروي از عمل پمپ و يا دستگاه           .   انتخاب و تنظيم مي نمايد       "التغذيه كلرو دستگاه خوراننده را قب     

 .تنظيمي قبلي تغذيه خواهدشدكنترل كننده ديگر قطع و وصل رخ داد و كلر مورد نياز در حد انتخابي و 

  



 ١٩

  ١ اسبتن كنترل خودكار م ٣‐٧‐١

   
 ميتوان فهميد كه اين تجهيزات ميزان تغذيه كلر را بطور خودكار و متناسب با بده جريان                   ٥با مراجعه به شكل     

گاه عمل اين دست  .  تنظيم مي نمايد،تا غلظت كلر در نوسانات بده جريان در حد تنظيم شده قبلي ثابت بماند                    

خوراننده بصورت پيوسته بوده و ميزان تغذيه توسط بهره بردار تنظيم و تعيين مي شود و پس از آن دستگاه بطور                     

عمل كنترل  .  خودكار و متناسب با نوسانات بده جريان مقدار تغذيه كلر را تغيير داده تاميزان تغذيه ثابت بماند                   

نيوماتيك ويا  )  ترانسيمتر  (ده و با استفاده از يك فرستنده        در اين روش با اندازه گيري بده جريان سيال آغاز ش           

 .خاليي مقدارتغذيه كلر متناسب با مقدار بده جريان سيال تنظيم و كنترل ميشود

 
ارسالي از فرستنده ها متناسب با بده جريان بوده كه اين نسبت بصورت مشخصه              )  سيگنال  (در هر حالت عالمت     

 .ن مي شوداي از دستگاه خوراننده كلر بيا

 اين نوع كنترل معموال درتصفيه خانه هايي بكار گرفته مي شود كه بده جريان سيال مورد تصفيه متغير باشد

 
 

  كنترل قطع و وصل خوراننده هاي كلر‐٤شكل 

 
 
 

                                                           
1-Automatic Proportional Control 



 ٢٠

 
 

  كنترل خودكار متناسب خوراننده هاي كلر‐٥شكل 

 
   كنترل خودكار كلر باقيمانده ٤‐٧‐١
 
 ميتوان متوجه شد كه براي حصول كنترل مدار بسته در اين روش،دستگاه خوراننده كلر                  ٦با مراجعه به شكل      

در اين سيستم صرفنظر از تغييرات جريان،هدف مورد نظر         .  باشد  ١بايستي مجهز به كنترل گر كافنده كلر باقيمانده         

در مورد جريانات با     بديهي است اين امر      .تثبيت مقدار كلر باقيمانده است كه از قبل پيش بيني شده است                 

ميزان تغذيه خوراننده كلر تحت فرمان مقدار كلر باقيمانده ميباشد كه           .تغييرات نسبتا كم و آرام صادق مي باشد         

در پائين دست نقطه تزريق در فاصله اي مناسب بطوريكه زمان تماس معقولي حاصل شده باشد اندازه گيري                     

 برقي ويا بادي جهت بازكردن روزنه متغير         ٢ تحريك وضعيت ساز     ميشود دستگاه كافنده مقدار تغذيه كلر را با        

 .كنترل مي كند

 
 

 
 

                                                           
1-Chlorine  Residual  Analyser  Control 
2-Positioner 



 ٢١

 
 

  كنترل خودكار كلر باقيمانده‐٦شكل 

 
 كنترل تركيبي خودكار جريان وكلر باقيمانده ٥‐٧‐١
  
به (بطور مستقل از تغييرات بده جريان تثبيت مي شود          قبلي  در اين سيستم مقدار كلر باقيمانده درحد تنظيم شده           

 :اين سيستم شامل)  مراجعه شود ٧شكل 

 بده سنج  -

 فرستنده سيگنال متناسب با بده جريان  -

 دستگاه كافنده كنترل گر -

 .خوراننده كلر كه تحت فرمان سيگنالهاي دريافت شده از ترانسيمتر و كافنده عمل ميكند -

 
جه اول كنترل خوراننده كلر باشد      اين نوع كنترل زماني خيلي موثر است كه نوسانات بده جريان بعنوان عامل در             

وقتي كه بده جريان اصلي تغيير كند ميزان تغذيه كلر   .  و سيگنال كلر باقيمانده بعنوان عامل درجه دوم كنترل باشد         

مدار كنترل در درجه اول خاصيت پاسخ سريع        . تحت تاثير سيگنال ارسالي از فرستنده تغيير مي كند            "نيز سريعا 

نات بده جريان دارد بنحوي كه مدار كنترل آهسته،كلر باقيمانده را تحت الشعاع قرار                گيري نوسا  در سيستم پي  



 ٢٢

مقدار كلر باقيمانده ندارد و مدار كنترل كلر باقيمانده  بنابراين نوسانات بده جريان اصلي تغيير چنداني در.دهد   مي

 .فقط تحت تاثير كسر كوچكي از نوسانات بالقوه قرار مي گيرد

 

 
 

 ترل تركيبي جريان و كلر باقيمانده كن‐٧شكل 

 
 
  عمليات نگهداري ٨‐١
  

هر دستگاه كلرزني همراه يك دفترچه دستورالعمل       .عمليات نگهداري با شناخت كامل تجهيزات آغاز مي شود           

اين دفترچه بايد در پنج نسخه در       .  بوده كه مراحل مختلف سرويس و نگهداري در آن توضيح داده شده است               

لف واحد بهره برداري نگهداري گردد تا در صورت فقدان يكي از آنها امكان دسترسي به نسخ                    قسمتهاي مخت 

 . ديگر فراهم باشد 

 
از آنجائيكه بحث در مورد روش نگهداري كليه مدلهاي سازندگان مختلف عملي نمي باشد در اين بخش چهار                    

 .كال مي نمايدعامل بررسي خواهد شد كه در امر نگهداري تجهيزات كلرزني توليد اش
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   ترطوب ١‐٨‐١
 

قسمت .  وجود رطوبت در گاز كلر،خاصيت خورندگي نسبت به فلزات آهني و بسياري از فلزات غير آهني دارد                  

قسمتهاي فلزي و    .  تحت خالء اكثر كلرزنها كه با گاز كلر در تماس است از مواد پالستيكي ساخته ميشوند                   

 :اتصاالت بيروني دستگاه كلرزني عبارتنداز

چنانچه هر قسمت تحت خالء . ولوله هاي قابل انعطاف   ) Header Valves(ه هاي چندراهه و شيرهاي مربوطه       لول

 تا از   ه مسدود گرديد  هيا شكسته شود بايد بالفاصله منفذ مربوط        از دستگاه اعم از لوله ها و يا اتصاالت سوراخ و          

 خوردگي داخلي گرديده كه در        نفوذ رطوبت بداخل دستگاه موجب      .نفوذ رطوبت بداخل جلوگيري شود      

جلوگيري از نفوذ رطوبت به هر       ،    روش صحيح .  تا زمان بروز حادثه مشهود نمي باشد           ،  ها از خارج   بازرسي

عوارض خوردگي مانند كلرور فريك عامل      .  خشك در تماس هست   كلر  قسمت از دستگاه ميباشد كه فقط با گاز         

 .اصلي بدكاركردن دستگاه ميباشد 

 
   ز كلرناخالصي گا ٢‐٨‐١
 
توليد كنندگان گاز كلر مي كوشند تا يك محصول خالص عرضه كنند زيرا تجمع مقادير كمي ناخالصي مي                       

