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تدوین دستور عمل حاضر اعالم الزامات طراحی و بهره برداری از سامانه های گندزدایی آب هدف از : هدف

 .ژاول است

 سامانه های گندزدایی آب ژاول شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی:دامنه کاربرد

 :کلیات

گندزدایی است که به طور گسترده در گندزدایی آب و فاضالب  ماده آب ژاول هیپوکلریت سدیم با نام تجاری

به دلیل خاصیت مایع بودن آن نسبت به گاز کلر و پودر پرکلرین نیاز به فضای بیشتری برای  .رود به کار می

 و حمل و نقل آن در مسیرهای طوالنی گرانتر است اما بهره برداری از آن ساده تر و ایمن تر می داردذخیره 

در طراحی و بهره برداری از سامانه های آب ژاول باید نکاتی همچون خواص و ویژگیهای آب ژاول،  .باشد

هیپوکلریت سدیم در کارخانه از ترکیب کلر و  .تجزیه پذیری آن، لوله کشی و اصول طراحی را مد نظر قرار داد

ود اضافی به محلول همچنین مقداری س .سود تولید می شود و به صورت محلولهای آبی عرضه می گردد

آب  .را ثابت نگه دارد و هم پایداری آب ژاول را افزایش دهد pHهیپوکلریت سدیم اضافه می شود تا هم 

همچنین باید توجه داشت  .به سرعت تجزیه می شود 16باالتر از  pHپایدار است و در  16 تا pH 11ژاول در 

فرآیند تولید آب ژاول تشکیل شود لذا هنگام که کلرات به عنوان یک محصول جانبی ممکن است در حین 

 .تحویل آن از کارخانه باید این موضوع را مد نظر قرار داد

 فرآیند تصفیه آب آشامیدنی تاثیرات استفاده از آب ژاول در

 :استفاده از آب ژاول جهت گندزدایی آب آشامیدنی موارد زیر باید در نظر گرفته شود در هنگام

 :کربنات سدیم

سدیم به دلیل ماهیت فرآیند در آب ژاول وجود دارد اما اگر آب ژاول جامدات معلق کمی داشته باشد  کربنات

کربنات . اثری روی مصرف آب ژاول نخواهد داشت و در بعضی موارد محلول آب ژاول را پایدارتر می نماید

. وارد آب ژاول شود( سدیم هیدروکسید بسته به نوع فرآیند تولید)سدیم می تواند از طریق هیدروکسید سدیم 
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همچنین زمانی که هیدروکسید سدیم در تماس با هوا قرار می گیرد کربنات سدیم می تواند به فرآیند تولید 

 .اضافه شود

در این موارد کربنات  مشکل ساز می شود که میزان جامدات معلق در آب ژاول زیاد باشد کربنات سدیم زمانی

ده و لذا جامدات معلق که به اندازه کافی بزرگ شده اند دیگر معلق نمانده سدیم روی جامدات معلق رسوب کر

لذا با گذشت . و رسوب خواهند کرد و به مخزن و دیواره لوله ها و پمپها می چسبند و باعث گرفتگی می شوند

ظتهای غل زمان سیستم نیاز به سرویسهای مکرر برای پمپها، لوله کشیها و تجهیزات ابزار دقیق خواهد داشت

کربنات سدیم موجود در محلولهای آب ژاول باید  .درصد وزنی معموال مشکل ساز نیست 1کربنات سدیم تا 

 .درصد وزنی معموال مشکل ساز نیست 1اندازه گیری شوند؛ غلظتهای کربنات سدیم تا 

 :برمات سدیم

ید و برمیون از آن جمله می توان به واکنش ازن با . برمات از چندین طریق می تواند وارد آب آشامیدنی شود

نمکی کیفیت . شود همچنین برمات می تواند از طریق آب ژاول وارد آب آشامیدنی .تشکیل برمات اشاره نمود

. بسیار مهم است زیرا با واکنش کلر و سود آب ژاول تولید می شود استفاده می شودکه جهت تولید سود و کلر 

رفی در کارخانه تولید آب ژاول حاوی مقادیر زیادی برم باشد باعث ورود برمات به آب لذا اگر نمک مص

میکروگرم در  15،  1506حداکثر مقدار مجاز برمات در آب آشامیدنی مطابق استاندارد ملی . آشامیدنی می گردد

 NSF 35  ،6استاندارد اما حداکثر مقدار برماتی که می تواند در آب ژاول وجود داشته باشد مطابق . لیتر است

 .میکروگرم در لیتر است

 :pHافزایش قلیاییت و 

به آب آشامیدنی اضافه  16تا  pH 11لذا وقتی با  حاوی سود است pHآب ژاول برای پایداری با توجه به اینکه 

لذا در بعضی موارد الزم است برای تنظیم  را افزایش می دهد pH  می شود بسته به کیفیت آب و فرآیند تصفیه

pH  تا فرآیندهای پایین دست در تصفیه خانه به درستی عمل کنند از اسید استفاده کرد. 
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 :رسوبدهی

موجود در آن با سختی منیزیم و کلسیم واکنش داده و فورا در آن  سود ؛ضافه می شوداوقتی آب ژاول به آب 

که سختی باالست این رسوبات سریعا تجمع یافته و مشکالت بهره در جاهایی  .محل رسوب تشکیل می شود

دیفیوزرهای آب ژاول باید به گونه ای طراحی شوند که بتوان بصورت دوره ای آنها را  .برداری ایجاد می کنند

 .تمیز کرد و رسوباتشان را از بین برد

 :پرکلرات/کلرات

تجزیه می شود وقتی آب ژاول  .باشد پرکلرات و برمات کلرات، آب ژاول می تواند حاوی ناخالصیهایی از قبیل

لذا پایش آنها اهمیت  غلظت این آالینده ها افزایش می یابد؛ این آالینده ها روی سالمت انسان تاثیر گذارند

 .(جهت اندازه گیری این پارامترها به راهنمای محصوالت جانبی آب ژاول مراجعه فرمایید) زیادی دارد

کارخانجات می توانند مقدار کلرات تشکیل شده . ین فرآیند تولید یا انبارداری تولید شودکلرات می تواند ح

در طول واکنش کنترل   pHحین فرآیند تولید را با محدود کردن قدرت نهایی محصول، دمای تولید و کنترل 

همچنین کارخانجات با ارسال سریع محصول بالفاصله بعد از تولید نیز می توان تولید کلرات را کنترل . نمایند

طرفی در  از. داشته باشد کلرات کمتری تولید خواهد شد 1به عالوه اگر آب ژاول درجه خلوص باالیی. نمود

 .یندهای پیوسته باالتر خواهد بودکلرات به مراتب از فرآ  فرآیندهای ناپیوسته

 :کیفیت آب ژاول الزامات

کیفیت آب ژاول خریداری شده در پایداری آن بسیار موثر است لذا باید از کارخانه های معتبری که استاندارد 

خریدار عالوه بر اخذ  .را برای محصول تولیدی خود اخذ کرده اند آب ژاول خریداری شود 4638ملی 

کارخانه باید قبل از تحویل محموله آزمایشات  استاندارد به روز بودن ی از کارخانه و بررسیپارامترهای کیف

 :موارد زیر در هنگام خرید محموله های آب ژاول باید مدنظر قرار گیرد. الزم را انجام دهد

                                                           
1
 منظور از درجه خلوص باالتر عدم وجود ناخالصی میباشد 

2
 batch 
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 :آب ژاول درصد کلر فعال -1

 .گیری آن حائز اهمیت استلذا اندازه می گذارد  تاثیر آب ژاول روی میزان کلرات درصد کلر فعال

 :هیدروکسید سدیم اضافی - 

ر هیدروکسید یدامق .است pH 0/11وزنی است که تقریبا  درصد 15/5حداقل مقدار هیدروکسید سدیم اضافی 

شده و آب ژاول ناپایدار شده و  0/11کمتر از  pHدرصد وزنی باعث می شوند که  15/5کمتر از سدیم اضافی 

نیز  های باالتر و سود بیشتر pHمناطقی که آب و هوای گرمتری دارند، در در  .گرددبا سرعت بیشتری تجزیه 

باید سفارش داده شود تا ناپایداری   pH 1درصد و  10/5تجزیه آب ژاول اتفاق می افتد لذا حداقل سود اضافی

 .و تجزیه آب ژاول به حداقل برسد

 0/5سرعت تجزیه شروع به افزایش می کند و در سودهای باالتر از  وزنی درصد 8/5در سودهای باالتر از 

 .است وزنی درصد 85/5لذا ماکزیمم سود اضافی. سرعت تجزیه به سرعت تسریع می یابد وزنی درصد

 :کربنات سدیم  -6

 .در بخش قبلی توضیح داده شد

 وزن مخصوص -8

به عنوان مثال اگر .محلول استوزن مخصوص یک محلول نسبت وزن آن محلول به وزن آب هم حجم آن 

 .خواهد داشت کیلوگرم 13/1آن وزنی معادل  لیترباشد یک  130/1وزن مخصوص آب ژاول 

وزن مخصوص ضرورتا . وزن مخصوص آب ژاول بسته به مقدار سود و نمک موجود در آن تغییر خواهد کرد

محلول آب ژاول باشد زیرا اگر  شاخصی از قدرت محلول نیست اما می تواند شاخصی برای تعیین تازه بودن

  .نده باشد وزن مخصوص کاهش می یابدآب ژاول برای مدتی ما

هر محموله وزن مخصوص متفاوتی دارد زیرا مقدار سود اضافی، کلرات و نمک در محموله های مختلف با هم تفاوت  :نکته 

. قدرت محلول را بر حسب درصد وزنی بررسی نمود دارد بنابراین خریدار باید وزن مخصوص محموله تحویلی را بداند تا بتوان
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لذا اکثر خریداران و تولیدکنندگان قدرت محلول را بر حسب درصد کلر فعال یا گرم بر لیتر کلر فعال محاسبه می کنند زیرا دقت 

 .روشهای آزمون تعیین این مقادیر به دقت وزن مخصوص محلول وابسته نیست

 جامدات معلق -0

 و فاضالب مساله جامدات معلق موجود در محلولهای آب ژاول را مد نظر قرار نمی بعضی از شرکتهای آب

این جامدات معلق با چشم دیده می شوند به آن حساس شده و اعتراض می کنند و دهند و فقط در مواردی که 

ده نمی جامدات معلق موجود در آب ژاول در هنگام تحویل در اغلب موارد با چشم دی. این اشتباه بزرگی است

شوند و لذا رنگ آب ژاول را تغییر نمی دهند اما در هنگام انبارش و پمپاژ آب ژاول این جامدات معلق بزرگتر 

با . شده و به صورت رسوب روی مخازن ذخیره، پمپها، لوله ها، شیرها و تجهیزات ابزار دقیق انباشته می شوند

د را از کار انداخته و هزینه های تعمیر و نگهداری گذشت زمان این جامدات معلق می توانند سیستمهای خوران

به عالوه جامدات معلق سبب می شوند . را افزایش داده و حتی سبب شوند که بعضی تجهیزات تعویض گردد

 .که سرعت تجزیه آب ژاول به طور چشمگیری افزایش یابد

 کلرات سدیم -3

 .در بخش قبلی توضیح داده شد

 نیکل و مس -7

اندازه به طور دوره ای سنگین سبب تجزیه آب ژاول خواهند شد لذا باید این پارامترها از آنجایی که فلزات 

 .و بررسی شوند گیری

مس نیز معموال از طریق لوله های . درصد سودی که در تولید آب ژاول استفاده می شود حاوی نیکل است 05

در برای توضیحات بیشتر در این خصوص . می تواند وارد آب ژاول گردد مسی که در فرآیند استفاده می شود

 .ادامه به بخش ناخالصیها مراجعه نمایید

 آهن -4
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آهن نه تنها سبب تجزیه آب ژاول می شود بلکه سبب مشکالت  .باشد ppm 0/5  آهن باید کمتر ازغلظت 

پیدا می بیشتر شود آب ژاول رنگ قهوه ای قرمزی  ppm 1اگر آهن از  .جدی در تعمیر و نگهداری می شود

 .هرچه میزان آهن بیشتر باشد تغییر رنگ بیشتر و معموال میزان جامدات معلق باالتر خواهد بود .کند

 برمات -3

 .در بخش قبلی توضیح داده شد

 :باید رعایت نمایندالزامات زیر مواردی است که بهره برداران از سیستمهای آب ژاول 

  میزان کلر فعال موجود در آب ژاول را در حین تحویل محموله و در طول انبارداری پایش شود تا

که میتوانند سبب تسریع تجزیه آب ژاول شوند سرعت تجزیه آب ژاول را بررسی کرده و عواملی 

 .شناسایی گردند

 سرد نماید تا سرعت تجزیه آب یید که آب ژاول را بعد از تولید، فیلتر و کارخانه تولید کننده را الزام نما

 .ژاول کند شود

 شرایط انبارش و ذخیره سازی آب ژاول

از آنجایی که آب ژاول در طول زمان تجزیه می شود و کلر فعال آن از بین رفته و محصوالت ناخواسته ای 

 .تولید می کند؛ لذا الزامات خاصی حین تحویل محموله آب ژاول و انبارداری آن باید لحاظ گردد

. تجزیه آب ژاول تا جایی ادامه پیدا می کند که کامال به کلرید سدیم، کلرات سدیم و اکسیژن تجزیه گردد

سرعت تجزیه شدن آب ژاول تحت تاثیر یک سری عوامل فیزیکی و شیمیایی از قبیل غلظت اولیه، دما، اشعه 

لذا خرید آب ژاول از کارخانه های معتبری که مشخصات و  .و یونهای فلزات سنگین می باشد pH ماورابنفش، 

ویژگیهای کیفی الزم جهت افزودن این ماده به آب آشامیدنی را رعایت کرده و انبارش صحیح آن باعث می 

 .شود سرعت تجزیه آن را تا حد امکان به حداقل برسانیم
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نور حساسند و اگر در معرض اشعه هیپوکلریتها به . آب ژاول باید در مکانی خنک و تاریک ذخیره شود

عواملی که در پایداری آب ژاول و نتیجتا انبارش آن مهم است . ماورابنفش قرار گیرند سریعا تجزیه خواهند شد

 :و باید مد نظر قرار گیرد شامل

هر چه محلول آب ژاول غلیظتر باشد تجزیه آن سریعتر است، لذا بعضی مواقع محلولهای غلیظ  :غلظت-الف

اول را در محل رقیق سازی می نمایند؛ البته آبی که جهت رقیق سازی بکار می رود نیز بسیار حائز اهمیت آب ژ

باشد سرعت تجزیه آب ژاول را افزایش خواهد ( که در ادامه ذکر می شود)است زیرا اگر حاوی بعضی فلزات 

هیزات مناسب و مخزنی جهت ذخیره آب تهیه آب دیونیزه نیاز به تج. داد؛ لذا باید از آب دیونیزه استفاده شود

یا پلی وینیلیدن فلوراید  PVDFدیونیزه دارد؛ همچنین جنس لوله ها و شیرآالت باید غیر فلزی بوده و از جنس 

اما به دلیل هزینه سرمایه گذاری برای مخازن اضافی، تجهیزاتی برای تهیه آب دیونیزه و هزینه های بهره . باشد

 .ر این کار چندان به صرفه نیستبرداری و نگهداری بیشت

داشته  16تا  3/11بین  pHاز دیگر مسائل مربوط به رقیق سازی آب ژاول این است که آب ژاول رقیق شده باید 

به همین دلیل است که کارخانه  .به هم بخورد پایداری آب ژاول کاهش می یابد pHباشد در صورتی که 

سودی که به آب ژاول افزوده می شود باید  .را در این محدوده نگه دارد pHمقداری سود اضافه می کند تا 

 .عاری از فلزات سنگین یا دیگر ناخالصیهایی باشد که ممکن است سرعت تجزیه آب ژاول را افزایش دهد

دارای قلیاییت باعث رسوب دهی کربنات منیزیم و کلسیم از مخلوط باالی آب ژاول افزودن آب pH به دلیل 

 .ددمی گر

درصد می باشد اما آب ژاول  13تا   1الزم به ذکر است آب ژاولی که از کارخانجات خریداری می گردد بین 

برابر سریعتر تولید کلرات می نماید  8درصد تجزیه می شود و لذا   1برابر سریعتر از آب ژاول  4/1درصد  13

آب ژاول قدرت مورد نیاز خود را انتخاب و دما و مدت ذخیره سازی و انبارش  لذا خریدار باید بسته به طول

 .به کارخانه اعالم نماید

دمایی که در آن آب ژاول تولید می شود، حمل و نقل می شود ،ذخیره می گردد و دمای بهره برداری :دما-ب

. روی پایداری آب ژاول تاثیر خواهند داشت و هرچه دما افزایش یابد سرعت تجزیه آب ژاول بیشتر خواهد شد
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لذا مخازن آب ژاول . برابر افزایش خواهد یافت 8تا  6درجه سانتیگراد سرعت تجزیه آب ژاول  15ازای هر به 

محلول آب . درجه سانتی گراد باشد 10باید در اتاقی ذخیره شوند که سیستم تهویه هوا داشته باشد و دمای اتاق 

درجه  60مرتبه کندتر از محلولی که در  18درجه سانتی گراد ذخیره می شود  10درصدی که در دمای  13ژاول 

درجه سانتی گراد و در صورتی که هیچ آلودگی فلزات  0در دمای . سانتی گراد ذخیره می شود، تجزیه می گردد

دمای آب ژاول قبل از ارسال محموله باید . سنگین نداشته باشیم سرعت تجزیه آب ژاول عمال به صفر می رسد

 .باشددرجه سانتی گراد  0 کمتر از 

مخازن ذخیره آب ژاول به ویژه در مناطق گرم باید در داخل ساختمان جانمایی شوند تا آب ژاول خنک نگه 

داشته شود، اگر این موضوع امکان پذیر نیست باید سایبانی برای مخزن فراهم گردد تا مخزن را از گرما و اشعه 

 .ماورابنفش خورشید حفظ نماید

مخازن ذخیره آب ژاولی که در خارج از ساختمان واقع شده اند و سرپوشیده نیستند ؛ در معرض تابش مستقیم 

اگر ذخیره سازی آب . نور خورشید قرارگرفته و لذا دمای محلول افزایش یافته و سرعت تجزیه بیشتر گردد

ره امکان پذیر نمی باشد باید ژاول در داخل ساختمان میسر نیست و یا ساخت سایبان برای این مخازن ذخی

. سطح خارجی این مخازن را پوشاند یا با رنگ روشن رنگ کرد تا جذب گرما از نور خورشید کاهش یابد

رنگ نشده معموال قهوه ای تیره هستند و اگر آنها را رنگ روشن نکنیم برای ذخیره آب ژاول  FRPمخازن 

 .مناسب نمی باشند

 16تا  3/11بین  pHآب ژاول در محدوده .است فاکتورمهمیژاول در بحث پایداری آب  pH: pH -ج

لذا سود اضافی به محلول آب ژاول افزوده می گردد تا از تجزیه آب ژاول جلوگیری . پایدارترین حالت را دارد

تجزیه آب  pH8/15 پایینتر از. قابل قبول است 3/11تا  11بین  pHدر بعضی موارد بسته به فرآیند تولید، . نماید

نیز تجزیه  pH 16همچنین باالی . به حداکثر مقدار خود می رسد pH 3-0ژاول به سرعت اتفاق می افتد و در 

 آب ژاول اتفاق می افتد
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تجزیه آب ژاول را سرعت می بخشد و در اثر تجزیه آب ژاول اکسیژن و  ماورابنفش نور: نور ماورابنفش-د

ی آب ژاول باید در مکانهایی دور از تابش نور خورشید و در جاهای کلرات تولید می شود لذا ذخیره ساز

 :تاثیر نور خورشید از دو جنبه روی پایداری آب ژاول تاثیر می گذارد. سرپوشیده باشد

 .گرمای نور خورشید سبب افزایش سرعت تجزیه آب ژاول می گردد(1

 .ت تجزیه آب ژاول می گرددتابش نور ماورابنفش خورشید از طریف فوتولیز سبب افزایش سرع( 

لذا باید از مخازن ذخیره و لوله ها و اتصاالتی استفاده کرد که نور ماورابنفش خورشید را از خود عبور نمی 

 .و مخازن مات و کدر مناسب آب ژاول استفاده نمود( FRPپالستیکهای پوشش دار یا )دهند 

و انبارداری در پایداری آب ژاول بسیار حائز  تولیدبه حداقل رسانی ناخالصی در حین فرآیند  :ناخالصیها-ه

تجزیه آب . فلزاتی مانند آهن، کبالت، نیکل، مس و منگنز سبب تسریع تجزیه آب ژاول می شوند. اهمیت است

پایین و غلظت باالتر آب ژاول سبب تجزیه آب pH دمای باال، .ژاول می تواند تولید کلرات یا اکسیژن نماید

 .ات می گرددژاول و تولید کلر

اکسیژن می تواند برای مصرف کننده . آب ژاولی که توسط فلزات تجزیه میشود سبب تشکیل اکسیژن می شود 

در آب ژاولی که از اکسیژن . مشکالت زیادی ایجاد نماید و فشار شدیدی در سیستم لوله کشی ایجاد می کند

شود و این موضوع باعث می شود که مشکالت اشباع شده است؛ گاز اکسیژن به صورت حبابهایی از آن آزاد می

 6اگر هنگامی که پمپ خاموش است اکسیژن در روکش پمپ. بزرگی در هنگام پمپ کردن آب ژاول بوجود آید

تشکیل شود؛ این اکسیژن در پمپ محبوس شده و تا زمانی که از پمپ ونت نشود باعث می شود که پمپ کار 

ست این احتباس اکسیژن می تواند در سیستم لوله کشی و سیستمهای هنگامی که آب ژاول در جریان نی. نکند

ابزار دقیق نیز اتفاق بیفتد لذا سیستم لوله کشی باید طوری طراحی شود که امکان خروج گاز اکسیژن از آن 

بسته باشد یا بخشهایی از لوله کشی برای مدت  PVCهنگامی که شیرهای ساچمه ای یا توپی . امکان پذیر باشد

ن طوالنی از مدار خارج شده باشد؛ به دلیل افزایش فشار احتمال ترکیدگی لوله یا شیر وجود دارد، لذا بعضی زما

سازنده ها در شیرهای توپی سوراخهای از پیش طراحی شده ای در نظر میگیرند که اکسیژن را به سمت 

                                                           
3
 pump casings 
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احتباس آب ژاول بین دو شیر  باالدست ونت می کند؛ همچنین لوله کشیها باید طوری طراحی شوند که احتمال

به عالوه تولید اکسیژن می تواند سبب کاهش نیمه . را برای مدت طوالنی بدون هیچ ونتی را به حداقل برساند

 .عمر آب ژاول و در پمپها سبب کاویتاسیون و سرعت خوراند نامنظم شود

2NaOCl → O2 + 2NaCl
 

بسیاری از این فلزات سنگین به طور ناخواسته وارد آب ژاول می شوند به طور مثال از طریق ناخالصیهای 

همچنین آلودگی فلزی می تواند . موجود در سود و یا آب رقیق سازی و در حین تولید وارد آب ژاول می شوند

نقل، ذخیره سازی، لوله ها، پمپ ها لذا سیستمهای حمل و . در حین بهره برداری یا انبارش وارد آب ژاول شود

 AWWAدر استاندارد . و تجهیزات ابزار دقیق باید با دقت انتخاب شوند تا از ورود آلودگی جلوگیری شود

B322  میلی گرم در لیتر  50/5میلی گرم در لیتر و نیکل و مس کمتر از  0/5ذکر شده که مقدار آهن باید کمتر از

بهتر است )لزات و دیگر جامدات معلق می توان قبل از انبارش از فیلتراسیون جهت کاهش آلودگی با ف. باشند

میکرون  0/5تا  5/ فیلترهایی در محدوده . استفاده نمود( از کارخانه درخواست آب ژاول فیلتر شده نمود

 .بهترین فیلترها برای حذف این مواد می باشند

خرید آب ژاولی با کیفیت که مقادیر  -الف: رعایت نمودلذا برای حل مشکل تولید اکسیژن باید موارد زیر را 

طراحی  -انبارداری مناسب آب ژاول ج -ب. نیکل، مس، آهن و جامدات معلق آن در حد استاندارد است

 .مناسب لوله کشی و بهره برداری صحیح

مدات معلق به در حالی که این جا. جامدات معلق نیز روی پایداری آب ژاول تاثیر گذارند: جامدات معلق -و

در صورتی که جامدات معلق در . چشم دیده نمی شوند و رنگی ندارند اما سبب تجزیه آب ژاول خواهند شد

جهت رفع این مشکل خریدار . طول زمان در سیستم جمع شوند می توانند سبب گرفتگی هایی در سیستم شوند

ارسال فیلتر نماید تا این جامدات معلق و  می تواند از فروشنده درخواست کند تا محموله آب ژاول را قبل از

با این کار نه تنها پایداری آب ژاول افزایش می یابد بلکه نیاز به پاکسازی و شستشوی . دیگر ذرات حذف شوند

در هر صورت باید به صورت دوره ای آزمایشات الزم روی محموله های . مخازن آب ژاول به حداقل می رسد

 .ده شده انجام شود تا میزان تجزیه آب ژاول مورد پایش قرار گیردارسالی و آب ژاول ذخیره ش
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 :خالصه شده است 1به طور خالصه می توان گفت آب ژاول تحت تاثیر عواملی تجزیه می گردد که در جدول 

 

 

 عواملی که روی پایداری آب ژاول تاثیرگذارند-1جدول شماره

 محصوالت حاصل از تجزیه رابطه عامل

 کلرات معکوس بر پایداری دارد غلظت اثر غلظت

 کلرات دما اثر معکوس بر پایداری دارد دما

غلظت مس،کبالت و نیکل را به حداقل  ناخالصی فلزی

 برسانید

 اکسیژن

pH pH  بهترین  16تا  0/11بینpH کلرات است 

 اکسیژن/ کلرات تابش اشعه ماورابنفش را به حداقل برسانید اشعه ماورابنفش

 

آب . تجزیه آب ژاول می شوند را به حداقل برسانیم تجزیه کاهش خواهد یافتلذا هر قدر عواملی که باعث 

روز قدرت محلول  155روزه دارد یعنی طی  155درجه سانتی گراد نیمه عمر  0 درصد در دمای  10ژاول 

 0نیمه عمر آب ژاول روز و  5  درصد  15آب ژاول  نصف خواهد شد در صورتی که در همان دما نیمه عمر

 .روز است 735درصد 

 .مراجعه فرمایید NFPA 865جهت اطالعات بیشتر در خصوص انبارش آب ژاول به 

 ذرات تجمع یافته در مخازن ذخیره آب ژاول

در ته مخزن ذخیره آب ژاول تجمع می یابند لذا این ذرات تجمع یافته  فلزات و ذرات نامحلولبه مرور زمان 

که حاوی کاتالیزور نیز می باشند باعث می شوند تجزیه محموله های تازه آب ژاول به سرعت اتفاق بیفتد 

 .بنابراین باید به صورت دوره ای مخازن تخلیه شوند و ذراتی که در ته مخزن تجمع پیدا کرده اند خارج شوند

لذا برای اینکه عملیات گندزدایی بی وقفه انجام شود باید حداقل دو مخزن ذخیره آب ژاول وجود داشته 

یکی دیگر از علتهایی که باید از دو مخزن استفاده شود این است که از آنجایی که نباید آب ژاول تازه را .باشد
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امکان پذیر می سازد و لذا میزان روی آب ژاول قدیمی ریخت لذا داشتن دو مخزن ذخیره این موضوع را 

 .کلرات کمتری تولید شده و سرعت تجزیه آب ژاول نیز کاهش می یابد

منیزیم و کلسیم نیز نمکهای نامحلول در آب ژاول تولید می کنند که به صورت رسوبهای : دیگر ناخالصیها -ز

ری خواهد شد اما روی سفید رنگی ظاهر شده و باعث کدری محلول آب ژاول و مشکالتی در بهره بردا

 .پایداری آب ژاول تاثیری ندارد؛ فیلتراسیون می تواند این رسوبات را حذف نماید

 اصول طراحی سیستمهای آب ژاول

از مسایل بسیار مهم در طراحی سیستمهای آب ژاول وجود فضای کافی جهت دسترسی و تعمیر و  یکی

کلیه مخازن و تجهیزات را در بربگیرد لذا قبل از طراحی طراحی باید به گونه ای انجام شود که . نگهداری است

طراح باید تعداد و اندازه مخازن ذخیره را با در نظر گرفتن متوسط حجم آب . باید اندازه تجهیزات برآورد شود

 .روز تعیین نماید 65ژاول مصرفی در 

اغلب اوقات در  نیاز است یا خیر؟مورد  8همچنین طراح باید تعیین کند که آیا پمپهای انتقال و مخازن روزانه

مخازن روزانه معموال به . تصفیه خانه ها به مخازن روزانه نیاز است تا به صورت روزانه متوسط نیاز تامین گردد

مخازن روزانه به پایش مصرف  .صورت روزانه و توسط پمپهای انتقالی که دستی روشن می شوند پر می شوند

 overfeedمواد شیمیایی کمک می کنند و در هنگام خوراند با محدود کردن حجم مواد شیمیایی موجود از 

در . می توان از فلومتر یا آناالیزر کلر نیز استفاده نمود overfeedالبته برای جلوگیری از   .جلوگیری می کنند

 . مخزن اتفاق نیفتد 0توجه داشت که پر شدن بیش از حدباید صورت استفاده از مخازن روزانه 

باید فضایی برای یک ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری در محدوده سازه مهار نشت آب ژاول اختصاص 

متری از تجهیزات الکتریکی یا کنترل پنل واقع شده باشد تا مانع از شوک  0/1داده شود که حداقل در فاصله 

 .الکتریکی شد

در . داشته باشید که ذخیره مواد شیمیایی، تجهیزات انتقال و پمپ باید در سازه مهار نشت واقع شده باشدتوجه 

 .شکل زیر مثالی از طراحی نامناسب آورده شده است زیرا پمپ خارج از سازه مهار نشت واقع شده است

                                                           
4
 Day tanks 

5
 overfilling 
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 طراحی نامناسب سازه مهار نشت - 1شماره  شکل

 اختالف ارتفاع

، طراحی باید به گونه ای انجام شود که پمپها در ارتفاعی باالتر از مخزن قرار بگیرند که مایعاتدر پمپ کردن 

در مواردی مثل آب یا دیگر مواد شیمیایی که خروج گاز ندارند اگر . گفته می شود 3به این ارتفاع، ارتفاع مکش

دارد  7طراحی دقیق باشد ارتفاع مکش می تواند به طور موفقیت آمیزی اجرا شود اما چون آب ژاول خروج گاز

تنی، پمپها با تاسیسات آب ژاول اغلب شامل مخازن با پایه های ب. نباید از طراحی ارتفاع مکش استفاده نمود

 .پایه هایی با سازه خاص و یک ساختمان است که کلیه تاسیسات را در برمی گیرد

طراحی ارتفاع مکش . طراحی ارتفاع مکش در سیستمهای آب ژاول می تواند سبب مشکالت متعددی شود