كلرور :  دو نوع تركيب كه پس از كار مداوم د ركلرزنها مشاهده مي شود عبارتنداز                .  تواند مشكل آفرين باشد     

ويا به علت بي دقتي كه منجر به نفوذ رطوبت  كلر وجود داشته هايكه ممكن است در كپسول) سه ظرفيتي ( آهن 

شكل شربتي و     اي تيره،  صفات شناخته شده آن،رنگ قهوه    .  و خوردگي در مدار گاز خشك گرديده بوجود آيد           

 دستگاههاي كلرزني كه براي حذف ناخالصيهاي مذكور شسته مي شوند،بايستي قبل             .قابليت حل در آب ميباشد    

ماده دوم هگزاكلرو اتان و يا تركيبات مشابه آنست كه           .   خشك و تميز گردند      از سوار كردن مجدد آنها كامال     

نوعي تركيب جامد فرار مي باشد ودر مقاطعي كه در آن افت درجه حرارت وفشار رخ  ميدهد اين تركيب تمايل      

ل اين ماده در آب قابل حل نيست ولي در تري كلرواتان كه يك حالل صنعتي است ح                 .  به رسوب كردن دارد     

 . ميشود 

 
  بل انعطاف الوله هاي ارتباطي ق ٣‐٨‐١
 

از .  به لوله هاي قابل انعطاف كه براي اتصال كپسول ها ويا مخازن بكار مي روند بايد توجه خاص مبذول گردد                     

 در فلز مي    ١آنجائيكه اين لوله ها قابل انعطاف هستند هر بار كه كپسولها تعويض مي گردند موجب خستگي                    

هاي ارتباطي را به كپسول گاز كلر        هر بار كه اين لوله    .   كرد   عوضه ها را بايستي هر سال يكبار        بنابراين لول   شود،

 . نمائيم بايستي از يك واشر جديد استفاده كنيم  و يا دستگاه كلرزن متصل مي

 

                                                           
1‐Fatigue 
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   واشرها  ٤‐٨‐١
 

مدور عموما بمرور   قابل انعطاف مورد استفاده بعنوان واشرهاي تخت ويا         )  االستومري يا كشسان    (مواد الستيكي   

اگر اتصالي كه در آن واشر بكار رفته باز نشود ممكن است اين واشر سالها بكار                .زمان شكننده وسفت مي شوند      

استفاده از يك برنامه منظم جايگزني اين واشرها بسيارمطلوب است ولي ارائه خط مشي در اين                 .  خود ادامه دهد  

ازم يدكي بايستتي حاوي واشرها نيز باشد اگر بادكردگي و سفت           هر گونه ليستي از لو    .  مورد بسيار مشكل است     

واشرهائي كه تغيير شكل داده و يا سفت شده          .  شدن واشري مالحظه گردد بايستي بالفاصله آن را تعويض كرد          

 .اند نميتوانند درجاي خود بطور صحيح قرار گيرند 

  
 هيپو كلريت زنها  ‐٢
 

زه گيري و تزريق محلولهاي هيپو كلريت از نوع پمپهاي ديافراگمي يا               تجهيزات معمول مورد استفاده در اندا      

 .جابجائي مثبت مي باشد كه شامل سه تيپ مختلف زير است 

  ١پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز مكانيكي -

  ٢)سنبه اي (پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز هيدروليكي -

 ) تحت عمل آب(پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز هيدروليكي -

 
 پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز مكانيكي  ١‐٢

 
از يك ديافراگم قابل انعطاف جهت مجزا نگه داشتن محلول هيپوكلريت از مكانيزم              )  ٨شكل  (در اين نوع پمپ     

اين ديافراگم بصورت مكانيكي به يك بازوي فشاري فعال ساز متصل است اين بازو              .  عمل كننده استفاده ميگردد   

اين ديافراگم عموما داراي شكل مدور بوده و        .  كننده به حركت رفت و برگشت د رمي آيد          توسط مكانيزم عمل    

معموال از يك مكانيزم فنري برگشت دهنده براي        .  حالتي دارد كه بتواند بدون كشيده شدن انعطاف داشته باشد            

 ايجاد خالء نسبي در ضربه مكش حركت ديافراگم موجب.بازگشت ديافراگم از وضعيت فشرده  استفاده مي گردد

كند  شده كه بنوبه خود باعث بسته شدن شير يكطرفه رانش گشته و شير يكطرفه مكش را باز مي                 ٣در سرك مايع    

در پايان ضربه مكش بازوي فشاري جهت       .  و باعث مي گردد كه محلول هيپوكلريت بداخل محفظه مكيده شود             

ه ديافراگم بداخل محفظه  تغذيه كننده فشرده         وقتي ك .  حركت را معكوس كرده و ضربه رانش آغاز ميگردد            

 از  " ايجاد ميگردد كه شير يكطرفه مكش را بسته و شير يكطرفه رانش باز مي گردد و محلول اجبارا                   يشود،فشار

در پايان ضربه رانش بازوي فشاري جهت حركت را          .  سرك مايع به داخل خط لوله رانش فرستاده مي شود             

چون اين ديافراگم از يك     . و خالي شدن سرك تغذيه كننده آغاز مي گردد              جديد پر  ٤معكوس كرده و چرخه   

                                                           
1 -Mechanically Accuated  Diapihragm 
2- Plunger-Diaphragm 
3-  Liquid  Head 
4- Cycle 
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معموال فشارهاي نسبي   (طرف بدون اتكاء است كاربرد اين نوع پمپها محدود به فشارهاي رانش كم مي باشد                   

. د  كه به نوبه خود همين فشارهاي كم استفاده از انواع وسايل محركه اصلي را ميسر مي سازن                 )   بار   ١٠كمتر از   

مثال مي توان از سولنوئيد براي فعال سازي بازوي فشاري توسط اعمال فشار و يا كشش استفاده كرد و يا اينكه                      

مي توان بازوي فشاري را از طريق كاربرد دستگاههاي مكانيكي مثل يك بادامك عمل كننده توسط يك كاهنده                   

 برقي استفاده كرد و يا يافراگم ثانوي كه خود           به حركت رفت و برگشت واداشت و يا ميتوان از موتور           ١اي   دنده

 . تحت فشار سيالي مثل آب و يا هوا عمل ميكند مي تواند محرك ديافراگم اوليه باشد 

 
 ) سنبه اي ( پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز هيدروليكي  ٢‐٢

 
مل كننده استفاده ميگردد    در اين نوع پمپ از يك ديافراگم جهت مجزا نگه داشتن مايع پمپ شونده از مكانيزم ع                

 . اما بر خالف ديافراگم هاي با فعال ساز مكانيكي در اين مورد ديافراگم از هر دو طرف تكيه گاه دارد ). ٩شكل (

ساده ترين توضيح براي طرح اين پمپ،در نظر گرفتن تركيب از يك پمپ سنبه اي و يك پمپ ديافراگمي مي                      

يجاد فشار مايع به طرف مايع تحت فشار ديافراگم بوده و بنوبه خود               در اين طرح پمپ سنبه اي عامل ا        .  باشد

 جزئي جريان مي گويند      هايو بدين طريق عليرغم افت    .  ديافراگم موجب پمپ كردن محلول هيپوكلريت مي شود       