زن زیر این ظرفیت ذخیره در مخ. بدین جهت است که پمپها فقط مایع را به ارتفاعی مساوی محور پمپ بکشند

ارتفاع استفاده نشده باقی می ماند و لذا آب ژاول قدیمی که به مقدار قابل توجهی تجزیه شده و حاوی مقادیر 

همانطور که قبال نیز اشاره شد قبل از هر بار پر کردن مجدد . زیادی کلرات است در این ارتفاع خواهیم داشت

 .آب ژاول جدید روی آب ژاول قدیمی ریخته نشودمخزن باید از خالی بودن آن اطمینان حاصل کرد که 

                                                           
2
 suction lift 

7
 off - gas 
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در بسیاری از تاسیسات که مخازن ذخیره آب ژاول آنها تنها اندکی بزرگتر از حجم محموله های ارسالی با 

کامیون است اگر مخزن ذخیره به علت طراحی ارتفاع مکش نتواند کامال تخلیه بشود لذا نمیتواند کل آب ژاول 

 .یرا هنوز کامال تخلیه نشده استجدید را دریافت کند ز

در مواردی که پمپ در ارتفاعی باالتر از مخزن قرار گرفته باشد حبابهای گاز می تواند در لوله های مکش بین 

گازها تا باالترین نقطه ممکن باال می روند اگر پمپها باالترین نقطه باشند حبابهای . پمپ و مخزن تشکیل شود

لذا طراحی صحیح این است که انتهای مخزن باالتر از پمپ قرار گرفته . می کنندگاز در هد پمپ تجمع پیدا 

در تمامی سطوح مخزن میسر شود و لوله مکش شیب دار باشد تا حبابها به جای  به پمپها 4مکش از باال باشد تا

 .اینکه به سمت پمپ بروند به داخل مخزن برگردند

 پایه های پمپ و مخزن

برای این کار در . باید یک سازه مهار نشت ثانویه نیز داشته باشند مترمکعب دارند  ر از مخازنی که ظرفیت بیشت

عمق این سازه مهار نشت تابعی از . اطراف مخزن ذخیره و تجهیزات یک سازه مهار نشت بتنی باید ساخته شود

عمق این سازه های  .و محدوده جانبی الزم برای سیستم آب ژاول است( به اضافه حجم پاشش)اندازه مخزن 

 .سانتیمتر می تواند باشد 105تا  35مهار نشت معموال از 

می تواند یک سازه بتنی زیر  سازه مهار نشتاول اینکه . می تواند دو طراحی اصلی داشته باشد سازه مهار نشت

ساختمان پایه احاطه کننده باشد؛ اغلب زمانی از این طراحی استفاده می شود که سیستم آب ژاول در داخل 

طراحی دوم این است که یک ورقه روی سطح پایه قرار داده شود و دیواره های سازه مهار . واقع شده باشد

اغلب زمانی از این طراحی  .نشت حول محیط پیرامون آن ورقه نصب شود تا سازه مهار نشت تکمیل گردد

 .استفاده می شود که سیستم آب ژاول در خارج ساختمان واقع شده باشد

در . سانتیمتری داخل محوطه مهار نشت مخازن و تجهیزات ریخته می شود 10پدهای بتنی  ر هر دو موردد

چنین آرایه هایی در صورت وقوع حادثه نشت، ماده شیمیایی نشت کرده تا باالی دیواره  سازه مهار نشت را پر 

                                                           
1
 flooded suction 
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و رفته و در حضور آب ژاول خورنده لذا کلیه تجهیزات انتقال و پمپها به طور کامل داخل مایع فر. خواهد کرد

 (   شکل شماره.)لذا این طراحی توصیه نمی شود. صدمات جدی به تجهیزات وارد خواهد شد

 

 floodingپمپ در معرض -طراحی نامناسب-  شکل شماره

مشکالتی این است که پایه های تجهیزات و مخازن را در ارتفاعی  ساده ترین طراحی برای جلوگیری از چنین

این طراحی ضمن اینکه از ارتفاع مکش و نیز . برابر با ارتفاع یا عمق دیواره های سازه مهار نشت قرار داده شود

 آورده 8 و 6 صحیح در شکلهایمثالهایی از این طراحی . از فرورفتن تجهیزات الکترونیکی جلوگیری می نماید

 .شده است

. درصد از حجم بزرگترین مخزن را در سازه مهار نشت جای دهد 115سازه مهار نشت باید بتواند حداقل 

می توان از دیوارهایی از جنس بلوکهای بتنی . دیواره و کف بتن ریزی شده بهترین حالت سازه مهار نشت است

اگر از دیوارهای بلوکی استفاده شود باید ازدرزگیرهایی نیز استفاده کرد اما بلوکهای بتنی متخلخل تر می باشند 

چه به صورت بلوک )این دیواره های بتنی. استفاده شود تا مانع از نشت آب ژاول ریخته شده به محوطه شد

باید با میلگرد به صفحه بتنی نصب شوند تا مقاومت الزم در برابر آب ژاول ( بتنی یا به صورت بتن ریزی شده

مواردی که جای کافی برای تعبیه سازه مهار نشت وجود ندارد از مخازن دو در . ا داشته باشندنشت یافته ر

 .دیواره ای استفاده می شود
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. مخازن و تمامی تجهیزات چرخنده باید روی پایه مناسبی محکم وصل شوند تا از حرکت آنها جلوگیری شود

 65قطر پایه های مخازن عمودی باید حداقل . می شود پایه ها باید بزرگتر از تجهیزاتی باشد که روی آنها نصب

برای متصل . سانتی متر دیگر نیز برای اتصال باید در نظر گرفته شود 10سانتیمتر بزرگتر از قطر مخزن باشد؛ 

سانتی متری از لبه پایه باید رعایت شود زیرا در صورتی که از این مقدار کمتر  15کردن تجهیزات حداقل فاصله 

 .گرفته شود ممکن است باعث شود اگر لبه بتن دچار شکستگی شود کل اتصال از بین بروددر نظر 

در مناطق زلزله خیز باید با اتصاالت بیشتری تجهیزات یا مخازن را به پایه متصل کرد و حتی باید قطر پایه ها 

 .سانتی متر بزرگتر از قطر مخزن باشد 35

 

 خارج از سازه مهار نشتمخزن و پمپ در -طراحی بهتر-6شکل شماره
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 طراحی صحیح-4شکل شماره 

 میزان دسترسی به سایت

متر فضای آزاد وجود داشته باشد تا ورود و خروج به آسانی انجام  1به طور کلی در اطراف پایه مخزن باید 

موارد . شوند که مانع از خروج افرادمخازن نباید در گوشه ها یا دیواره های کناری فضای مرده ایجاد کنند . شود

 .دیگری که باید در طراحی فضا در نظر گرفته شود چاهکها،سکوها،ستونهای ساختمان و تجهیزات ایمنی است

تمامی تجهیزات مکانیکی نیاز به تعمیرات و نگهداری دوره ای دارند لذا باید فضای کافی برای این کار وجود 

سی داشته باشد و حتی بتواند آن تجهیز را در صورت داشته باشد تا اپراتور به راحتی به این تجهیزات دستر

تمام انواع مخازن و پمپها طول عمر مشخصی دارند و نهایتا الزم است که جایگزین شوند لذا در . لزوم بردارد

باید بتوان به کلیه لوله کشی ها و شیرآالت موجود در سایت . طراحی باید این موضوع را مد نظر قرار داد

ود داشته باشد تا بتوان بدون آسیب زدن یا برداشتن لوله کشیها عملیات تعمیر و نگهداری را دسترسی کافی وج

به خصوص در مواردی که از لوله های ترموپالستیک استفاده می شود که بسیار آسیب پذیرند و نمی . انجام داد

 .گرفته شودتوانند وزن افراد را تحمل کنند باید فضای کافی برای تعمیر و نگهداری در نظر 

به عالوه  .متری محور به محور رعایت شود 1به عنوان یک قاعده کلی بین هر قطعه تجهیز چرخنده باید فاصله 

متر مکعب   ذخیره بیشتر از . متر از پمپها فاصله داشته باشد 0/1حداقل باید ( یا مخزن روزانه) مخزن ذخیره

فضای الزم برای پله . و خروج باید در نظر گرفته شودآب ژاول خطرناک است لذا در این موارد چندین ورود 
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ها و دربها به محدوده ذخیره آب ژاول باید در نظر گرفته شود و برای ارتفاع، طول و فضای بین پله ها باید 

 .استاندارد های معماری را رعایت نمود

باید فضای کافی وجود  برای دسترسی به تجهیزات ابزار دقیق تعیین سطح که در باالی مخزن نصب شده است

 .داشته باشد

 خالصه ای از الزامات لوله کشی و خوراند آب ژاول

و مشکالتی را برای پمپ ایجاد نماید لذا  ممکن است واکنشهای تولید گاز در محلول آب ژاول اتفاق افتاده

اری محلول آب سیستم باید به گونه ای طراحی شود که از بروز چنین مشکالتی جلوگیری شده و همچنین پاید

 :ژاول نیز حفظ شود

 زیرا فلز باعث تجزیه ( به استثنای تانتالیوم و تیتانیوم) سیستم لوله کشی به هیچ عنوان نباید فلزی باشد

 .محلول آب ژاول و تولید اکسیژن می گردد

 ل آب ژاول را در مخازن مات ذخیره نمایید تا تجزیه دمایی و تجزیه در اثر تابش ماورابنفش را کنتر

 .از اینکه تمامی بخشهای مخزن با آب ژاول سازگارند اطمینان حاصل نمایید. نمایید

 وقتی مخزن خالی می شود ارتفاع  .در هنگام لوله کشی پمپها از طراحی ارتفاع مکش اجتناب نمایید

 .مکش فشار منفی مورد نیاز برای حرکت محلول به هد پمپ را افزایش خواهد داد

 مکن است در نزدیکی مخزن قرار دهید تا خطوط مکش به اندازه کافی کوتاه پمپ را تا جایی که م

 .باشد

 در لوله کشی تخلیه یک شیر اطمینان فشار نصب نمایید. 

  در لوله کشی تخلیه نزدیک پمپ یک شیر بای پس نصب کنید تا در حین عملیات تعمیر و نگهداری

 .امکان تخلیه وجود داشته باشد

 درجه و به صورت عمودی نسبت به لوله های ثابت قرار دهید تا  35ر مسیر لوله تخلیه و مکش را د

 .امکان حرکت آزاد افقی لوله وجود داشته باشد که با تغییرات دمایی بتواند منقبض یا منبسط شود
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 باید از این لوله قطر. نماییداستفاده  3ونت عمودی یک لوله در خط مکش و در نزدیکی شیر مکش از 

 .تا از تخلیه گاز اطمینان حاصل شود قطر خط مکش بزرگتر باشد

 الزامات بهره برداری

ساده . وقتی از پمپهای تزریق مواد شیمیایی استفاده می شود کالیبراسیون پمپ فاکتور مهمی به شمار می آید

به دلیل . استفاده شودترین روش برای کالیبراسیون یک پمپ این است که از یک سیلندر مدرج و یک کرونومتر 

 .اینکه پمپ تزریق ماده شیمیایی یک واحد تزریق حجمی است لذا وزن مخصوص آب ژاول باید لحاظ شود

 16)به دلیل اینکه بیشتر پمپها از خطوط با قطر کم. فشاری که در آن سیستم کار می کند نیز حائز اهمیت است

لوله کشی  .پمپاژ طوالنی احتمال ضربه چکشی را افزایش می دهداستفاده می کنند لذا فاصله  (میلیمتر یا کمتر

 .ها باید به دقت طراحی شوند تا فشار در سیستم باال نرود

 تعمیر و نگهداری

نگران کننده ترین مساله در سیستم تزریق آب ژاول تشکیل رسوب در شیرهای ورودی و خروجی است 

باعث چکه کردن محلول و یا به طور کلی اشکال در رسوباتی که اطراف شیرآالت می نشینند ممکن است 

برای از بین بردن رسوبات یا اسیدشویی می شود و . شیرها باید به صورت دوره ای بازرسی شوند. تزریق شوند

در چنین مواردی اورینگها و واشرهایی که در شیر یکطرفه استفاده شده اند . یا شیرها با آب شستشو می شوند

 .باید تعویض شود

دوره تناوب جایگزینی بستگی به شرایط بهره برداری . جایگزینی دیافراگمها باید به آسانی امکان پذیر باشد

هنگامی که پمپ در مدار بهره برداری است از بستن شیرهای پایین دست اجتناب نمایید زیرا این مساله . دارد

ع دیافراگم و مقاومت آن به آب ژاول نو. ممکن است باعث افزایش فشار برگشتی و پاره شدن دیافراگم شود

 .حتما باید پمپ و قطعات مهم رزرو موجود باشد. بسیار مهم است

 .متر و دیگر لوازم کنترلی نیز باید برنامه تعمیر و نگهداری وجود داشته باشد pHبرای فلومترها،آناالیزر، 

                                                           
9
 vented riser 



22 
 

 سیستمهای انتقال هیپوکلریت سدیم

 جنس مواد

تجهیزات تزریق یا انتقال آب ژاول استفاده شود احتمال آلودگی آب ژاول، تجزیه اگر از مواد نامناسبی در 

در ادامه آورده شده استفاده شوند  در سیستمهای انتقال موادی که می توانند .آن و تولید اکسیژن وجود دارد

یستند باید از که با آب ژاول سازگار ن به تنهایی استفاده می شوند و در بعضی دیگر بعضی از این مواداست 

 :یک پوشش داخلی استفاده شود

 PVDF (پلی وینیلیدین فلویوردار) 

 PTFE (پلی تترا فلوئورو اتیلن) 

 تیتانیوم 

 اتیلن پروپیلن 

  درصد 155کلروبوتیل 

 پلی پروپیلن 

 PVC (پلی وینیل کلرید) 

 CPVC (پلی وینیل کلرید کلردار شده) 

 تانتالوم 

 Viton
TM A  75با حداقل دورومتر 

  دی سایکلو پنتا دی انپلی 

 FRP (فایبرگالس تقویت شده با رزین و سیستم تولید مناسب) 

 لوله کشی

مواد متعددی می توانند جهت لوله کشی در سیستم هیپوکلریت سدیم بکار روند اما در هنگام انتخاب جنس 

 :لوله ها معیارهای زیر را باید مد نظر قرار داد

 مقاومت شیمیایی 
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  ساختاریخواص مکانیکی و 

 محدودیتهای دمایی 

 روشهای نصب و اتصال 

 هزینه 

 نیستند مناسب سدیم هیپوکلریت سیستم جهت آلومینیوم مس، زنگ، ضد فوالد فوالد، جمله از فلزات از برخی

 سی، وی پی مانند داشته سدیم هیپوکلریت برابر در شیمیایی مقاومت که موادی با لوله داخلی بخش اینکه مگر

دما و  اندازه لوله، فشار بهره برداری، هنگام انتخاب جنس لوله باید .شود پوشانده ای شیشه فیبر یا تفلون

 .روشهای اتصال در نظر گرفته شود

در سیستمهای لوله کشی که ممکن است در معرض فشار فیزیکی قرار بگیرند از لوله های فوالدی پوشش دار 

در . یا ترموپالستیکهای مشابه باشد PVDF ،PTFEپروپیلن،پوشش های داخلی می تواند پلی . باید استفاده شود

در مواردی  .تقویت شده مناسب هستند PVCو  مواردی که فشار فیزیکی کمتر است پلی دی سایکلو پنتا دی ان

وقتی از این  .استفاده می شود CPVCیا  PVC 45که به هیچ عنوان لوله ها تحت فشار فیزیکی نیستند اغلب از

در سیستمهایی که از لوله . فاصله گذاری رعایت شود نوع سیستم لوله کشی استفاده می شود باید استانداردهای 

انبساط یا  استفاده می کنند باید در خصوص مشکالتی از قبیل ضربه چکشی مایع یا گاز، CPVCیا  PVC های

 .یهای الزم انجام شودانقباض دمایی، فعالیتهای تعمیر و نگهداری چاره اندیش

استفاده می شود از چسب برای مونتاژ آنها استفاده می شود لذا  CPVCیا  PVCهنگامی که از سیستم لوله کشی 

لیایی فوم سلیکا را بلیچ و دیگر محلولهای ق. باید دقت شود چسب بکار رفته ویژه سیستمهای شیمیایی باشد

 .(رود بکار می CPVC عنوان غلیظ کننده در چسبهایاغلب مواقع فوم سلیکا به ) حل می نمایند

فلزات دیگر همچون فوالد، فوالد ضد . زمانیکی که باید از لوله ای فلزی استفاده نمود، از تیتانیوم استفاده کنید

Hastalloyزنگ و 
اول خورده می شوند و خوردگی ایجاد شده باعث سریعا در تماس با محلولهای آب ژ ®

 .اهد شدتجزیه آب ژاول خو
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از آنجایی که در اثر تجزیه آب ژاول اکسیژن تولید می شود که میتواند تجمع یافته و در صورت طراحی نا 

با . در لوله های تخلیه و مکش مربوط به پمپ می تواند باعث انسداد خطوط گردد مناسب سیستم لوله کشی

در لوله و طراحی لوله ها به صورتی که  نصب ونتهایی در نقاط باالیی در این خطوط، کاهش تعداد زانویی ها

 .میتوان این مشکل را به حداقل رساند شیب برگشت به مخزن ونت دار داشته باشد

لوله کشی ها باید به طور منظم بازرسی شوند که نشتی مشاهده نشود؛ تمامی اتصاالت و فلنجهای سیستم باید 

 .بررسی شوند

 :شده است در ادامه خالصه ای از هر نوع لوله آورده

 PVC لوله های -1

 در. استفاده نمود PVC 45می توان از لوله های ( psi 133فشار کمتر از)درمواردی که سیستم تحت فشار نیست 

آب اول بدون افزودن آب پمپ شود باید اندازه لوله ها را به دقت انتخاب کرد تا سرعت جریان ژکل اگر آب 

سرعت کندتر باعث تولید گاز و تشکیل کریستال می گردد در  .حفظ نماید متر بر ثانیه  /1تا  10/5را بین اول ژ

اگر این مساله اتفاق بیفتد عمر  باعث جداسازی آب ژاول به حالت گاز و مایع می گرددحالی که سرعت باالتر 

 .تجهیزات خوراند آب ژاول کوتاه شده و امکان احتباس هوا در پمپ و عدم دقت دوزینگ وجود خواهد داشت

 .در خارج از ساختمان نصب شده اند باید در برابر اشعه ماورابنفش حفاظت شوند PVCاگر لوله های 

 لوله های روکش دار - 

در مواردی که فشار باالست و یا اینکه طول عمر باالی تاسیسات مورد نیاز است سیستم لوله کشی روکش دار 

این سیستمها گران هستند  .هستند ®Teflonیا   Kynar استفاده می شود که معموال لول های فوالدی با روکش

 .سال عمر می کنند 5 -65اما 

 لوله های تیتانیومی -6
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در برخی . می توانند برای استفاده طوالنی مدت در سیستمهای آب ژاول به کار روند 15و  0لوله تیتانیومی 

صرفه تر است و عملکرد بهتری سیستمهای خیلی بزرگ تیتانیوم در مقایسه با لوله های روکش دار مقرون به 

 .دارد زیرا در سیستمهای تیتانیومی از اتصاالت فلنچی استفاده نمی شود

 (FRP)لوله های فایبرگالس تقویت شده -8

به درستی و با مواد  FRPاگر لوله های . چندان موفق نبوده اند ژاولدر سیستمهای آب  FRPلوله های  در کل

اتالیزوری و ضدخوردگی مناسبی استفاده شود می تواند گزینه خوبی برای مناسبی ساخته شود و از سیستمهای ک

با این ویژگیها را به راحتی تشخیص داد لذا FRP سیستمهای آب ژاول باشد اما از آنجایی که نمی توان لوله

 .ه ها استفاده نکنندند از این لولخریداران ترجیح می ده

 :15لوله نگهدارنده

تا  35در هر  به طور کلی. برای ثابت نگهداشتن لوله در سیستم آب ژاول باید از نگهدارنده لوله استفاده نمود

سانتی متر در تمامی خطوط  5 1سانتی متر لوله روی خط پر کننده مخزن ذخیره و حداقل به ازای هر  5 1

ننده مخزن ذخیره در معرض فشار زیادی از آنجایی که خطوط پرک. لوله استفاده شود نگهدارندهدیگر باید از 

همچنین اتصاالتی که روی دیواره مخزن واقع شده است نیز باید .هستند لذا باید از نگهدارنده لوله استفاده شود

به درستی متصل شود تا فشار به دیواره های جانبی مخزن را به حداقل برساند چرا که در هر صورت مخزن در 

 .و منبسط می گردد اثر پر و خالی شدن منقبض

 

 :شیرها

شیر بستگی به نوع سیستم لوله انتخاب  .ختاری شیر باید در نظر گرفته شوددر کاربردهای خاص قدرت سا

هنگامی که از شیرهای توپی یا ساچمه ای  .و جنس شیر باید با سیستم لوله کشی سازگار باشد کشی دارد

لوله و نشت محصول /پالستیکی استفاده می شود احتیاطهای الزم باید در نظر گرفته شود که از آسیب به شیر

در اثر فلزات واسطه روی داده و وقتی شیر بسته باشد سیستم  ژاولمحلول آب تجزیه جلوگیری شود زیرا 

به طور کلی  .تحت فشار رفته و ممکن است آسیبهای جدی به شیرها، لوله ها و در نتیجه نشت محصول گردد

در شیرهای توپی که در سیستم آب ژاول استفاده می شود بهتر است یک سوراخ کوچک در سمت پایین شیر 
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بسیاری از  .ن فرار گازی که ممکن است در سیستم ایجاد شود؛ وجود داشته باشدایجاد کرد تا امکا

شیرهای توپی . به صورت از پیش طراحی شده داردتولیدکنندگان شیرهایی را تولید می کنند که این سوراخها را 

ی احتیاج اینچی و کوچکتر در سیستمهای آب ژاول به خوبی کار می کنند در مواردی که به شیرهای بزرگتر  

 .است باید از انواع شیرهای دیگری استفاده کرد

لوله کشی ها باید به طور منظم بازرسی شوند تا از عملکرد صحیح آنها مطمئن شده تا بتوان به موقع نشت 

عملکرد صحیح تجهیزات فرعی شیرآالت نیز باید به طور منظم بازرسی . داخلی و خارجی را تشخیص داد

 .شوند

 11اجکتورها

عمده استفاده از این اجکتورها مزیت . سیستمهای آب ژاول می توان به جای پمپها از اجکتور استفاده کرددر 

کلرزنی  هایتمسسیرا به حداقل می رساند زیرا  تم کلرزنی گازی به آب ژاولساین است که هزینه تبدیل سی

در این صورت الزم است بخشهایی از اجکتور تغییر کند اما . معموال از سیستم اجکتور استفاده می کنند گازی

مزیت دیگر این است که . اکثر سیستم لوله کشی می تواند مجددا استفاده شود و هزینه پمپها حذف می شود

ه در مواقع اضطرار یا جاهایی که آخرین مزیت این کار این است ک. اختالط در نقطه کاربرد را افزایش می دهد

استفاده از اجکتور می تواند سبب تولید رسوبات کربنات . دسترسی به برق نیست این سیستم قابل استفاده است

 .شود که نه تنها سبب گرفتگی اجکتور بلکه گرفتگی لوله های پایین دست می شودکلسیم 

و حجم آب رقیق ( ppm 105کمتر از ) یینی داردمعموال اجکتورها در مواردی که آب رقیق سازی سختی پا

برای اینکه اجکتور خوب کار کند بهتر است سختی  .سازی نسبت به حجم آب ژاول باالتر است به کار می رود

در مواردی که سختی باالتر از  . نگه داشته شود 3در کمتر از   pHبوده و  ppm 85کل آب رقیق سازی کمتر از 

105 ppm  است باید مرتبا اجکتور و لوله های پایین دست را تمیز کرد که می توان این کار را با یک محلول

 .اسید گاز کلر تولید خواهد شداسیدی ضعیف انجام داد اما باید توجه داشت که در صورت تماس آب ژاول با 

 واشرها
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باید استفاده  با قابلیت انبساط Teflonیا ®Viton وقتی برای سیستمهای غیر فلزی گشتاور کمی مورد نیاز است،

 EPDMواشرهای . واشرهای پالستیکی با پوشش سیلیکون نیز انتخاب دومی هستند که خوب کار می کنند.شود

 واشرهای.(ماه یکبار باید جایگزین شوند 3تا  3هر )نباید استفاده شوند زیرا مرتبا نیاز به جایگزینی دارند

Teflonبا گشتاور کم استفاده شوند سخت تر نباید در موارد. 

 قتجهیزات ابزار دقی

 مهمترین مساله در مورد تجهیزات ابزر دقیق این است که تنها از تیتانیوم،تانتالیوم و ترکیبات غیرفلزی می توان

و  تیتانیوم الکترودهای مغناطیسی نقره،پالتین،طال، وpH، ORPدر مورد .در تماس با آب ژاول استفاده نمود

 .تنها فلزاتی هستند که می توانند استفاده شوند تانتالیوم

استفاده  Hastelloyلذا نباید از  به دلیل اینکه مقادیر کمی نیکل می تواند به سرعت آب ژاول را تجزیه نماید

 در حضور آب ژاول سرعت خوردگی قابل توجهی دارد Hastelloy .نمود

 :ها پمپ
 برای دیافراگمی پمپ نوع .باشد تزریق نقطه فشار از تر بیش % 15 باید تزریق پمپ فشار کلی بطور

 :گرفت نظر در را زیر اصول باید پمپ انتخاب برای است و تر مناسب سدیم هیپوکلریت

 نیاز مورد فشار و ظرفیت حداکثر براساس پمپ نوع انتخاب -الف

جنس پمپهای تزریق باید به دقت  :شونده پمپ شیمیایی ماده غلظت و نوع برمبنای مناسب جنس انتخاب -ب

 انتخاب شود که در برابر آب ژاول مقاوم باشد

 ...( و پذیری فرمان ،ریزی برنامه مانند) نیاز مورد خاص های قابلیت انتخاب -ج

 سیستم نیاز مورد جانبی لوازم انتخاب -د

. ژه ای داشتتوجه وییک پمپ کامل دارای اجزای متعددی است لذا هنگام تعیین کردن مشخصات پمپ باید 

و  بودهباید تیتانیومی اگر فلزی باشد  پمپهای رایج جابجایی مثبت یا سانتریفیوژی هستند که در مورد آب ژاول

وقتی از پمپهای جابجایی  .باشد Halarفلوئورو پلیمرهای  ،PVC ،TFE ،Kynar ،Tefzel  اجزای غیرفلزی آنها

وژی به دلیل مالحظات یاستفاده شود و پمپ سانتریف  1مثبت استفاده می شود باید از سیستمهای اطمینان فشار 
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 سانتریفیوژی یکی از بهترین پمپها در انتقال آب ژاول پمپ .دارد 16دما و جریان نیاز به چرخه بای پس

استفاده می کنند  sealکه از  پمپهای سانتریفیوژی . تیتانیومی هستند که نسبت به پمپهای دیگر بسیار گرانترند

داخلی که در  sealفلزی غیر از تیتانیوم نباید در  ئهیچ جز. باید از جنس کاربید سیلیکون باشد seal وجوه

سال تعویض  6-0خوبی نیز باید پس از  sealدر هر صورت هر  .تماس با آب ژاول قرار می گیرد؛ به کار رود

 .گردد

 

ندارند در سیستمهای تزریق آب ژاول بسیار موفق عمل  seal پمپهای سانتریفیوژ با درایوهای مگنتی که هیچ

پمپهای تیتانیومی با . تیتانیومی کمتر است  هزینه بهره برداری آنها از پمپهای sealو به دلیل نداشتن کرده اند

برای اطمینان از اینکه پرسنل و محیط . طول عمر باالتری دارند اما از پمپهای پالستیکی گرانترند وجود اینکه

یعنی درایو )زیست در معرض خطر نشت آب ژاول قرار نمیگیرند باید در طراحی ها از پمپ حفاظت شده 

 .لوله ها جلوگیری شودیا اتصاالت  sealیا پوشش دار استفاده کرد تا از هر گونه نشت از محل شفت ( مگنتی

  .مد نظر قرار دهید sealتوصیه های سازنده پمپ را به ویژه در خصوص وضعیت 

سال عمر می کنند لذا  6-0یا دیگر مواد غیر فلزی از  ®Teflon® ،Tefzelبا روکش  مگنتی پمپهای فوالدی

اگر پمپ مگنتی استفاده شود  برای جلوگیری از . نیز خریداری شودپمپ یدک  6یا   بسته به نوع پمپ باید 

 18پمپ تواننمایش دهنده باید از مانتیور رسیدن به شفت و یاتاقانهای پمپ  و آسیب خشک کار کردن پمپ

 .استفاده شود

 

پمپها یک تنظیم بیشتر این . لیتر در ثانیه رایج ترین پمپها هستند 85پمپهای دیافراگمی در دبی های باالتر از 

بعضی از این پمپها . دستی دارند که سرعت تزریق را توسط طول ضربه ، سرعت پمپ یا هر دو تنظیم می کنند

تم سسی آناالیزر کلر، به عنوان مثال بر اساس  خروجی فلومتر،) یک گزینه دارند که با توجه به سیگنال ورودی

  .می نمایند سرعت تزریق را تنظیم (کنترل توزیع، سیستم اسکادا

 پمپهای دیافراگمی معموال به مکش از باال نیاز دارند و بنابراین باید از پایین مخزن ذخیره تغذیه شوند تا از

در خصوص پمپهای دیافراگمی باید یک برنامه نگهداری پیشگیرانه منظم  .جلوگیری شود کاهش محرک اولیه
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بازرسی کرد در صورتی که کیفیت آب ژاول ضعیف باشد ماه آنها را   1-8 داشت تا بسته به برند پمپ هر 

، شامل جایگزینی شیرهای توپی این برنامه.باید به طور هفتگی یا ماهانه پمپها مورد بازرسی قرار گیرند

 .جایگزینی دیافراگم و واشر و در کل تمیز کردن داخل پمپ می باشد

رار داد این است که آب ژاول ممکن است در یکی از مواردی که در خصوص پمپهای آب ژاول باید مد نظر ق

اگر سیستم به درستی طراحی نشود و یا آب ژاول کیفیت خوبی نداشته باشد .اثر تجزیه گاز اکسیژن آزاد نماید

10احتباس گاز "پمپهای دیافراگمی مستعد
 .هستند "

 
 

لیتر در ثانیه  85های بیشتر از ، این پمپها برای دبی در سیستمهای کوچک بسیار متداولند 13پریستالتیک پمپهای

 یک .خودمحرک می باشند و انی نصب و بهره برداری می شوندسبه آ پریستالتیک یپمپها .چندان رایج نیستند

مزیت دیگر . این است که مواد شیمیایی در معرض هوا یا بخشهای متحرک پمپ قرار نمیگیرند هامزیت این پمپ