اين تعادل موجب مي شود كه در فشارهاي چندين برابر بيش از فشار معمول در                  .  كه ديافراگم متعادل است     

نظر به اينكه مي توان سنبه را در يك مايع           .   ديافراگمي با فعال ساز مكانيكي بتوان از آنها استفاده نمود             پمپهاي

 .غير خورنده محصور نمود،امكان دارد از آب بندي فلز بجاي آب بندي كاسه نمدي استفاده كرد

 . فت و برگشتي دارد رحركت محفظه پر شده از سيال هيدروليكي  در واقع سنبه اين دستگاه،توسط مكانيزمي در

جابجائي اين سيال بنوبه خودموجب انعطاف و باز و بسته شدن ديافراگم شده و در نتيجه موجب پر و خالي شدن 

ظرفيت اين دستگاه يا توسط تغيير در حجم جابجائي سيال هيدروليكي كه توسط سنبه جابجا مي                .  تغذيه ميگردد   

 ظرفيت دستگاه كنترل و     تا سيال جابجا شده سنبه بيرون رانده مي شود           گردد كنترل شده و يا اينكه قسمتي از        

 . تنظيم شود

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-Gear Reducer 
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  ديافراگم با فعال سازي مكانيكي‐٨شكل 

 
 

 )ديافراگم پالنجري( ديافراگم با فعال ساز هيدروليكي ‐٩شكل 

 
 )تحت عمل آب( پمپهاي ديافراگمي با فعال ساز هيدروليكي  ٣‐٢

 
) ١٠شكل( پمپ ديافراگمي متعادل،مستلزم استفاده از يك كنتور آب در خط تحت فشار مي باشد                كاربرد اين نوع  

شده كه اين شير بنوبه خود       )  پيلوت(بازوي مكانيكي متصل به كنتور آب موجب عمل كردن يك شير راهنما               



 ٢٧

م تغذيه كننده نيز    بعالوه فشار آب در پشت ديافراگ     .  فشار خط لوله را به پشت ديافراگم عامل اعمال مي كند             

 . اعمال شده تا تعادل فشاري در مقابل فشار تخليه حاصل شود و يك فنر موجب ايجاد ضربه مكش مي گردد 

 
” خروجي از كنتور مستقيما   )  شافت  (در بعضي از مدلها كل مجموعه در مجاورت كنتور نصب مي شود و محور               

بر روي كنتور قرار گرفته و با لوله        )  پيلوت  ( راهنما   در مدلهاي ديگر شير   .  به هيپو كلريت زن متصل مي باشد        

 . كشي به پمپ ديافراگمي كه در جاي ديگري نصب شده مرتبط مي باشد 

 
اوال براي كاركردن نياز به مصرف برق ندارد و ثانيا محلول              .  اين نوع پمپ داراي دو مزيت برجسته است           

 .يان آب عبوري از كنتور آب مي باشد هيپوكلريت مكيده شده بطور خودكار متناسب با بده جر

 

 
 

 )تحت عمل آب( پمپ ديافراگمي با فعال ساز هيدروليكي ‐١٠شكل 

 
  روشهاي كنترل  ٤‐٢
 

 روشهاي اصلي براي تنظيم مقدار تغذيه در پمپهاي ديافراگمي مذكور،شامل تغيير طول ضربه و يا تغيير سرعت                 

 . ضربه و يا هر دو مي باشد 

 
 ول ضربه  تنظيم ط ١‐٤‐٢

 
در روش تنظيم دستي به يك      .  عملي مي شود    )  مكش  (معموال تنظيم طول ضربه با محدود كردن ضربه برگشت          

در روشهاي كنترل خودكار مقدار تغذيه متناسب با مقدار جريان بوده كه بوسيله يك              .  پيچ ميكرومتري نياز است     



 ٢٨

براي تنظيم  )   بار   ١ الي   ٢/٠بادي با فشار هواي     (ي  كنترل كننده جريان،سيگنال الزم را به وضعيت ساز نيوماتيك        

تنظيم طول ضربه را همچنين مي توان با وضعيت ساز الكترونيكي و يا الكتريكي                .  طول ضربه ارسال مي شود      

تنظيم هيپوكلريت زنها بصورت دستي معموال تنها روش كنترل غلظت هيپوكلريت براي دستگاههاي               .  انجام داد 

بطور كلي در كليه     .  مي باشد   )  تحت عمل آب     ( داخلي و يا با فعال سازهاي آبي            مجهز به موتور برقي    

 . هيپوكلريت زنها امكان تنظيم ميزان تغذيه دستي هيپوكلريت پيش بيني شده است 

 
  تنظيم سرعت ٢‐٤‐٢
 
ل شده  در مورد هيپوكلريت زنهاي مجهز به موتور هاي خارجي تنظيم سرعت ضربه توسط موتور دور متغير اعما                 

 و يا برقي و يا الكترونيكي متناسب با بده جريان دور آنها تنظيم مي                )بادي  (با دريافت سيگنال هاي نيوماتيك       

 .شود

 . تنظيم سرعت ضربه را ميتوان همزمان با هر يك از روشهاي مذكور در مورد كنترل طول ضربه انجام داد

ز آبي بطور خودكار هماهنگ با كنتور آب كار كرده  و             همانطور يكه قبال ذكر شد،هيپوكلريت زنهاي با فعال سا        

 .در جدول زير خالصه اي از معمولترين روشهاي كنترل آمده است . سرعت ضربه را تغيير مي دهد 

 
 سرعت ضربه طول ضربه حاالت كنترل

 ثابت متغيير جهت ميزان تزريق )مستقل(دستي 

 متغيير جهت ميزان تزريق قطع و وصلي
 خاموش از ‐ن با فرمان روش

 مدار 

 موتور با دور متغيير متغير جهت ميزان تزريق خودكار متناسب با بده جريان

 ثابت كنترل ميزان تزريق توسط وضعيت ساز خودكار متناسب با بده جريان

كنترل تركيبي بده جريان و كلر      

 باقيمانده

كنترل ميزان تزريق توسط وضعيت ساز تحت         

 كنترل كافنده
 ر متغيرموتور با دو

 
 
  عمليات نگهداري  ٥‐٢ 

 
ديافراگم و شيرآالت،قطعاتي از هيپوكلريت زنها مي باشند كه  بيشترين مراقبت را احتياج دارند،زيرا ديافراگم در                 

است و عمر موثر آن تابعي از غلظت محلول هيپوكلريت و             )كش و واكش    (ضمن كار دائما در حال انعطاف        

شيرها و نشيمن گاههاي تحت عمل      )  .  در مورد مدلهاي بافعال ساز مكانيكي       (شد  فشار اعمال شده به آن مي با      

خوردگي و يا سخت شدن و يا بادكردن و يا پوسته شدن فرسوده و معيوب شده و رسوب مواد خارجي ممكن                       

 . بسته شدن كامل و نشست صحيح آنها گردد است مانع از
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ين امر موجب رسوب پوسته هاي كربناتي در سرك تغذيه لوله           كليه محلولهاي هيپوكلريت بشدت قليائي بوده و ا       

اين پوسته رسوبي را ميتوان به سهولت با پمپ كردن           .  ها و پخش كن هاي محلول در محل تزريق مي گردد              

توسط خود پمپ برطرف نمود مشروط بر اينكه قبال تمامي              )  درصد    ٥(محلول رقيق اسيد هيدروكلريك      