مزیت سوم این پمپها این است که مانند . این پمپها می توانند از باالی مخزن ذخیره تغذیه شوند این است که

 .پمپهای دیافراگمی مستعد احتباس گاز نیستند

پمپ ها و تجهیزات کمکی مربوط به آن را به طور منظم بازرسی کرده و برنامه تعمیر و نگهداری برای آن تهیه 

 .و تنظیم نمایید

 مربوط به پمپهاات تجهیزدیگر 

باید در سمت مکش پمپها قرار داده  Yبرای جلوگیری از ساییدگی و پارگی پمپها و اجزای مربوطه، صافی های 

که از تعمیرات لوله ها ایجاد  PVC این صافی ها تراشه های  حتی اگر از آب ژاول با کیفیت استفاده شود،. شود

 .می شود را می گیرند

باید در قسمت تخلیه تمامی پمپها به ویژه پمپهای دیافراگمی استفاده شود تا مانع از یک شیر فشار برگشتی 

تزریق اضافی از طریق پمپ شده و مانع از این شویم که سطح مخزن روی سرعت واقعی تزریق پمپ تاثیر 

 .ه از این تجهیزات اگر به درستی تنظیم شود عمر اجزای پمپ را افزایش می دهدداستفا .بگذارد
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یکنوتخت کننده جریان عالوه بر . باید در پمپهای دیافراگمی استفاده شود17ستفاده از یکنواخت کننده جریانا

برای تسهیل در  .، جریان را نیز یکنواخت و پیوسته می نمایداینکه به عنوان یک سیستم ضربه گیر عمل می کند

برای پمپ ها  .یا لوله تخلیه نصب شود 14خروج هوا از پمپ باید روی تخلیه پمپ دیافراگمی یک شیر تخلیه

 .باید از شیرهای اطمینان فشار استفاده شود

 

در نظر گرفته شود که جعبه الکتریکی برای سیم کشی کنترل  13باید یک سکوی مجزایی برای پمپ  و متعلقاتش

محوطه  تمام تجهیزات پمپ روی -1:این سکو مزایایی دارد .روی آن قرار دارد PVCو برق در یک فریم 

نیاز به داشتن -6.این صفحه قابل حمل بوده و می تواند به آسانی جابجا شود- .کوچکی قرار داده می شود

به دلیل اینکه لوله کشی ها به درستی طراحی می -8دیوار بزرگی برای نصب دیواری تجهیزات را حذف می کند

ل به خاطر طبیعت خورنده اش سبب آب ژاو -0.شوند احتباس گاز در سیستمهای آب ژاول را کاهش می دهد

از پیچیده شدن و نامنظمی سیستم و لوله -3. نشت در لوله ها می شود که با اینکار این مساله به حداقل می رسد

در طوالنی مدت هزینه های نصب و -4.بهره برداری سیستم را تسهیل می نماید-7.کشیها جلوگیری می کند

 .تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد

 ذخیره آب ژاول انتخاب مخزنزامات ال

باید به صورتی جانمایی شوند که  مخازن .جانمایی مخازن ذخیره آب ژاول تحت تاثیر عوامل متعددی است

ایده آل این است که مخازن را . بتوان یک فوندانسیون بتنی و یک سازه مهار نشت مناسب برای آنها تعبیه کرد

. و یا زیر سایبان قرار داد تا در اثر افزایش دما و تابش نور خورشید آب ژاول تجزیه نگردد داخل ساختمان

ب ژاولی که از کارخانه های اندازه مخزن نیز تحت تاثیر عوامل متعددی است اول اینکه باید حجم تانکرهای آ

ل اگر حجم تانکرهای حمل آب به عنوان مثا. تولیدکننده محموله های آب ژاول را انتقال می دهند بررسی نمود

البته باید توجه . لیتری تعبیه نمود 555  لیتری یا یک مخزن  555 1-4555لیتر است باید مخازن  5555 ژاول 

روز ذخیره سازی شود زیرا هم  65تجزیه می گردد نباید بیشتر از  داشت به دلیل اینکه آب ژاول در طول زمان

در مواردی که آب ژاول . ن محصوالت جانبی در آن افزایش می یابدمیزاقدرت محلول کاهش می یابد و هم 
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همانطور که قبال نیز ذکر شد باید از . روز انبارش شود 18-1 خارج از ساختمان انبارش می شود نباید بیشتر از 

و  دو مخزن ذخیره آب ژاول استفاده نمود زیرا اگر برای یکی مشکلی پیش آمد بتوان از مخزن دوم استفاده نمو

 .همچنین آب ژاول تازه را روی آب ژاول قدیمی نریخت

همانطور که گفته شد مخازن باید روی پایه هایی با طراحی مناسب قرار داده شوند تا بارگیری کامل مخزن 

نیز ... موارد مربوط به دسترسی به مخزن از جمله نردبان، نرده و  همچنین .بتواند با ایمنی کامل انجام شود

 . روشنایی به اندازه کافی باشد. رعایت شود

گیج نشان  تعیین سطح و تجهیزات ابزار دقیق، فاضالب ،شیرهای مخصوصمخازن ذخیره آب ژاول باید دارای 

  .دهنده سطح مخزن باشد

 :لوله های ورودی-1

لیتر در ثانیه را که هنگام  10تا  15که امکان عبور جریان  لوله های ورودی به مخزن باید طوری طراحی شوند

برای اینکه آب ژاول تازه روی آب ژاول قدیمی ریخته نشود شیر . دنتخلیه تانکر اتفاق می افتد را داشته باش

طراحی باید به گونه ای انجام شود که محلول آب ژاول بین شیرها یا . تخلیه باید بر روی مخزن نصب گردد

زیرا گازهای حاصل از . ا گیر نکند همچنین از شیر های اطمینان فشار برای کنترل فشار استفاده شوددرپوشه

تخلیه آب ژاول به صورت عمودی فشار افقی به  .شوددر سیستم می تواند سبب افزایش فشار  تجزیه آب ژاول

 . مخزن و سیستم لوله کشی آن را به حداقل می رساند

سانتی متر منقبض یا منبسط می شود و این  0تا  1ز آب ژاول پر می شوند قطرشان وقتی مخازن پلی اتیلنی ا

لذا برای  .اتصاالت پایینی موجود در دیواره مخزن و لوله های خروجی از مخزن می شودمساله باعث فشار به 

د یک شیر جداسازی در نزدیکی انتهای این لوله ها بای. تخلیه مخزن باید از لوله های انعطاف پذیر استفاده نمود

توان از شلنگهای پالستیکی که تاییدیه الزم  می. نصب کرد تا هر موقع که الزم بود بتوان آنها را جایگزین نمود

مشکل تر است و نیاز به قالب و را دارند استفاده کرد؛ البته استفاده از این شلنگها برای استفاده در آب ژاول 

 .گیره دارد
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اطمینان فشاری که در لوله های ورودی نصب می شوند باید به طور دوره ای بررسی عملکرد صحیح شیرهای 

 .کلیه شیرها از نظر عملکرد و نشت باید به صورت داخلی و خارجی بازرسی شوند .شود

ن اتصاالت از طرفین یا انتها باعث وارد کرد. لوله پر کردن مخزن باید از باال مخزن را پر کند نه از طرفین یا انتها

فشار به دیواره های جانبی مخزن و شکستگی، ایجاد جریان برگشتی و نیاز به زمان طوالنی تر برای پر کردن 

در صورت . با لوله ای به سازه مهار نشت نیز باید وجود داشته باشد 5 برای سرریز یک اتصال.مخزن می شود

. در باالی مخزن واقع شده باشد تا فشار روی دیواره های جانبی مخزن را به حداقل برساند سرریز امکان باید

 85که این دریچه حداقل باید  ای وجود داشته باشددریچه مخزن جهت بازرسی مخزن باید در بخش باالیی 

 35ن دریچه ها سانتیمتری باشد تا پرسنل بتوانند وارد مخزن شده و مخزن را بازرسی نمایند قطر مطلوب ای

در . الزم به ذکر است پرسنل باید از لوازم حفاظت فردی مناسب برای این کار استفاده نمایند .سانتی متر است

اما در مخازن پلی  نه در باالی مخزن دریچه های بازرسی در اطراف مخزن تعبیه می شوداغلب FRP مخازن

  .اتیلنی به دالیل ساختاری این کار غیر ممکن است

باید فضای مناسب برای تخلیه کامل مخزن از آب ژاول، شستشوی مخزن و استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی 

  .وجود داشته باشد
 

 65تا  10می تواند حاوی مخازن ذخیره آب ژاول  ،آب ژاول با کیفیت ضعیف استفاده شود در صورتی که از

ین لجن باید تخلیه و داخل مخزن ا یک بار تمیز شوند ومخازن باید حداقل سالی لذا این سانتی متر لجن باشد 

برای سهولت  .بررسی و شستشو شونددر کل باید مخازن آب ژاول از نظر وجود لجن . به خوبی شستشو شود

یا یک پمپ لجن کش استفاده  1 اتصال برای پسابتعمیر یا جایگزینی مخزن می توان از یک  کار تمیز کردن ،

 .نمود

 :سرریز/ونتسیستم -2

یک سیستم باید مخزن ممکن است اتفاق بیفتد جهت حذف فشار اضافی یا خال که در هنگام پر یا خالی کردن 

در باالی مخزن وجود داشته باشد که قطر آن  یا شیر سرریز لذا باید حداقل یک ونت. وجود داشته باشد ونت

 10یا  15است قطر ونت باید  سانتی متر 0ن یعنی اگر قطر الین تخلیه کامیو دو برابر قطر ورودی مخزن باشد
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ممکن است ضربه چکشی هوا  کندپر از آب ژاول می را  مخزن ،کامیون حمل آب ژاولوقتی . باشد سانتی متر

 .جلوگیری شودمخزن    بیش از حدشدن پرمخزن باید طوری طراحی شود که از همچنین . اتفاق بیفتد

محافظ های وینیلی یژاول جلوگیری شود باید به انتهای این ونتها توربرای اینکه از ورود حشرات به مخازن آب 

 .چسبانده شوددر برابر ورود حشرات 

در هنگام که لوله کشی باید به گونه ای انجام شود . عملکرد صحیح ونت ها باید به طور دوره ای بررسی شود

 .وارد سازه مهار نشت گرددو  نریزدسرریز شدن، مایع روی پرسنل 

 :تجهیزات ابزار دقیق تعیین سطح مواد مخزن-3

مخازن مات ذخیره می شوند لذا استفاده از تجهیزات ابزار دقیق تعیین سطح مواد به دلیل اینکه آب ژاول در 

تجهیزات ابزار دقیق الکترونیکی مثل سنسورهای داخل مخزن ضروری است برای این کار می توان از 

اولتراسونیک و راداری در باالی مخزن سنسورهای . فشار استفاده کردتالف اخالتراسونیک، رادار و سنسورهای 

نصب می شوند و چون در تماس با مایع نیستند کمتر تحت تاثیر خورندگی قرار می گیرند اما سنسورهای 

 .اختالف فشار چون در تماس با مایع هستند لذا باید طوری طراحی شوند که مقاوم به خوردگی باشند

 6 یبصرگیج های لذا مخازن باید  اینکه ممکن است تجهیزات ابزار دقیق در مواردی خارج از مدار شودبه دلیل 

مدرج نوع شفاف یک لوله . می توانند از نوع مغناطیسی یا نوع شفاف باشند بصریگیج های . داشته باشندنیز 

ن یک شناور مغناطیسی است نوع مغناطیسی آ. را نشان می دهد که مستقیما سطح مایع پالستیکی شفاف است 

 .که موقعیت آن نشاندهنده سطح مایع در مخزن است

 جنس مخزن-9

 .جنس موادی که برای ذخیره آب ژاول استفاده می شوند تاثیر بسزایی روی پایداری و کیفیت آب ژاول دارد

با پوشش و تیتانیوم و کربن استیل  FRP ،HDPE :جنس موادی که برای ذخیره آب ژاول مناسبند شامل

با آب ژاول سازگارند  CPVCو ( PVC)در کل ترموپالستیکهایی مانند پلی وینیل کلراید  .باشد پالستیکی می
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به آرامی به ( چه به صورت کلر مولکولی و چه به صورت آب ژاول) کلر. اما محدودیتهای دمایی دارند

ترموپالستیکها نفوذ می کند البته آسیبی به ترموپالستیکها نمیزند اما می تواند روی موادی که مخزن یا لوله ها را 

مخزن انتخاب جنس مخزن بستگی به میزان سرمایه گذاری، موقعیت  .اثر خورندگی داشته باشداحاطه کرده اند 

عمر سال  65مخازن تیتانیومی باالی . سال عمر دارند 6تا   بعضی از مخازن فقط . طول عمر مورد نیاز دارد و 

 .می کنند

پوشش دار به طور کلی  کربن استیلمخازن  (:Teflonیا  PVC پوشش) پالستیکی کربن استیل با پوشش -الف

از دیگر مخازن غیرفلزی قویترند و پوشش داخلی آنها را در برابر آب ژاول مقاوم می سازد؛ اما این مخازن 

اینچ ضخامت  8/1در اغلب موارد پوشش کلروبوتیل در این مخازن استفاده می شود که . بسیار گران هستند

ت باال و طول عمر پایین از این مخازن بیشتر در انبارش تحت به دلیل قیم. سال دارند 3تا  6داشته و طول عمر 

 . فشار یا کارخانه ها استفاده می شود

در ذخیره آب ژاول بسیار رایج است و اگر به  FRP  استفاده از مخازن :(FRP) فایبرگالس تقویت شده-ب

این مخازن اکثرا از داخل به خارج ساخته می شوند و یک  . درستی طراحی و ساخته شود بهترین انتخاب است

و از یک رزین قوی تشکیل شده که یک پوششی با سطح سنتزی میل ضخامت دارد  5 سد خوردگی دارند که 

 دو الیه دارد

مقاومت خوبی در برابر آب ژاول دارند و بسته به رزینی که استفاده شده محدوده دمایی می تواند  FRPمخازن 

در بعضی موارد که  .لذا انتخاب رزین از اهمیت زیادی برخوردار است درجه سانتی گراد باشد،  4تا  84 بین

 .مخازن را عایق نمود مخازن در خارج از ساختمان واقع شده اند باید

دی متیل آنیلین /بنزوییک پروکسید 8 پخت که برای ذخیره آب ژاول به کار می روند باید از سیستم FRPمخازن 

عوامل تیکسوتروپ ویسکوزیته یا سیالیت رزین را )0 استفاده کرده و رزین آنها باید غیر تیکسوتروپ باشد
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و  (میل 5 مجموعا ) میل اضافه دیگر به کار رود 15در دیواره داخلی مخزن باید یک رزین  (کنترل می کنند

 .شود 3 ساعت پیش پخت 8ای درجه سانتی گراد بر  4مخزن باید در 

 ،دمای ذخیره سازی22روش ساخت باید مواردی مثل نوع رزین و افزودنیها، FRPلذا در هنگام انتخاب مخازن 

را مدنظر قرار داد و تاکید  (آلودگی آب ژاول به فلزات می تواند روی مخزن تاثیر بگذارد) و کیفیت آب ژاول

 .مخصوص آب ژاول استفاده شود چرا که این مخازن انواع گوناگونی دارند FRPمی گردد که فقط از مخازن 

به عالوه این مخازن باید استبالیزرهای ماورابنفش مناسبی داشته باشند در مواردی که قرار است مخزن داخل 

 . ساختمان قرار بگیرد نیازی نیست که در برابر اشعه ماورابنفش مقاوم باشد

اما مخازنی که خوب ساخته نشوند مورد . سال عمر می کند 5 تا  15ژاول بین آب  FRPیک مخزن مناسب 