 . ار كامال با آب شستشو داده شده باشد هيپوكلريتهاي موجود د رمد

 
  ١ كافنده كلر باقيمانده  ‐٣
 

 :تحليل مقدار كلر باقيمانده و ثبت آن وجود دارد  دو روش براي تجزيه و

 ٢روش آمپرسنجي  ‐١

 ٣روش رنگ سنجي  ‐٢

 
وش امروزي  در اين قسمت فقط از كافنده هاي كلر باقيمانده ازنوع آمپرسنجي بحث مي شود كه معمولترين ر                   

است و پاسخگوي قابل اطميناني براي اندازه گيري از مقدار كلر تركيب شده و كلر باقيمانده مي باشد و در امر                      

 .كنترل بصورت مدار بسته،نياز به نتيجه گيري سريع و دقيق را برآورده مي نمايد 

 
 كه متشكل از الكترود      ود مراجعه ش  )١١شكل  (به   است   ٤قلب دستگاه كافنده آمپرسنجي،يك سلول بي متال         

مجموعه اي از اين دو الكترود در       .  اندازه گيري از جنس طال و يا پالتين و الكترود مبنا از جنس مس مي باشد                  

مقدار .  ايجاد سيگنالهايي خواهد كرد     )  مانند كلر   (صورت وجود حتي مقدار بسيار كمي ازيك اكسيد كننده قوي           

 . اقيمانده خواهد بود كه به يك دستگاه شاخص ارسال مي گردداين سيگنالها متناسب با غلظت كلر ب

 

                                                           
1-Chlorine Residual Analyser 
2-Amperometric 
3-Colorimetric 
4-Bimetallic 
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  نقشه شماتيك كافنده كلر باقي مانده‐١١شكل 

 
 هاش نمونه آب مورد     ‐دراندازه گيري مقدار كلر باقيمانده آزاد بهترين نتيجه در حالتي بدست مي آيد كه پ                 

 جزء الينفك اين    ٤هاش معادل     ‐حلول بافر با پ   بنابراين يك سيستم تغذيه م    .   باشد   ٥/٤تا  ٤گيري بين    اندازه

 . بعالوه اين محلول بافر افزودني باعث تميز نگه داشتن سطح الكترودها نيز مي گردد.دستگاه خواهد بود 

 
هاش ‐در اندازه گيري كلر باقيمانده كل،اگر مقداري كلر مركب وجود داشته باشد بايستي به محلول بافر پ                    

واكنش شيميايي  )  زاد و چه به صورت مركب       آچه به صورت    ( پتاسيم با كلر     ريدو.  زود  مقداري يد و پتاسيم اف    

مقدار يد حاصله معادل كلر باقيمانده است و سلول مزبور را ميتواند همانند كلر فعال                .  كرده و يد آزاد مينمايد      

 .  گرددبنابراين يك سيگنال الكتريكي متناسب با مقدار كلر باقيمانده كل توليد مي. سازد 

 
جهت تميز نگهداشتن سطوح الكترود گوي هاي كوچك پالستيكي و يا دانه هاي ساينده در سلول بكار ميبرند                    

 .زيرا كثيف شدن الكترود ها موجب كاهش تدريجي مقدار جريان ميگردد

 
كه در تصفيه   دستگاههاي كافنده،ثبات و اندازه گيري كلر باقيمانده آزاد و يا كلر باقيمانده كل در هر ظرفيتي                    

در ضمن از دستگاههاي كنترل گر مناسب مي توان براي           .  خانه هاي آب موردنياز باشند قابل تهيه خواهند بود           
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كنترل مقدار تغذيه و تزريق دستگاه كلرزن گازي و يا دستگاه هيپوكلريت زن جهت دستيابي به ميزان معيني از                     

 .كلر باقيمانده در آب استفاده كرد

 
 ١ده هاي كلر تبخير كنن  ‐٤
  

بخار ساز كلر را معموال تبخير كننده مينامند و در شرايطي از آن استفاده مي شود كه بخواهيم مقدار معيني ا زكلر                      

 خارج كرده و مصرف نمائيم اين حالت بيشتر در مواردي ضرورت دارد كه نياز كلر                "مايع داخل كپسول را عمدا    

بيشتر باشد،احتياج به اتصال چندين كپسول بوده و يا اينكه منبع كلر              كيلوگرم و يا     ١٠٠٠‐٥٠٠در شبانه روز از     

 . مورد استفاده تانكر حامل كلر باشد 

دستگاههاي تبخير كننده حرارت الزم جهت تبخير مايع كلر را فراهم كرده و سپس گاز كلر حاصله بصورت                      

ر كننده متشكل از مخزن تحت فشاري       هر دستگاه تبخي  .  عادي در قسمتهاي مختلف سيستم كلر زني جابجا ميشود          

منبع .است كه كلر مايع به آن وارد شده و از اطراف به آن تحت شرايط كنترل شده  حرارت داده مي شود                            

حرارت انرژي الكتريكي و يا بخار ويا آب گرم بوده و سازندگان مختلف انواع مدل هاي گوناگون را عرضه كرده 

 استفاده در تبخير كننده ها گرمايش الكتريكي است و اين تبخير كننده ها مي معمول ترين نوع گرمايش مورد. اند 

در كليه موارد مقدار حرارت توسط ترموستات .  ساعت باشند ٢٤ كيلوگرم د ر٤٠٠٠توانند داراي ظرفيت حداكثر  

 .اند بم٢كنترل ميشود تا دماي حاصله را ثابت نگه داشته و گاز كلر خروجي مطمئنا در حالت فوق گرم 

 منحني  ١٤شكل شماره   .  درتبخير كننده هاي كلر از خواص اين گاز در شرايط اشباع شده استفاده ميشود                    

بطوريكه از اين منحني مالحظه مي شود        .   درجه حرارت كلر را در اين شرايط نشان مي دهد           ‐مشخصه فشار   

 درجه حرارت صفر درجه سانتيگراد      مثال در .  تغييرات افزايش فشار متناسب با افزايش درجه حرارت خواهد بود           

در تبخير كننده ها بايد درجه حرارت مايع        .   بار خواهد بود     ٦ درجه حدود    ٢٠ بارو در    ٥/٢فشار گاز كلر حدود     

كلر را بوسيله عمل گرم كردن تا آنجا افزايش داد كه فشارگاز توليد شده براي بهره برداري از سيستم بحد كافي                      

و يا بعبارت ديگر بمنظور خشك      (  ست براي جداكردن ذرات مايع ا زگاز توليد شده           برسد عالوه بر آن الزم ا     

بديهي است در حالت بهره برداري از تبخير كننده ها هيچگاه ميزان حرارت توليد              .آنرا گرم تر نمود     )  كردن گاز   

درنواحي .  مي دهد   شده باعث افزايش فشار گاز نخواهد شد بلكه اين عمل سرعت تبديل مايع به گاز را افزايش                  

بسيار سردسير كه مخازن تامين گاز كلر در خارج از ساختمان نصب مي شود بعلت كاهش شديد  درجه                         

حرارت،فشار گاز كلر براي بهره برداري از سيستم كافي نخواهد بود مثال در جائيكه درجه حرارت محيط به                      

 بار نخواهد شد كه قادر به راه اندازي ١ر از حدود  در جه سانتيگراد تنزل كند فشار گاز توليد شده بيشت٢٠منهاي 