حمله شیمیایی آب ژاول قرار گرفته و سطح داخلی آنها تبدیل به مایع می شود که اغلب موارد گزارش می شود 

در  که سطح داخلی آنها چسبنده شده است و در نهایت از بین رفتن رزین سبب ایجاد نشت از مخزن می گردد

تعویض پوشش داخلی مخزن سبب می شود به صورت  .سال بیشتر عمر نمی کنند 6تا   این حالت این مخازن 

 . موقتی از نشت جلوگیری شود

برای کسب اطالعات  .بازرسی گردد حداقل دو سال یک بار داخل این مخازن باید در دوره های زمانی منظمی

 (.مراجعه فرمایید 7مرجع  شماره به FRP بیشتر در خصوص جزئیات انتخاب مخازن

خطی و با اتصاالت : پلی اتیلن استفاده می شود دو نوع HDPEدر مخازن  :پلی اتیلن دانسیته باالHDPE  -ج

پلی اتیلن خطی از زنجیره های بلند مولکولهای پلی اتیلن تشکیل شده که به هم . 4 (شبکه ای شده)عرضی

از زنجیره ای از مولکولهای پلی اتیلن تشکیل شده که به صورت  پلی تیلن با اتصاالت عرضی. متصل نیستند

به دلیل ( شبکه ای شده) با اتصاالت عرضی HDPEمخازن  .به هم متصل شده انددر فواصل مختلف  متناوب

هر دو نوع مخازن برای ذخیره آب ژاول استفاده می . قیمت باالتر رزین و فرآیند ساخت پیچیده ترش گرانترند

مقاوم ترند و ساختار قویتری دارند و کمتر دچار ( شبکه ای شده)با اتصاالت عرضی HDPEشود اما مخازن 
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در بعضی موارد . بیشتر است اولژاز نوع خطی با آب  HDPEنشت می شوند اما سازگاری شیمیایی مخازن 

است اما  از نوع خطیبا اتصاالت عرضی می سازند که سطح داخلی آنها  HDPEشرکتهای سازنده مخازن 

 .نگرانی در خصوص عدم اتصال مناسب این دو الیه به هم وجود دارد

 مورد استفاده،دمای تولید،کیفیت آب ژاولرزین  طول عمر این مخازن به عواملی مانند کارخانه تولید کننده،

طول عمر این  .و شرایط بهره برداری دارد (آلودگی آب ژاول به فلزات می تواند روی مخزن تاثیر بگذارد)

آب ژاول . مخصوص آب ژاول استفاده شود HDPEتاکید می گردد که از مخازن . سال است 7تا  0مخازن بین 

آب ژاول آنتی . رض مواد شیمیایی قرار دارد اثر نامطلوب می گذاردروی پلی اتیلنی که مستقیما در مع

که پلی اتیلن را انعطاف پذیر می نمایند، اکسید می کند و لذا الیه داخلی را  3 اکسیدانت ها و پالستیزایرها

در شرایط بهره برداری ممکن است شکاف بردارد به این دلیل طول عمر این مخازن کمتر مخزن شکننده شده و 

 7تا  0در مواردی که مخزن داخل ساختمان قرار می گیرد باید توجه داشت که طول عمر این مخازن  .است

 .سال است لذا باید امکان جایگزینی این مخازن وجود داشته باشد

تمامی اتصاالت خارجی باید با تعبیه تکیه گاههای برای . یکی از مشکالت بزرگ اتصاالت اطراف مخزن است

با توجه به اینکه زمانی که مخزن پر می  .تقویت شوند تا فشار روی مخزن در این نقاط را کاهش دهندلوله ها 

انبساط  مخزن امکانشود دچار انبساط افقی می گردد لذا این تکیه گاههای لوله باید طوری نصب شوند که 

خوردن اتصاالت مخزن ذخیره  احتمال ترکاگر مخزن امکان انبساط افقی را نداشته باشد .را داشته باشد افقی

 .وجود دارد

از رزینهای گوناگونی استفاه می شود که رایج ترین آنها پیگمنت سیاه و پیگمنت نیمه شفاف  HDPEمخازن در 

نیمه شفاف HDPE .بعضی از سازنده ها برای مخازن آب ژاول از رزین خاص سفید مات استفاده می کنند.است

داده و لذا باعث می شود آب ژاولی که در آن ذخیره می گردد به سرعت  اشعه ماورابنفش را از خود عبور

 HDPE لذا رزین مورد استفاده در مخازن (در مواردی که مخزن خارج ساختمان واقع شده است) تجزیه شود

32قرار داده شوند باید حاوی بازدارنده که قرار است در خارج ساختمان
 .اشعه ماورابنفش باشد 
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اشعه ماورابنفش را منعکس خواهند کرد اما گرما را جذب می کنند که این موضوع باعث سیاه HDPE مخازن

لذا در مواردی که مخازن خارج از ساختمان قرار  باال رفتن دمای آب ژاول و افزایش سرعت تجزیه آن می گردد

 .نباید استفاده کرد مخازن سیاه رنگ از می گیرند

لذا در حجمهای باالتر  هستند HDPEگرانتر از  FRPمی توان گفت  مخازن  FRP و HDPEدر مقایسه مخازن 

 HDPEمتر مکعب مخازن  11مقرون به صرفه بوده و در حجمهای کمتر از  FRPمترمکعب مخازن  64از 

قدرت  HDPEمخازن . است FRPسخت تر از مخازن  HDPEتعمیر مخازن .مقرون به صرفه می باشند

این مخازن ،  HDPEرا ندارند لذا بعد از چندسال بهره برداری از مخازن  FRP مخازنساختاری و مکانیکی 

شکل طبیعی خود را از دست می دهند بنابراین سیستم پایپینگ که به مخزن متصل می شود باید انعطاف پذیری 

 .تا مخزن در حین پر و خالی شدن انعطاف الزم را داشته باشد الزم را داشته باشد

 .باید در دوره های زمانی منظمی بازرسی گرددداخل این مخازن 

 :مخازن تیتانیوم-د

سال است لذا  05تا  65این مخازن در مقایسه با دیگر مخازن بسیار گران هستند اما به دلیل اینکه عمر مفید آنها 

قیمت  این مخازن بهترین مخازن برای نگهداری آب ژاول هستند اما به دلیل. می توانند مقرون به صرفه باشند

   مخازن به مرجعیات انتخاب ئبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص جز).باالیشان کمتر استفاده می شوند

 (مراجعه فرمایید شماره

 بهره برداری از مخازن آب ژاول

، آب وارد می شود حمل محموله به باالی کامیون که با استفاده از فشار هوا :کامیون حمل آب ژاول تخلیه

اعالم کرده است که حداکثر وزنی که ( DOT) اداره حمل و نقل آمریکا.کامیون به مخزن منتقل می شودژاول از 

لیتر می شود و ماکزیمم  17055درصد   0/1تن می باشد که برای آب ژاول  5 می تواند با کامیون حمل شود 

 باشد لیتر آب ژاول بیشتر هزار   تا  5 مقدار نباید از 
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مخازن باید به گونه ای طراحی شوند که اپراتور بتواند به باالی آن دسترسی داشته باشد همچنین باید به قدر 

دارند باید یک نردبان  0/1مخازنی که ارتفاعی بیشتر از . کافی تقویت شده باشد که وزن پرسنل را تحمل کند

 FRPیا استیل با پوشش  FRPبان باید از جنس نرد. داشته باشند تا بتوان به باالی آن مخزن دسترسی پیدا کرد

در کف سازه مهار نشت قرار بگیرد تا انتهای نردبان باید  .وصل شودباشد همچنین باید به دیواره های مخزن 

وزن پرسنل روی کف باشد در صورتی که انتهای نردبان به دیواره مخزن متصل باشد وزن فردی که روی نردبان 

مطابق اعالم  .متر باالتر از دیواره های جانبی مخزن باشد 1نردبان باید حداقل  .شوداست به مخزن وارد می 

با  سازه ایمنی نردبان متر باید مجهز به 0نردبانهای بلندتر از ( OSHA) اداره بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا

 0نمونه ای از این سازه ایمنی در شکل ) قوط احتمالی پرسنل جلوگیری نمایدتا از س باشند 61 حفاظ کمری

 (آورده شده است

 

 

 

 

 

 

 متر 0سازه ایمنی برای نردبانهای بلندتر از  -0شکل شماره 

دستگیره ی . را تأمین نماید OSHAبه گونه ای که الزامات  باید مجهز به نرده باشندبا هر ارتفاعی کلیه نردبانها 

نرده باید شامل یک دستگیره فوقانی و یک دستگیره میانی بوده و برای جلوگیری از لغزیدن و پرتاب شدن 

مخزن را احاطه [ اطراف]دستگیره ی نرده باید به طور کامل محیط . اشیاء و لوازم به لبه ی مخزن داشته باشد

ارتفاع دستگیره . ارد دیواره ی فوقانی مخزن شده، به مخزن متصل باشدکرده، و از طریق بست هایی که تماماً و

ی نرده در قسمت فوقانی مخزن باید به دقت طراحی و اجرا شود تا از تداخل با تیرهای سقف اتاق، مجاری 

 .ممانعت به عمل آید... الکتریکی، سیستم روشنایی و ( سیم پوش های)
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 فردی  تجهیزات و لوازم حفاظتالزامات ایمنی 

با توجه به اینکه آب ژاول جز مواد خورنده طبقه بندی می شود لذا الزامات ایمنی خاصی باید برای ساختمان 

، سیستم مناسب در محیط کار با آب ژاول  رعایت شود که از آن جمله میتوان به سازه مهار نشت، تهویه دایمی

همچنین باید جعبه کمکهای اولیه در  .، سیستم دوش و چشم شوی اضطراری اشاره نمود 32آبپاش آتش

 . دسترس باشد

در . باید پیرامون مخازن ذخیره، تجهیزات انتقال یا پمپاژ آب ژاول و لوله کشی ها را در بر گیرد نشت مهارسازه 

صورتی که نشت یا شکستگی در مخازن ذخیره آب ژاول اتفاق بیفتد احتمال این وجود دارد که کل محتویات 

 .؛ لذا طراحی صحیح و اندازه مناسب سازه مهار نشت، مانع از ورود نشت به محیط می شودمخزن خالی شود

نزدیکی . دوش و چشم شوی اضطراری باید بررسی های الزم انجام شود در خصوص تعداد و موقعیت مکانی

چرا که فرد آسیب دیده . ز اهمیت استئدوش و چشم شوی به محل سامانه و در دسترس بودن آن بسیار حا

فرصت کافی برای اینکه از دری عبور کند یا از پله ها عبور کند تا به محل استقرار دوش یا چشم شوی برسد 

همچنین گاهی اوقات الزم است چندین دوش و چشم شوی اضطراری نصب گردد زیرا محل مواجهه  .ندارد

ان و مکانهای مختلفی باشد لذا بنا به شرایط در نزدیکی هر محل با آب ژاول ممکن است داخل یا خارج ساختم

 .باید دوش و چشم شوی اضطراری نصب گردد

که الزاماتی برای حفاظت کارمندان در محیط کاری وضع می کند باید قبل از اینکه  OSHAبا توجه به قوانین 

عی شود مواد خطرناک از محیط کاری کارمندان مجبور شوند از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایند باید س

وقتی یک ماده خطرناک است و الزام می گردد که از تجهیزات حفاظت فردی استفاده شود شرکتها . حذف گردد

برای اطمینان از . وظیفه دارند این لوازم را برای کارکنانشان تهیه نمایند تا کار در محیطی ایمن را تضمین کنند

محیط کار را شناسایی کرده آنها را ارزیابی و به بهترین وجهی کنترل می خطرات  OSHAحفاظت کارکنان 

به عالوه کارکنان باید آموزشهای الزم را در . تنظیم می نماید 66(PPE) نمیاد و برنامه تجهیزات حفاظت فردی
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خصوص نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ببینند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان محدودیتهای 

جهیرات را می دانند و همچنین نحوه صحیح استفاده از آنها، تمیز کردنشان و مراقبت از آنها اطالعات الزم را ت

 .دارند

از آنجایی که آب ژاول جز مواد خورنده می باشد لذا میتواند به چشمها و پوست آسیب برساند، سیستم تنفسی 

از شروع کار با آب ژاول باید تجهیزات حفاظت قبل لذا را تحریک نموده و باعث سوزش گلو و بینی شود 

حداقل تجهیزات ایمنی برای کار با آب ژاول شامل عینک محافظ در برابر مواد . پوشیده شود 68فردی مناسب

مطابق دستور عمل تجهیزات حفاظت ) شیمیایی، دستکش پالستیکی مقاوم و چکمه پالستیکی و بسته به شرایط

باید از حفاظ صورت، کاله ایمنی سخت و لباس کار با مواد ( یی آب ژاولفردی برای سامانه های گندزدا

با توجه به ارزیابی ریسک باید تعیین شود که در هر . شیمیایی و تجهیزات حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمود

 .عملیاتی از چه تجهیزات حفاظت فردی استفاده شود

آن آشنایی کافی داشته ( MSDS)برگه اطالعات ایمنی مواد  تمامی افرادی که با آب ژاول سروکار دارند باید با

برگه اطالعات ایمنی مواد حاوی اطالعاتی از قبیل خواص شیمیایی،خطرات فیزیکی، خطراتی که ممکن . باشند

کمکهای اولیه، اطالعاتی در مورد حمل و نقل و اطالعات زیست محیطی  است روی سالمتی افراد داشته باشد،

 .می باشد

و کامال خشک می ( مثال در اطراف پمپ ) محلولهای هیپوکلریت غلیظ در شرایط گرم قرار می گیرند وقتی

لذا باید . شوند کریستالهای کلرات سدیم تولید می کنند این ماده از نظر شیمیایی ناپایدار و آتش زا می باشد

روی شوند تا هیچ آلودگی کلرات سدیمی  توجه کنید که تمامی تجهیزات و یا لوازم حفاظت فردی کامال شسته

 .آنها باقی نماند

 با مواد ناسازگار واکنش آب ژاول

است و فقط باید با آب مخلوط شود و از اختالط آن با دیگر مواد باید اجتناب  آب ژاول یک عامل اکسنده قوی

لذا  .ظر گرفته شده باشدشود مگر اینگه از قبل کار مهندسی مناسبی انجام شده باشد و خطرات احتمالی در ن
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هیچ گونه ماده شیمیایی ناسازگاری نباید در محل ایستگاه گندزدایی آب ژاول نگهداری شود که از آن جمله این 

آب ژاول با اسیدها، . و آمونیاک اشاره نمود( مانند نفت و گریس)مواد ناسازگار می توان به اسیدها، مواد آلی

محلولهای آب  .ای حاوی ترکیبات آمونیاکی گازهای خطرناکی تولید می کندهیدروکسید آمونیوم یا پاک کننده ه

لذا باید توجه داشت که آب ژاول با ترکیبات ناسازگار واکنش . ژاول به شدت با ترکیبات آلی واکنش می دهند

 :در ادامه به طور خالصه به این مواد و خطرات احتمالی اشاره شده است. ندهد

 :واکنش با اسیدها -1

اسیدیته باال یون هیپوکلریت را به گاز .محلولهای آب ژاول نباید با اسیدها یا ترکیبات اسیدی مخلوط شود

 .کلر تبدیل میکند که از محلول خارج می شود

 واکنش با ترکیبات آمونیاکی - 

محلولهای آب ژاول هرگز نباید با محلولها یا جامدات آمونیاکی ترکیب شوند زیرا گازهای خطرناک و 

 .ی می تواند تشکیل شودسم

 واکنش با مواد آلی -6

محلولهای آب ژاول به شدت با ترکیبات آلی مانند گریس،روغن،سوختها و غیره واکنش می دهند لذا باید 

 .از تماس آب ژاول با این نوع ترکیبات جلوگیری شود

  دیگر ترکیبات کلردار -8

که فرمهای غلیظ ترکیبات کلردار ممکن است هنگام ذخیره سازی یا استفاده از آب ژاول باید توجه داشت 

 .به شدت با آب ژاول واکنش دهند

 :هنگام کار کردن با آب ژاول موارد زیر باید رعایت شودبه طور خالصه می توان گفت 

 تهویه اتاق باید مناسب باشد و یا از ماسک حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمایید. 

  جلوگیری شوداز استنشاق بخارات آب ژاول باید. 
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 باید مانع از تماس آب ژاول با چشم، پوست و لباس شد. 

 به دستور عمل تجهیزات حفاظت ) با توجه به موقعیت از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده شود

 .(فردی آب ژاول مراجعه نمایید

 و دیگر مواد ناسازگارجلوگیری شود ، اسیدهااز تماس آب ژاول با مواد آلی. 

 ب ژاولحمل و نقل آ

از طریق مخزن  -از طریق بشکه های حمل آب ژاول ب -الف :آب ژاول به دو صورت می تواند عرضه شود

چندان به  کامیون، که در ایران از طریق مخازن کامیونها حمل و نقل می شود و به صورت بسته بندی در بشکه

داشته باشد تا شرکتها مجاز به استفاده از را  4638در هر دو صورت آب ژاول باید استاندارد ملی . صرفه نیست

 .آن باشند

 آموزش به رانندگان

کلیه پرسنل شرکت که درگیر تخلیه و بارگیری مواد خطرناک هستند باید دوره های آموزشی عملی الزم را دیده 

یک بار مورد سال  6روز اول استخدام خود این دوره ها را گذرانده باشند و هر  35این کارکنان باید در . باشند

 .آشنایی کامل پیدا کنند EPAو  DOT  ،OSHAدر این دوره های آموزشی باید با قوانین . بازآموزی قرار گیرند

 بشکه های حمل آب ژاول -1

اما باید  لیتری یا کمتر پر شده و به شرکتها ارسال گردد 55 محلول آب ژاول می تواند در کارخانه در ظروف 

جنس این ظروف بسیار مهم است که با آب ژاول  .لیتر نباید باشند 805توجه داشت این ظروف بیشتر از 

 .سازگار باشد لذا اکثرا این ظروف از پلی اتیلن یا دیگر مواد پالستیک سازگار با آب ژاول ساخته شده اند

که از پمپ برای تخلیه ظروف استفاده می  در مواردی .به طور گرانشی استدر اکثر موارد تخلیه این ظروف 

 .شود باید ظروف برای اینکار طراحی مناسبی داشته باشند

برای اینکه آزادسازی گازها یا مایعات خطری را ایجاد نکنند باید ونت در این ظروف تعبیه شود تا فشار داخلی 

 .کاهش یابد
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بر اساس قوانین  .را رعایت نمایند UNردهای ظروفی که برای حمل آب ژاول استفاده می شوند باید استاندا

 .(IIIو  II)دو گروه بسته بندی مختلف می تواند برای آب ژاول استفاده شود( DOT)60اداره حمل و نقل آمریکا

باید آزمونهای خوردگی فلزی و تحریک ( که در آن قلیاییت آب ژاول نقش دارد) برای تعیین گروه بسته بندی

 .پوستی را انجام داد

 
 نمونه ای از ظروف حمل آب ژاول -3شکل  

EPA  وDOT مطابق الزامات . استفاده مجدد از ظروف حمل آب ژاول را بالمانع دانسته اندDOT  تمامی

ظروف حمل باید برچسب دایمی داشته باشند و قبل از هر بار استفاده باید آزمونهای الزم روی آنها انجام شود 

برچسب گذاری شوند و بسته به گروه DOT ظروف حمل باید مطابق الزامات. که به هیچ عنوان نشت ندارند

همچنین باید .  لیتر و کمتر برچسبهای متفاوتی خواهند داشت 8شان ظروف حمل آب ژاول با حجم بسته بندی

مشخصات برچسبهای  جهت اطالعات بیشتر در خصوص. ه خطرناک روی ظروف درج شده باشدبرچسب ماد

 .مراجعه فرمایید UNظروف حمل آب ژاول به استانداردهای 

 توزین ظروف حمل آب ژاول

 .و به طور دوره ای کالیبره شوند ترازوهایی که برای توزین به کار می روند باید در برابر خورندگی مقاوم باشند
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 الزامات ذخیره سازی

جلوگیری از تجزیه سریع، عواملی همچون تابش مستقیم نور هنگام ذخیره سازی محلولهای آب ژاول جهت 

خورشید،دمای تولید و ذخیره سازی و وجود ترکیبات خاصی که تجزیه آب ژاول را تسریع می نمایند باید در 

از دیگر اقداماتی که باید در حین ذخیره سازی رعایت شود ایجاد سازه هایی برای مهار نشتی و  .نظر گرفت

 .ول از مواد ناسازگار استجداسازی آب ژا

 حمل و نقل بشکه های حاوی آب ژاول

، بارگیری مخاطرات حمل مواد شیمیایی خطرناکخواص آب ژاول، راننده کامیون حمل آب ژاول باید با 

آگاهی کامل داشته روشهای حمل و نقل و تخیله صحیح و تمام احتیاطها و پیش بینی های الزم ایمنی  صحیح،

هنگام حمل و نقل بشکه های حاوی آب ژاول  .ن بتواند اقدامات مناسب را انجام دهدابحر باشد تا در موقع

 :موارد زیر باید در نظر گرفته شود

  این افراد باید طریقه پوشیدن صحیح تجهیزات ایمنی  را تمرین کرده و با مراقبت و نگهداری صحیح

 .این تجهیزات آشنایی کافی داشته باشند

  پرسنل باید . نشتهای احتمالی باید تجهیزات کنترل نشت مناسبی در دسترس باشدبرای محدود کردن

 .آموزشهای الزم در خصوص مهار نشت در هر ابعادی را داشته باشند

  برای بارگیری یا تخلیه، کامیون باید در محلی مسطح و هموار،آسفالت شده و در محدوده ای که برای

، کامیون حرکتی نکند باید اینکه در حین تخلیه یا بارگیری برای.این کار طراحی شده است پارک شود

 .از ترمزها و قفل شدن چرخهای کامیون اطمینان حاصل شود

 اگر ابهامی در خصوص وضعیت هر تجهیز دارید . تمامی تجهیزات تخلیه و بارگیری را بازرسی نمایید

 .تخلیه یا بارگیری را انجام ندهید

 ری در داخل کامیون جاسازی شود که در حین حمل و نقل حرکت بشکه های حمل آب ژاول باید طو

 .بشکه های آسیب دیده یا دارای نشت نباید حمل و نقل شوند. نکند



49 
 

  از قرار دادن مواد ناسازگار آب ژاول در کنار آن خودداری شده و مواد خطرناک با یک کامیون جابجا

 .نشوند

 بشکه های حاوی آب ژاولالزامات بهرهبرداری 

 که فشار اضافی در این ظروف وجود ندارد که  دی درب این بشکه ها باز میشود باید مطمین شوقت

 . سبب پاشیدن آن به چشم یا پوست گردد

 در هنگامی که از این بشکه ها استفاده نمی شود باید دربشان بسته بماند. 

 تانکرها طریق زا ترآب ژاول در حجمهای باالحمل -2

 تانکرهای حمل آب ژاول

. محلولهای آب ژاول در حجمهای باال معموال از طریق تانکرها با ظرفیتهای مختلف حمل و نقل می شود

 .لیتر است 5555 حداکثر حجمی که می تواند از طریق این تانکرها حمل و نقل شود 

 جنس مخزن تانکرها

دار باشند زیرا آب ژاول یا فوالد روکش  FRPتانکرهایی که برای حمل آب ژاول استفاده می شوند می توانند 

روکش مورد استفاده می تواند کلروبوتیل و . با ترکیبات فوالدی یا فوالد ضد زنگ سازگار نیست

در هنگام انتخاب جنس مخزن این تانکرها عوامل زیادی . شده باشند به آن اشاره قبلوروپلیمرهایی که در ئفلو

آب و هوا و طول  قدرت محلول، تاثیر خواهند داشت که از آن جمله می توان به حجمی که منتقل می شود،

اگر با شیوه صحیحی ساخته  FRPنکر مورد انتظار است؛ اشاره نمود اما تانکرهای عمری که برای مخزن تا

 .ن نوع تانکر بوده و عمر بیشتری دارندشوند بهتری

 تانکر الزامات مخزن

تانکرهایی که برای حمل آب ژاول استفاده می شوند باید استاندارد ساخته شوند و مخصوص حمل و نقل مواد 

، 63خطرناک ساخته شده باشند و به طور دوره ای تست شوند و تجهیزات جانبی مانند دیسکهای پاره شونده

عالیم مربوط به حمل مواد خطرناک و اینکه این ماده خورنده است باید روی تانکرها  .داشته باشندونت و غیره 
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تانکرهایی که برای حمل آب ژاول می باشند نباید جهت حمل ماده دیگری استفاده شوند تا  .ب شده باشدنص

مخازن تانکرهای حمل آب همچنین باید در دوره های زمانی مناسب . مانع از ورود آلودگی به آب ژاول شویم

لذا شرکت آب و فاضالب می تواند زمانی که تانکر آب ژاول را تخلیه . ژاول کامال شستشو و پاکسازی گردد

نمود داخل آن را بازرسی نماید تا از تمیزی آن اطمینان حاصل کند و در صورت تمیز نبودن آن را گزارش 

زرسی شود که در طول مدت بهره برداری آسیب ندیده همچنین پوشش داخلی این تانکرها نیز باید با.دهد

کیفیت آب ژاول تغییر کند اول اینکه اگر تانکر  اگر پوشش داخلی تانکر دچار آسیب شود ممکن است. باشند

 فوالد روکش دار باشد در اثر آسیب پوشش داخلی میزان آهن آب ژاول افزایش می یابد دوم اینکه ممکن است

 .پالستیکی باشد آب ژاول تیره خواهد شد داخلی تانکر پوشش سوم اینکه اگرجامدات معلق افزایش یابد 

 تخلیه تانکر

. وقتی پرسنل می خواهند عملیات تخلیه تانکر را انجام دهند باید تمام الزامات ایمنی را رعایت نمایند :کلیات

کاله سخت، حفاظ کامل لیه آب ژاول  شامل تجهیزات حفاظت فردی مطابق دستور عمل ارسالی برای تخ

همچنین در محل تخلیه آب ژاول . صورت، لباس محافظ در برابر مواد شیمیایی، دستکش و چکمه می باشد

باید دوش و چشم شوی اضطراری موجود باشد که در صورت بروز حادثه در اسرع وقت بتوان از آن استفاده 

 .سنل آموزش دیده و مجرب و قابل اطمینان انجام شودعملیات تخلیه تانکر باید توسط پر. کرد

برای عملیات تخلیه تانکر باید چک لیستی تنظیم شود که در آن به شیوه های ایمن و صحیح تخلیه اشاره شده 

 .باشد

 تانکر تخلیهشروع عملیات چک لیست بازرسی قبل از -الف

هدف از بازرسی قبل از شروع عملیات تخلیه تانکر این است که قبل از اینکه تخلیه شروع شود مشکالت 

 :استچک لیست بازرسی قبل از شروع تخلیه شامل موارد زیر . شناسایی گردد

  برگه مجوز حمل مواد خطرناک، گواهینامه، کارت شناسایی و دیگر مستندات و مدارک حمل و نقل از

قبل از ورود تانکر به تاسیسات قبض رسید امضا و مهر شده محموله از . و بررسی گرددراننده اخذ 

 .راننده اخذ شود
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 محموله انجام شده توسط کارخانه را دریافت و بررسی نمایید برگه آنالیز. 

  با بررسی دقیق قبض، شماره پالک تانکر، مارک کاال و نمونه برداری اطمینان حاصل شود که تانکر با

 .ژاول پر شده استآب 

  قبل از اینکه عملیات تخلیه آغاز شود وجود کلیه لوازم جانبی ایمنی، ترمزهای وسیله نقلیه، برچسب

 .بازرسی شود... عالیم روی تانکر و 

 اطمینان از اینکه تانکر هیچ نشتی ندارد. 

 خواهند بود  که در عملیات تخلیه درگیر... و  پمپها ،تمامی اتصاالت، شلنگها، خطوط، شیر آالت

شلنگهایی که برای انتقال آب ژاول استفاده می شود باید از مواد مناسبی ساخته شده  .دنبررسی گرد

همچنین قبل از هر عملیات شلنگها باید از نظر نشت،فرسودگی، خوردگی، کشیدگی شلنگ . باشد

 .بررسی شوند

 لیه آب ژاول اطمینان در نزدیکی محل تخ از وجود و عملکرد صحیح دوش و چشم شوی اضطراری

 .حاصل شود

 در حین عملیات تخلیه -ب

در . در صورتی که هیچ مشکلی در مرحله قبل شناسایی نشد می توان عملیات تخلیه تانکر را آغاز کرد

 .از نیروی گرانش یا پمپ استفاده کرد میتوان تخلیه تانکر

 عملیات تخلیه نظارت بر

فرد ناظر باید . مجرب و کارآزموده باشد دارای صالحیت،کل عملیات تخلیه باید تحت نظارت افراد 

ناظر باید با خطرات محلول آب ژاول فرد . متری از تانکر قرار گیرد 4مواظب و هوشیار باشد و در فاصله 

 .داشته باشد شرایط اضطراریاطالعات کافی در خصوص مقابله با آشنا بوده و همچنین 

 تخلیه تانکر توسط پمپ

 :موارد زیر رعایت گرددهنگام تخلیه باید . میتوان با پمپاژ عملیات انتقال آب ژاول از تانکر را انجام داد
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 فشار مثبت حفظ شود تا از کشیدن خال به دایما باید دریچه ها را باز نگه دارید و ( کاور) پوشش

 .تانکر جلوگیری شود

 درستی به انتهای تانکر متصل شده است قبل از اینکه شیر را باز نمایید مطمئن شوید لوله به. 

 در حین فرآیند انتقال مطمئن شوید هیچ نشتی اتفاق نمی افتد. 

  پاکسازی نماییدتمیز و بعد از عملیات انتقال، پمپها و خطوط را. 

 چک لیست بازرسی بعد از تخلیه -ج

 :موارد زیر باید بررسی گردد بعد از تخلیه آب ژاول

  صحیحی جدا شودتمامی اتصاالت به طور. 

 اگر در حین فرآیند تخلیه، آب ژاول روی زمین ریخته باشد باید محیط را پاکسازی و شستشو کرد. 

 که مطابق درخواست بوده باشد حجم محموله دریافتی را بررسی نمایید. 