دستگاه نمي باشد،در اين مواقع بايد مخزن ذخيره مايع كلر را با هواي تميز و بسيار خشك تحت فشار قرار داد تا         

بطور مثال اگر مخزن مايع كلر را در درجه          .  اطمينان كافي از تغذيه  مايع كلر بداخل تبخير كننده حاصل شود              

                                                           
1-Chlorine Evaporators 
2-Super Heat 
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 بار تحت فشار قرار دهيم با مقدار كمي حرارت در تبخير كننده               ٥/٣ درجه به ميزان حدود       ٢٠ منهاي   حرارت

 .  درجه سانتيگراد رسانيد ٦توان درجه حرارت گاز را متناسبا به حدود  مي

 
 همانطوريكه در .  هاي با گرمايش الكتريكي نشان داده شده است            نقشه شماتيك نمونه تبخير كننده     ١٢در شكل   

شكل مزبور ديده ميشود، دستگاه تبخير كننده متشكل از يك مخزن فلزي بسته تحت فشار و مستغرق در خزينه                     

. گردد   آبي بوده و گرمايش آن از طريق گرم كن برقي مستغرق تامين مي شود كه توسط ترموستات كنترل مي                     

 يكسان است بطور مثال      سازندگان مختلف داراي طرحهاي متنوع خاص خود بوده ليكن اصول اساسي عمل              

 .گرمكن را مي توان در قسمت تحتاني و يا در جدار خزينه نصب كرد

 :تغذيه مايع كلر به مخزن تحت فشار به دو صورت انجام مي گردد

 . از طريق لوله ورودي از باالي مخزن كه تا كف آن ادامه داشته باشد  -

 . از طريق لوله ورودي كه مستقيما از كف مخزن وارد شود -

 

 
 

  نقشه شماتيك تبخير كننده كلر‐١٢شكل 

 
مايع كلر ورودي براي رسيدن به درجه حرارت تبخير،حرارت الزم را از آب گرم خزينه و از طريق جدار مخزن                     

در حين كار سيستم كلرزني،گاز كلر بتدريج       .  فلزي تحت فشار جذب و پس از قليان تبديل به گاز كلر ميگردد               

شود و فرايند تبخير و مصرف كلر        شده و موجب ورود مايع كلر بيشتري به سيستم مي         از مخزن تحت فشار خارج      

 . ادامه مي يابد 
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 تحت فشار،تبخير و خارج مي شود در حين عبور با جداره فوقاني داغ تماس يافته و هر                   فلزي گازي كه از مخزن   

توان از مانع هاي مناسب      رارت مي بخاطر بهبود امر انتقال ح    .  لحظه داغ تر شده و به دماي فوق گرم مي رسد              

 . جهت افزايش طول مسير عبور گاز استفاه كرد

هنگامي كه حرارت آب گرم توسط مايع كلر جذب شود،آب خنك شده،دماي آن به زير حد تنظيمي ترموستات                   

گرم كن مزبور آنقدر بكار خود ادامه        .  افت كرده و موجب فعال شدن گرم كن مستغرق الكتريكي مي گردد                

به محض رسيدن به اين دما دستگاه گرم كن خاموش          .  دهد تا دماي آب به حد باالي تنظيم ترموستات برسد            يم

وقتي كه كلر مايع تبخير مي شود هر گونه          .  شده و اين فرايند تا پايان كار دستگاه تبخير كننده ادامه مي يابد                

زي بسته باقي مي ماند و سطوح داخل آنرا         ناخالصي كه در كلر مايع وجود داشته باشد در مخزن تحت فشار فل             

طبعا .اين پوشش خاصيت عايق كنندگي داشته و مانع انتقال حرارت كافي از آب به كلر مي گردد                    .مي پوشاند   

واقع هنگاميكه    در.  براي جبران اين كاهش بايستي درجه تنظيم ترموستات خزينه آب گرم را به تدريج باالتر برد                 

تواند مقدار كافي و مطلوب گاز كلر را تحت درجه فوق گرم تبخير نمايد بايستي مخزن                   دستگاه تبخير كننده ن   

تواتر اين تميز كاري در تاسيسات مختلف متفاوت مي باشد و تابع درجه              .  تحت فشار فلزي بسته را تميز كرد         

يز كاري  جهت حصول بهترين نتيجه بايستي دستورالعمل هاي تم         .  خلوص كلر مايع وميزان تغذيه ان است          

 . سازندگان بدقت رعايت شود

 
جهت سهولت و ايمني بهره برداري از دستگاههاي تبخير كننده اين دستگاهها عالوه بر ترموستات كنترل كننده                   

 :مدار گرم كن شامل انواع ابزاز اندازه گيري مي باشد كه از جمله عبارتنداز 

 
 دستگاه گرم كن را جهت كنترل دماي خزينه آب گرم            ترموستات مدار كنترل كه دماي آب گرم را سنجيده و          ١‐٤

 .قطع و وصل مي نمايد

 لوله شيشه اي آب نما مي باشد كه جهت كنترل سطح آب خزينه بكار مي رود : تراز سنج سطح آب ٢‐٤

 . شاخص فشار گاز كلر در داخل مخزن تحت فشار فلزي مي باشد :  فشار سنج كاز كلر ٣‐٤

 .باشد   ميتحت فشار  دماي فوق گرم گاز كلر خروجي از مخزن دماسنج گاز كلر شاخص٤‐٤

 . شاخص دماي آب خزينه آب گرم است :  دماسنج آب ٥‐٤

اين كليد در كمينه دماي تنظيم شده آب خزينه فعال مي شود و فعاليتش نشانگر عيب                : كليد كمينه دماي آب      ٦‐٤

خطر را بكار انداخته و شير خودكارقطع و وصل         اين كليد در كمينه دماي تنظيم شده زنگ         .گرم كن مي باشد     

 . گاز كلر را قطع كرده و مانع ورود كلر مايع به سيستم مي شود 

افزايش بيش از حد    .  اين كليد در بيشينه دماي تنظيم شده آب خزينه فعال مي شود                : كليد بيشينه دماي آب    ٧‐٤

رخ مي دهد زيرا يا گرم كن بيش از مدت          دماي آب معموال بدليل عيب و نقص كنترل هاي دستگاه گرم كن             

از اين كليد در فعال سازي مدار اعالم خطر و .الزم روشن مانده و يا اينكه آب خزينه بنحوي افت كرده است 

 .يا قطع برق گرم كن برقي استفاده مي شود
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اين عيب در   .  ود  اين كليد در تراز كمينه تنظيم شده سطح آب خزينه فعال مي ش            : كليد تراز كمينه سطح آب       ٨‐٤

از اين كليد در فعال سازي مدار اعالم خطر و باز كردن               .  اثر قطع جريان از منبع تامين آب رخ ميدهد            

 .خودكار شير آب استفاده ميشود

اين كنتاكتور در اثر فرمان ارسالي ترموستات مدار كنترل بمنظور قطع و وصل             : كنتاكتور مغناطيسي گرم كن      ٩‐٤

 .عمل ميكندبرق گرم كن مستغرق 

دستگاه تبخير كننده را در مقابل        سيستم حفاظت كاتدي سطوح فلزي در تماس با آب،          :١ حفاظت كاتدي    ١٠‐٤

 . خوردگي حفاظت مي نمايد 

اين كليد زماني فعال مي شود كه در لوله تهويه جريان گاز كلر رخ داده و نشان                   : كليد زنگ خطر تهويه      ١١‐٤

 . گاز كلر نيز مي باشددهنده بازشدن شير رها گر فشار

 را در مقابل خطرات ناشي از اضافه فشار           مايع اين مخزن سيستم لوله كشي كلر     : مخزن انبساط كلر مايع      ١٢‐٤

كاربرد اين مخزن در قسمتهاي از       .  حفاظت مي كند زيرا در آن محفظه،كلر مايع مي تواند منبسط گردد                

 و يا اتفاقي از قسمتهاي ديگر مجزا "ن شيري بطور عمدا  كشي مايع كه ممكن است در اثر بسته شد         سيستم لوله 

 ) .  مراجعه شود ١٣به شكل . (شود قويا توصيه مي گردد 

اين دستگاه نشان دهنده جريان آب به خزينه آب گرم دستگاه تبخير كننده بوده وميتوان                  : جريان سنج آب   ١٣‐٤

 . توسط آن ميزان بده جريان را تنظيم كرد 

هاي مذكور در فوق بوده و بعضي ديگر فقط           ها و سنجه   اي تبخير كننده شامل تمامي كنترل      برخي از دستگاهه  

 .قسمتي از آنها را شامل مي شود 

 
 

                                                           
1-Cathodic Protection 

  مخزن انبساط كلر‐١٣شكل
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   كلر شير فشار شكن– ٥
 

با .  به كار مي روند     )  تبديل گاز كلر به مايع       ( گاز كلر    ١شيرهاي فشار شكن كلر جهت جلوگيري از ميعان           

 مشاهده ميشود كه با پائين آمدن فشار گاز كلر دماي ميعان نيز               ١٤خار كلر در شكل     مراجعه به منحني فشار ب    

 . كاهش مي يابد 

 
 

  منحني فشار بخار كلر– ١٤شكل 

 
گاز كلر در پائين    مايع   بار تنظيم شود و دماي       ٥/١ اگر يك شير فشار شكن در جائي نصب و روي فشار              "مثال

درصورت تنظيم فشار به ميزان     .  گراد باشد هرگز ميعان رخ نمي دهد          درجه سانتي  ١٢دست آن بيشتر از منهاي      

يكي از گامهاي مهم در پيش گيري از بد كاركردن و نقص عمل               .   طبعا دماي ميعان نيز كاهش مي يابد          ،كمتر

 اين امر استفاده از شير فشارشكن را در           .تجهيزات كلر زني،جلوگيري از رسيدن كلر مايع در كلر زنها ست             

 ٢شيرهاي فشار شكن به دوصورت خود فعال شونده         .   كلرزني بعنوان يكي از اجزاي مهم مطرح مي نمايد           سيستم

شيرهاي فشار شكن نوع خود فعال شونده داراي سيستم فعال ساز فنري مي باشند و               .  وخودكار توليد مي گردند     

                                                           
1-Liquidification 
2-Self actuated 
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در شيرهاي فشارشكن خود    .  گه دارد   معموال آنها را بنحوي تنظيم مي كنند كه فشار پائين دست را نسبتا ثابت ن               

 . كار با فعال سازهاي برقي قطع و وصلي است 

شيرهاي فشارشكن با فعال سازهاي هيدروليكي و نيوماتيكي        .  برق قطع و وصل مي گردد         شير مزبور با استفاده از    

رل كرده كه با حذف      نيز در بازار موجود مي باشند و در كليه آنها ميتوان فشار پائين دست شير را كنت                    )بادي(

تمامي انواع شيرهاي فشار شكن با انواع مواد         .  فشار فعال ساز هيدروليكي و يا نيوماتيكي شير بسته مي گردد            

در بازار موجود مي باشند و ليكن بايستي تا حد امكان جهت حصول حداكثر                  مناسب براي كار در خط كلر،      

يكي از تدابير مناسب    .  م لوله كشي گاز كلر نصب نمود        حفاظت،اين شيرها را در دورترين نقطه باالدست سيست       

 ٢مايع و يا ساقه قطره گير       ١اينست كه در نزديكي و باالدست شير فشار شكن در خط لوله گاز كلر يك تله كلر                 

اين .  نصب نمود تا از رسيدن كلر مايع به شير فشار شكن و پاشيده شدن آن به نشيمن گاه شير جلوگيري گردد                       

 كاهش كيفيت تنظيم فشار شده و لرزش شير را موجب مي گردد كه بايستي از آن پيشگيري و                      شرايط موجب 

 نحوه استقرار تيپ شير فشار شكن با استفاده از شير كنارگذر كه موجب سهوت كار                ١٥در شكل   .  اجتناب نمود   

 . ميگردد نشان داده شده است 

 
  شير فشارشكن كلر‐١٥شكل 

 
  باسكول توزين كلر ‐٦
 
سكول هاي توزين كلر جزء الينفك سيستم هاي كلرزني بوده زيرا ميتوان توسط آنها بسهولت مقدار كل كلر                    با

باسكولها را به دو  .مصرف شده در هر دوره را با قرائت تغييرات وزن كپسولهاي كلر توسط بهره بردار تعيين نمود

يك باسكول را در صورتي     .  ختلف مي باشد    گروه قابل حمل و ثابت تقسيم كرده كه هر گروه نيز شامل انواع م              

اين باسكول ها داراي ظرفيت . باشدقابل حمل گويند كه مجهز به چرخهايي براي جابجائي از محلي به محل ديگر  

اند كه در يك محل ثابت مستقر        از طرف ديگر باسكولهاي خوابيده طوري طراحي شده       .  توزين محدوده ميباشند    

                                                           
1-Chlorine  Trap  
2-Drip Leg 
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 و يا مجهز به شاخص قرائت مستقيم در بازار          ١اهرمي    مل و ثابت به دو صورت دو      باسكولهاي قابل ح  .  ميشوند  

را ميتوان چنان ميزان كرد كه شاخص مستقيما وزن     )وزن كپسول خالي  (در هر صورت وزن تهي      .  يافت مي شود    

كلر را   ميتوان وزن    ٢در انواع گرانتر شاخص هاي قرائت مستقيم تيپ صفحه مدرج              .  واقعي را نشان دهد   كلر  

 براي هر قرائت بايستي مجددا      ٣ دستگاه قرائت گردد در حاليكه در باسكولهاي اهرمي          جمستقيما روي صفحه مدر   

اين باسكولها ممكن است روي كف اطاق نصب شده و يا اينكه جهت سهولت               .  دستگاه را متعادل و ميزان كرد     

ي از اين باسكولها جهت توزين كپسولهاي       تيپ مخصوص .  اي مستقر گردند     بارگيري و تخليه كپسولها در چاله     

معموال كپسولهاي يك تني روي گهواره مخصوصي بصورت افقي         .   كيلوگرمي بكار مي رود        ٧٥و يا     ٥٠ايستاده  

 .قرار مي گيرند

 
 بخصوص براي كپسول هاي     ٤ اخيرا در بين مصرف كنندگان كلر در سطح جهاني باسكولهاي نوع سلول باري              

زيرا اين باسكول ها نياز به فضاي كمتري در مقايسه با               .  اي روبرو شده است       فزايندهيك تني با استقبال      

وزن .  درج دارد بعالوه داراي قطعات متحرك كمتري مي باشد           مباسكولهاي اهرمي و يا باسكولهاي با صفحه         