 کارکنان

 آموزش -1

شرکت . آموزشهای الزم را دیده باشند تمامی کارمندانی که با مواد خطرناکی مانند آب ژاول سروکار دارند باید

برنامه آموزشی مقدماتی  (چه افراد جدید الستخدام و چه افرادی که تغییر شغل داده اند)برای کارکنان جدید باید

برنامه های آموزشی هدفمندی برای آشنایی این  .داشته باشند که آنها با محیط کاری جدیدشان آشنا شوند

ولیتها، ئمحیط کار باید ترتیب داده شود تا کارمندان جدید الزامات شغلی، مس کارمندان با خطرات احتمای

برای کارمندان پاره وقت . اقدامات ایمنی و اقداماتی را که باید در محیط کار خود پیگیری نمایند را درک نمایند

سیاستهای شرکت، برنامه هندبوک، : مواردی از قبیل. و موقتی باید بسته به کارشان یک فرم خالصه ای تهیه شود

، شرح وظایف کارمندان مسئولیتهای کارمندان، آشنایی با قوانین و مقررات مختص آن پست، های اضطراری،

باید در  روشهای صحیح انجام کار، آشنایی با اقدامات امنیتی جهت حفاظت کارکنان از مواجهه با مواد خطرناک

 .برای کارمندان کنونی مورد نیاز استدوره های بازآموزی . آموزش در نظر گرفته شود
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 تست پزشکی - 

برای اینکه اطمینان حاص شود که کلیه کارکنان قادرند از تجهیزات حفاظت فردی به طور ایمنی استفاده نمایند 

لذا قبل از اینکه کارمند در این شرایط کاری قرار بگیرد باید . الزم است تستهای پزشکی مورد نیاز انجام شود

از آن جمله می توان . این تستهای پزشکی بستگی به وظایف کارمندان دارد. پزشکی الزم را انجام دهدتستهای 

به تست عملکرد ریه ها اشاره نمود تا اطمینان داشته باشیم کارمند میتواند به طور ایمنی از تجهیزات حفاظت 

 .تنفسی استفاده نماید

 رعایت استانداردهای الزم بهره برداری

شرکتهایی که با مواد خطرناک سر و کار دارند باید برنامه ای داشته باشند که تمامی روشهای بهره برداری کلیه 

این برنامه باید موضوعاتی مانند . استاندارد را به زبانی ساده و قابل فهم و به صورت قدم به قدم نوشته باشد

اینکه جنس موادی که در فرآیند به کار رفته  یات کارهایی که باید انجام شود، روشهایی برای اطمینان ازئجز

نوع و تناوب نمونه هایی که باید گرفته شود و پارامترهایی که  مناسب است، اطالعاتی در خصوص تجهیزات،

اطالعات دیگری مانند احتیاطهای ایمنی، پارامترهای . باید از تجهیزات ابزار دقیق قرائت شود را پوشش دهد

یعنی مسایل مربوط به برقراری ارتباط، تداخل ) هبرداری ایمن، عوامل انسانیحیاتی، محدودیتهای بهر

نگهداری نیز باید تعمیر ویک برنامه  .و وسایل اندازه گیری مناسب را نیز باید در بربگیرد( اپراتور /تجهیزات

به روز رسانی  اهداف این برنامه آموزش کارمندان جدید،. تهیه شود تا از ایجاد نقص در سیستم جلوگیری شود

 .اطالعات کارمندان کنونی و حذف بسیاری از مشکالت قبل از اینکه اتفاق بیفتد؛ می باشد

 امنیت

کلیه شرکتهایی که از آب ژاول برای گندزدایی استفاده می نمایند باید یک برنامه امنیتی مناسب تهیه و تدوین 

ه لذا تمامی روشهای رخن ؛مخاطرات ذکر شده باشدکه در آن شکافهای امنیتی، پیامدها و راههای کاهش  نمایند

بررسی این موارد در طراحی . در تاسیسات، پیامدهای خرابکاری و روشهای کاهش ریسک باید شناسایی شوند

 :لذا در طراحی سایت موارد زیر باید در نظر گرفته شود ؛سامانه های آب ژاول تاثیر بسزایی دارد

  تاسیسات و نسبت به مناطق مسکونی اطرافنسبت به دیگر موقعیت فیزیکی سامانه گندزدایی 
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 با قابلیت دید مناسب فضای باز و روشن 

 روشنایی مناسب 

 و در صورت امکان ( نگهبانی و حراست)سایت توسط پرسنل امنیتی  حفاظت و حراست مناسب از

 دوربین مدار بسته

 حصار کشی مناسب و کنترل ورود و خروج 

 سیستم کنترل دسترسی 

کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به دستور عمل حفاظت و حراست از سامانه های گندزدایی مراجعه برای 

 .فرمایید

 و خنثی سازی محلولهای آب ژاول نشت یافته دفع  مقابله با شرایط اضطراری و

 الزامات گزارش دهی و اطالع رسانی نشت آب ژاول

وقتی یک حادثه نشت اتفاق می افتد بسته به شدت حادثه باید به سازمانهای مختلفی از جمله آتش نشانی ، 

مطابق دستور عمل روش تدوین برنامه )لذا تنظیم یک برنامه مقابله با شرایط اضطرار . اطالع داد.. اورژانس و 

 . یلوگرم به باال باشد باید گزارش شودک 80در آب ژاول اگر نشت از . ضروریست( مقابله با شرایط اضطراری

 نشت

در هر حادثه نشت آب ژاول با هر مقداری فورا باید اقداماتی در راستای کاهش آسیب به پرسنل، جامعه ساکن 

این .برای کنترل نشت باید از قبل برنامه ای تهیه و تدوین گردد. انجام داد اطراف تاسیسات و محیط زیست

برنامه باید اقداماتی نظیر تخلیه سکنه، اقداماتی در راستای کاهش شدت حادثه، بازیافت مواد، خنثی سازی، 

ثه باید از جهت به اجرا در آوردن این برنامه در حین حاد. کلرزدایی، جذب، رقیق سازی و اطالع رسانی باشد

 .قبل هماهنگیهای الزم با آتش نشانی و سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده باشد

زمانی که نشت اتفاق می افتد و یا در شرف وقوع است باید فورا برنامه کنترل نشت فعال شده و به اجرا در 

 :مواردی که باید در برنامه کنترل نشت مد نظر قرار داد شامل.آید
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  اولین مسئولیت پرسنلی که در محل حادثه حضور . را از محل تخلیه نمایید مرتبطتمامی پرسنل غیر

آنها نباید اقدامی انجام دهند که خود یا دیگران را به . دارند این است که ایمنی خود را رعایت نمایند

ن در اطراف تاسیسات مسئولیت بعدی آنها این است که جان دیگر پرسنل و افراد ساک .مخاطره بیندازند

با توجه به شدت حادثه مانع از ورود افراد غیر مرتبط به محل نشت شد و لذا . را از خطر حفظ نمایند

 .را خالی از سکنه نمودمحدوده باید 

  آتش نشانی، ) و سازمانهای ذیربط کیلوگرم بود باید به مراجع باالتر 80اگر میزان نشت بیشتر از

 .سانی و گزارش شوداطالع ر ...(اورژانس و 

  امدادگران باید در اسرع وقت خود را مجهز نموده و محل و علت نشت را تعیین نموده و اقداماتی در

 .توقف نشت انجام دهند راستای

  محل ممکن هدایت امدادگران کارآزموده باید مواد نشت شده را محدود نموده و آن را به کوچکترین

نشت وجود ندارد برای محدود کردن نشت باید از آب بند،خاکریز یا مانع استفاده  اگر سازه. نمایند

باید دقت داشته باشید که آب . یا زمین آسفالت نشده راه یابد روانابهااجازه ندهید آب ژاول به . نمود

 .شده با مواد اسیدی مخلوط نشود زیرا منجر به آزادسازی گاز کلر خواهد شدژاول نشت 

 اگر جاذبهایی که استفاده می شوند با . ازی سایت از آب ژاول میتوان از جاذبها استفاده کردبرای پاکس

قبل از اینکه از یک جاذب .نشت خیس می شوند نباید از پوشال یا دیگر مواد قابل اشتعال استفاده کرد

ول به کار استفاده نمایید اطمینان حاصل کنید که آن جاذب می تواند به طور ایمنی جهت جذب آب ژا

توجه داشته باشید که استفاده از جاذبها باعث می شود که شما یک ماده جامد زائد خواهید داشت . رود

 .که دفع آن شاید مشکل تر باشد

  اگر رقیق سازی آب ژاول تا جایی که دیگر برای پرسنل و محیط زیست خطرناک نباشد امکان پذیر

در نشتهایی در حجم باال ممکن است به مقدار . نمود رقیق سازیبود می توان آب ژاول نشت شده را 

 .زیادی آب نیاز باشد

 فاضالب
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وقتی نشت آب ژاول اتفاق می افتد و آب ژاول آزاد می شود فاضالب خطرناکی ایجاد می شود کارکنانی که 

 .مسئول پاکسازی سایت هستند باید آموزشهای الزم را دیده باشند

 بازیافت مواد نشت شده

 .به طریقی آلوده شده انداین مواد مهار شده در الویت می باشد اما به احتمال زیاد  یافته یبازیافت مواد نشت 

 نشت یافته آب ژاول محلولهای و خنثی سازیدفع 

نیازمند این است که قبل از تخلیه آن به فاضالب یا هر آبی باید کلر فعال آن را احیا  مقادیر زیادی آب ژاولدفع 

مجوز انجام این کار باید از مدیر تصفیه خانه یا مدیران باالدست اخذ . آن را تنظیم نمود pHکرده و سپس 

عملیات تصفیه و خنثی سازی محلول آب ژاول این است که آب ژاول می تواند برخی  pHعلت تنظیم . گردد

. فاضالب را مختل نماید و موجب اختالل در فرآیندهای بیولوژیکی یا شیمیایی تصفیه خانه فاضالب گردد خانه

 .ممکن است در تماس با شرایط اسیدی قرار گرفته و گار کلر آزاد نمایدبه عالوه ممکن است آب ژاول 

ماده باقیمانده را باید تنظیم نمود، باید رقیق سازی انجام شده و یا با آب شسته  pHبعد از خنثی سازی نشت، 

 .شود و به صورت مایع یا جامد دفع گردد

محلول آب ژاول باید ابتدا یون هیپوکلریت به یون کلرید کاهش یابد در غیر این pH  جهت پایین آوردن: هشدار

 .صورت احتمال آزادسازی گاز کلر وجود دارد

حذف کلر فعال اطمینان حاصل شود می برای اینکه از  .می واکنشهای خنثی سازی نسبتا سریع می باشندتما

درصد را به آب ژاول اضافه نمود اگر نمونه حباب زد یعنی هنوز آب ژاول کلر فعال  6توان پراکسید هیدروژن 

ا کنند و منجر به مشکالت نمک های سولفات یا کلرید می توانند به صورت محصول جانبی تجمع پید. دارد

چون نقطه پایانی خنثی شدن را نمیتوان با روشهای دستگاهی ساده اندازه گیری نمود لذا ممکن . خوردگی شوند

 .قابل توجهی داشته و کنترل واکنش پیچیده گردد pHاست تغییر 

 .توجه داشته باشید که این واکنشها ممکن است گرما تولید کنند :توجه
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 روینوع ماده خنثی کننده ای هرگز نباید  که فردی در معرض آب ژاول قرار گرفت هیچ در صورتی: مهم

استفاده شود مگر اینکه پرسنل پزشکی دارای صالحیت چنین تشخیصی داده و این کار را  وی پوست یا چشم

 .انجام دهند

 کاهش مواد شیمیایی /واکنشهای خنثی سازی

 ده از تیتراسیون کلر فعال یا اندازه گیری پتانسیل اکسیداسیون احیاواکنشهای خنثی سازی می توانند با استفا

(ORP )برای اینکه بتوان از عهده کنترل واکنشهای خنثی سازی برآمد باید تجهیزات و سیستم . کنترل شوند

های فرآیندی و روشهای بهره برداری مناسبی داشت همچنین باید همیشه اطالعاتی که در برگه اطالعات ایمنی 

مواد برای واکنشهای خنثی سازی هست را مطالعه و دنبال نمود که از آن جمله می توان به  تجهیزات حفاظت 

ممکن است واکنشهای خنثی سازی خودشان باعث ایجاد خطر شود لذا فقط  .فردی مناسب اشاره نمود

 .امدادگران کارآزموده و مجهز باید این عملیات را انجام دهند

 سولفیت سدیم

 :واکنش شیمیایی آن به صورت زیر است.سولفیت سدیم می تواند برای احیای کلر فعال آب ژاول استفاده شود

NaOCl+Na2SO3→NaCl+Na2SO4 

این روش برای خنثی سازی نشت در . نشتهای کوچک آب ژاول با استفاده از سولفیت سدیم خنثی می شوند

ین روش باید هماهنگیهای الزم با سازمان حفاظت محیط برای اجرای ا. جاده ها، پارکینگها به کار می رود

 .زیست انجام شود

 بی سولفیت سدیم

واکنش شیمیایی آن به صورت زیر .بی سولفیت سدیم می تواند برای احیای کلر فعال آب ژاول استفاده شود

 :است

NaOCl+NaHSO3→NaCl+NaHSO4 
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این واکنش از واکنش با دیگر مواد  .شودمی برای خنثی سازی کلر فعال آب ژاول استفاده  بی سولفیت سدیم

 .لذا تجهیزات حفاظت فردی مناسب و کنترلهای مهندسی باید به کار رود. شیمیایی خنثی کننده شدیدتر است

ی مرتبط انجام برای اجرای این روش باید هماهنگیهای الزم با سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر سازمانها

 .شود

  پراکسید هیدروژن

درصد  60با غلظت کمتر از  پراکسید هیدروژن احیای کلر فعال آب ژاول، یکی از مواد شیمیایی مناسب برای

 :واکنش شیمیایی آن به صورت زیر است .است

NaOCl+H2O2→NaCl+H2O+O2 

محلول نمکی بدست آمده قبل از تخلیه  pHواکنش داده و  آب ژاول به طور خودبخود با پراکسید هیدروژن

این . مزیت خنثی سازی با آب ژاول این است که محصول نهایی این واکنش آب و نمک است.تنظیم می شود

در مخزن انجام شود که ابتدا خنثی سازی انجام شده و سپس  67واکنش می تواند در یک سیستم ناپیوستهاین 

pH در سیستم پیوسته محلول آب ژاول ابتدا در راکتور خنثی شده و سپس در راکتور دوم در پایین  .تنظیم گردد

در مخزن اول اضافه می شود و اسید به مخزن دوم اضافه می  پراکسید هیدروژن .تنظیم می گردد pHدست 

 .وجود داشته باشد ORPو  pHشود در حین این عملیات باید تجهیزات مناسب برای کنترل 

 

 وسولفات سدیمتی

واکنش شیمیایی آن به صورت زیر .می تواند برای احیای کلر فعال آب ژاول استفاده شود تیوسولفات سدیم

 :است

NaOCl+Na2SO322NaOH →4NaCl22Na2SO4+H2O 

                                                           
37

 batch 
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در این واکنش عالوه بر . برای خنثی سازی کلر فعال آب ژاول استفاده شودمی تواند  تیوسولفات سدیم

این واکنش نسبت به دیگر واکنشهای خنثی سازی گرمای کمتری تولید می . سود اضافه شودتیوسولفات باید 

در این واکنش باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و  .کند اما مقادیر زیادی مواد جامد تولید خواهد کرد

حیط زیست و برای اجرای این روش باید هماهنگیهای الزم با سازمان حفاظت م .کنترلهای مهندسی به کار رود

 .دیگر سازمانهای مرتبط انجام شود

 دی اکسید سولفور

 استفاده از سولفور. دی اکسید یک گاز خورنده است و باید برنامه ایمنی برای آن تدوین شود سولفور: هشدار

خیلی پایین بیاید  pHدی اکسید جهت خنثی سازی آب ژاول می تواند منجر به آزادسازی گاز کلر گردد و اگر 

باید تا زمانی که کل  نخواهد شد تولید SO2لذا برای اطمینان از اینکه گاز . تولید شود SO2ممکن است گاز 

 .کنترل شود pHیونهای هیپوکلریت از بین نرفته اند همچنان 

صورت زیر واکنش شیمیایی آن به .می تواند برای احیای کلر فعال آب ژاول استفاده شود دی اکسید سولفور

 :است

NaOCl+ 2NaOH + SO2→NaCl+Na2SO4+H2O 