حه مدرج  كپسول كلر و قطعات ساختماني نگهدارنده كپسول توسط سلولهاي باري سنجيده شده و به سنجه صف                

سلولهاي باري داراي سيستمي جهت صفر كردن وزن سازه و كپسول            .  كه روي ديوار نصب شده منتقل ميگردد        

 . باشد تهي نيز مي

 
 شامل دستگاههاي ثبات كاهش ناشي از مصرف كلر بوده كه كارشان  همانطوريكه از نام آنها                  "باسكولها معموال 

با تعبيه كليدهايي بر روي دستگاه ثبات كاهش كلر مي توان           .  ت  پيداست ثبت كاهش مقدار كلر روي باسكول اس       

نظير نياز به تعويض    (از آن بعنوان مكانيزم فعال سازي خودكار تغيير كپسول و يا اعالم خطر آگاهي دهنده                    

 . به افراد بهره برداري كننده استفاده نمود ) كپسول 

 
 سيستم هاي ثبات جريان كلر ‐٧ 
 

. موجود در بازار در سيستم هاي گوناگون ثبات جريان كلر استفاده ميگردد           )  فلومترها  (سنج  از انواع مختلف بده     

هاي  تشريح مفصل سيستم هاي ثبات جريان موضوع مورد بحث اين نشريه نبوده ليكن موارد استفاده و محدوديت                

اسكولهاي توزين  بايد توجه كرد كه سيستم هاي ثبات جريان جانشين مستقيم براي ب                .  آن ارائه مي گردد      

باشند زيرا در تاسيساتي كه از سيستم هاي كلر زني استفاده مي شود معموال نوسانات ميزان جريان كلر بسيار                    نمي

بنابراين دقت  .  گسترده است و تغييرات چگالي گاز كلر در رابطه با تغييرات دما و فشار  امري طبيعي است                       

 در بعضي موارد ميتوان قسمتي از خطاها را          "مسلما.ول نيست   وجه مشابه و در حد دقت باسك       سيستم فوق بهيچ  

                                                           
1-Double Beam 
2-Dial type 
3-Beam Scales 
4-Loud – Cell Tank 
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هرچند كه عمل جبران خطا سيستم را بغرنج تر كرده و بهره برداري و تنظيم وميزان كردن را بسيار                    .  جبران كرد   

مشكل تر مي نمايد با اين حال در اكثر حاالت از اين سيستم عليرغم محدوديتهائي كه دارد بطور موفقيت آميز                      

وش مي توان مقادير گاز كلر منشعب شده را كه از يك منبع مشترك به نقاط                  رزيرا در اين    .  ستفاده مي شود    ا

مختلف كاربرد توزيع مي گردند اندازه گيري و ثبت كرد و ضرورت كاربرد باسكولهاي متعدد در چنين حالتي                    

تهاي اين سيستم در مقايسه با هزينه        باشد محدودي  ١مسلما وقتي كه منبع كلريك تانكر راه آهني       .  حذف مي شود    

 . هني واقع در فضاي آزاد ناچيز است آباال و مشكالت نگهداري زمستاني مربوط به باسكول هاي تانكرهاي راه 

 
 سيستم هاي تعويض خودكار كپسول ‐٨
 

ستگاههاي تاكيد فزاينده در لزوم كلر زني بي انقطاع منجر به كاربرد سيستم هاي تعويض خودكار بخصوص در اي                 

 مفهوم اساسي بكار رفته در اين سيستم ها اينست كه در اثر خالي شدن منبع گاز                  .  بدون متصدي شده است      

چندين روش  .  و بدون حضور متصديان مدار گاز رساني را به منبع يدك منتقل ساخت                كلر،ميتوان بطور خودكار  

از شير آالت قطع كلر با عمل الكتريكي بوده و          در اجراي اين نظر بكار رفته است كه يكي از آنها سيستم متشكل              

در .   عمل مي كند     ي كلر است كه خود بر اثر افت فشار كلر در كپسولهاي خال             ٢فعال سازي آن با كليد فشاري       

سيستم معمول ديگر از دو شير فشار شكن استفاده ميشود كه هر كدام از اين شيرها به منبع گاز كلر مخصوص به                      

تنظيم فشار ها در اين دو شير        .   متصل مي باشند     ٣در طرف پائين دست به چند راهه اي          خود متصل بوده كه     

طبعا اگر فشار پائين دست     .   بار مي باشد     ٣٥/٠طوري انجام شده است كه  تفاوت فشار تنظيمي پائين دست آنها             

 شير فشار شكني كه     در مرحله اول  .  شير فشار شكن از مقدار تنظيم شده بيشتر باشد شير مزبور باز نمي شود                 

اين .  داراي فشار پائين دست بيشتر است باز مي شود و جريان گاز از طريق منبع مربوط به آن برقرار مي گردد                      

 منبع كلر خالي شده و فشار پائين دست شير فشار شكن افت كرده و از حد                  "عمل آنقدر ادامه مي يابد تا كامال      

يز پائين تر مي رود در اين هنگام شير دوم باز مي شود و جريان               فشار تنظيمي پائين دست شير فشار شكن دوم ن        

 . برقرار مي گردد ) يدكي (گاز كلر از كپسول دوم 

 
پيشرفتهاي جديدي كه در مورد كلرزنهاي كوچك نصب شده روي كپسول ها حاصل شده باعث پيدايش انواع                   

ر اينجا ضرورت ندارد به تشريح مفصل       از سيستم هاي تعويض خودكار كپسول كلر در بازار شده كه د              بيشتري

مود كه توسط آنها مي توان نياز اساسي تغذيه مداوم كلر را بطريقي آسان و               نيكايك آنها بپردازيم ليكن بايد ذكر       

 .ارزان حتي براي تاسيسات كوچك كلرزني گازي نيز تامين نمود 

 
 
 

 

                                                           
1- Rail tank 
2-Pressure switch 
3-Manifold 
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 ١آشكارسازهاي كلر  ‐٩
 

و تغذيه كلر از نقطه نظر هر گونه برنامه ايمني حائز كمال اهميت است                مراقبت مداوم از فضاي اطاقهاي انبار        

ابزاري كه در اين  مراقبتها بكار گرفته مي شوند بنام آشكارسازهاي كلر شناخته شده و نبايستي آنها را با آشكار                      

 .سازهاي مقدار كلر باقيمانده در آب اشتباه كرد 

 اندازه گيري شده و بر حسب ميلي گرم در PPmون حجمي هوا غلظت كلر در اين مورد بر حسب قسمت در ميلي  

جهت مقايسه مي توان گفت كه يك قسمت در ميليون           .  بيان نمي گردد    )  مشابه غلظت كلر در آب      (ليتر وزني   

 قسمت در   ٣آستانه بوزايي كلر حدود     .   ميلي گرم گاز كلر در متر مكعب هوا مي باشد             ٣ معادل   PPmحجمي  

  (PPM)ميليون حجمي است 

در نوع اول هوائي كه بايستي نمونه گيري شود به           )   مراجعه كنيد  ١٦به شكل   (دو نوع آشكار ساز موجود است       

سمت يك طبلك دوار كه نوارهايي از كاغذ حساس پوشيده شده هدايت ميگردد اين كاغذ سفيد رنگ بوده و                     

ه در سلول فتوالكتريك پس از       شعاع نوري آن به سمت يك سلول فتوالكتريك منعكس ميگردد جريان حاصل             

 .اي برقي داده مي شود جريان مذكور اين رله را در يك مدار اعالم خطر بحالت باز نگه ميدارد تقويت به رله

 
نور جذب ميشود و جريان حاصله در سلول          اگر نمونه حاوي مقداري گاز كلر باشد كاغذ حساس تيره رنگ و            

ان كمتر از مقدار لزوم براي بازنگه داشتن رله برقي است در اين               فتوالكتريك كاهش مي يابد و چون اين جري        

هواي   )  ١٦(در نوع دوم شكل     .  توسط رله بسته شده و جريان برقرار ميگردد        )  آالرم(حالت مدار اعالم خطر     

و )  فيلتر  (اطراف نقاط نمونه گيري توسط پمپ هوا بسوي آشكار ساز كشيده ميشود و ضمن عبور از يك صافي                   

هوا به سمت سلول سنجش الكتروشيميايي        ميزان جريانش اندازه گيري شده و پس از آن نمونة          )  فلومتر(ج  سن بده

اين جريان را ميتوان به يك       .  جريان حاصله در اين سلول با افزايش مقدار كلر بيشتر ميشود            .  هدايت ميگردد 

.  گاز كلر موجود در هوا انجام داد        دستگاه اندازه گيري شاخص منتقل كرده تا بتوان قرائت مستقيمي از مقدار             

سمعي و  )  زنگ خطر   (براي  )  اتصال(اين مجموعه شامل يك كليد قابل تنظيم جهت تا مين كنتاكت                "معموال

 . مي باشد بصري و روشن شدن هواكش 

 
 

                                                           
1-Chlorine Detectors 



 ٤٠

 
 

  نقشه شماتيك آشكارساز كلر‐١٦شكل 



 ٤١

 :ضميمه محاسبات
 
 ميزان تزريق كلر را      ،  بيان شده و جهت محاسبة آن       ساعت ٢٤مصرف روزانه كلر بصورت كيلوگرم كلردر        -

و در بده روزانه    )  ١تقريبا(بر حسب ميلي گرم در ليتر در وزن مخصوص آب بر حسب كيلوگرم در ليتر                  

 .جريان آب كه بر حسب ميليون ليتر درروز بيان مي شود ضرب مي نمايد

 مصرف روزانه كلر=  ميزان ×بده روزانه

 دقيقه تماس باقي بماند و      ١٠ ميلي گرم در ليتر بصورت كلر باقيمانده در آب پس از             ٢/۰  فرضا اگر قرار باشد كه    

 . مسائل زير را مي توان حل كرد ، دقيقه باشد١٠ ميلي گرم در ليتر در طول ٤/۰نياز كلر آب مزبور نيز 

 .ميزان تزريق كلر براي ضد عفوني كردن يك ليتر چه مقدار مي باشد ‐١

Mg/Lماندهكلر باقي( = ٦/٠(L/Lmg٢/٠ )+ نياز كلرmg/L(ميزان تزريق كلر  = ٤/٠ 

 .چند كيلوگرم كلر براي ضد عفوني كردن يك ميليون ليتر آب فوق كافي است ‐٢

Kg ٦/٠=ML ١* Kg/L١ *mg/L ٦/٠ 

 . ميليون ليتر آب چه مقدار است٢٠مقدار مصرف روزانه به كيلوگرم كلر براي ضد عفوني كردن  ‐٣

                         h٢٤ / Kg ١٢ =MLD ٢٠ *Kg ٦/٠ 

h ٢٤/ kg             ١٢=MLD ٢٠ *kg/L ١ *mg/L و يا  ٦/٠  

درصد باشد چند ليتر از آن براي       ١٥اگر عامل ضد عفوني كننده در مسله فوق هيپوكلريت سديم             ‐٤

 . ميليون ليتر آب در روز كافي است٢٠ضد عفوني كردن 

   درصد كيلوگرم كلر قابل حصول     ١٥درصد تقريبا در هر ليتر از آن        ١٥مي دانيم كه در محلول هيپوكلريت سديم        

)Available (وجود دارد. 

 :بنابراين

  آبليتر نياز براي يك ميليون كيلوگرم كلر مورد ×ميليون ليتر درروز آب مصرفي = ساعت٢٤ليترمحلول در

     كلر قابل حصول                                                                   

                                                                                             

248020                                                              محلول هيپوكلريت سديم الزم 
150

60 /LMLD
L/kg/

kg/
=× 

                                                                                               
 .بمنظور انجام محاسبات فوق واحد ميلي گرم در ليتر بدون بعد فرض شده است: توجه

 . درصد الزم است٧٠) كلسيم(له فوق چند كيلوگرم پودر هيپوكلريتئدر مس ‐٥

   ليتر آبمورد نياز براي يك ميليونكلركيلوگرم ×يليون ليتردرروزآب مصرفيم  =kgساعت ٢٤ در پودرخشك  كيلوگرم

                                                         MLD                          درصد كلر قابل حصول 

/kg ساعت ٢٤پودر خشك در     
/
/

51720
700

60
=× 



 ٤٢

 هاتهيه محلول 
 
 ٢ ليتر محلول    ٥٥ كلريت سديم را مي توان با آب رقيق كرد تا              هيپو   درصد ١٥چند ليتر از محلول      ‐١

 .درصد حاصل شود

 
 درصد محلول رقيق شده حجم محلول رقيق شده بر حسب ليتر= حجم محلول غليظ بر حسب ليتر

 درصد محلول غليظ  

 

337ليتر محلول غليظ 
150

2055 /
/

/
=

× 

 ليتر آب   ٥٥ درصد كلر قابل حصول بايستي در         ٧٠م از پودر هيپو كلريت كلسيم شامل         چند كيلو گر   ‐٢

 . درصد حاصل گردد٢حل شود تا محلول 

  كيلوگرم آب Xدرصد محلول رقيق شده = كيلوگرم پودر هيپوكلريت كلسيم

 كلر قابل حصول                                                        

 = ٥٧/١ kgت كلسيم پودر هيپوكلري
700

20155

/
/L/kgL ××

  

 
 تعيين ميزان تزريق بكار رفته 

 
 كيلوگرم كلر مايع كلرزني شود ميزان تزريق        ٥٠ ميليون ليتر در روز آب با مصرف روزانه وزني           ٢٠اگر   ‐١

 .بكار رفته را حساب كنيد

  ساعت ٢٤كيلوگرم كلر مايع در = ميلي گرم در ليتر ميزان تزريق كلر

 مصرفي ليتر در روز آب         ميليون                                       

52 ميلي گرم در ليتر ميزان تزريق كلر
20

50 /= 

 ٢٤( ليتر   ٦٨٠ درصد با مقدار مصرف روزانه        ٢ ميليون ليتر آب با محلول هيپوكلريت سديم           ٢٠اگر   ‐٢

 . فته را حساب كنيدكلرزني شده باشد ميزان تزريق بكار ر) ساعت

 
 حسب ليتر  بر محلول حجم ×آب مخصوص وزن ×سديم هيپوكلريت محلول درصد=ساعت ٢٤ در كيلوگرم حسب بر كلر وزن

 ٦٨٠×١×درصد%٢ =٦/١٣كيلوگرم كلر روزانه 

L/mg%
mLD

h/kg/
68

20

24613
 ميزان تزريق=

 
 
 
 
 


