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 ازن به جای کلر

رسد کلریدکردن، بسیییاری  هر چند کلر رایج ترین سیستم ضدعفونی در ایران است و به نظر می

های کرمی بیه ویور  برد، اما کیست تک یاختگان و تخم انگل از میکروارگانیسم ها را از بین می

ها هستند و کلر روی ارگانییسیم هیای  ای در برابر کلریدکردن، مقاوم تر از باکتری قابل مالحظه

های ژیاردیاالمبلیییا اییری نیداردر کیلیر  ها و کیست تر مانند کلیفرم، ویروسها، تخم انگل مقاوم

کند؛ به عالوه وجود برخی ترکیبات سمی جیانیبیی  همچنین در دوزهای مصرفی باالتر، سوزش چشم و خشکی پوست ایجاد می

دیگر از جمله تری هالومتان ها و کلرآمین ها باعث مسمومیت شده و در برخی مواقع با ایجاد شوک ناگهانی و خونریزی سیرییع 

 . شود شوند و در صورت استفاده در مصارف کشاورزی باعث خشک شدن گیاهان می کبد، مرگ را سبب می

 شماری از مزایای ازن نسبت به کلر 

 کند ولی کلر خود باعث اییجیاد بیو ازن خاصیت بوزدایی داشته و خیلی سریع با اکثر بوها واکنش داده و آنها را اکسید می 

 شودر می

 گیردر  ازن رنگ و کدورت پساب تصفیه شده را می  

 باشدر کوتاه تر بودن زمان ضد عفونی نسبت به سایر گندزداها و راندمان باالتر مزیت دیگر استفاده از ازن می 

ها، استخرها، ضدعفونی مواد خوراکی و غیره  استفاده نمود، که  توان در موارد مختلفی مانند مرغداری از دستگاه ازن ژنراتور می

 توان به استفاده آسان ازن در استخرها مانند شکل زیر اشاره نمودر از موارد قابل توجه می
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 عفونی ضد روش

 مشخصات

 تغییرات در ترکیب پساب

 زمان تاثیر گذاری بر روی میکروب

 مواد شیمیایی زائد

 شیمیایی

 ازن

 دارد

 ثانیه 066

 ندارد

 های خطرناک و اکسید ترکیبات آلی پیدایش

 خطر انفجار و نشت گاز به محیط

 تخریب محیط زیست

 امکان ایجاد آلرژی

 ندارد

 ندارد

 ندارد

 ندارد

 ندارد تسریع زنگ زدگی

 سرطان زایی

 شیمیایی

 کلر

 دارد

 ثانیه0066

 دارد

 دارد

 دارد

 دارد

 دارد

 دارد

 دارد

 دارد ندارد نیاز به نگهداری مواد شیمیایی

 ندارد

 جدول مقایسه کلر و ازن
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 میزان ازن مورد نیاز برای تصفیه آب 

تیوان بیه حیتف ترکیبیات ارگانییک، میوارد  ها می ای برای تصفیه آب است که از میان آن های چندگانه ازن دارای مزیت

(، رنگ، بو و مزه اشاره کردر ازن همچنیین بیه S2Hمشخصی از مواد غیرارگانیک همانند: آهن، منگنز، هیدروژن سولفید )

کندر ازن همچنین عامل گنیدزدای بیسیار  عنوان یک ماده میکرو انعقادی عمل کرده و در حتف جامدات معلق کمک می

 ها را از بین ببردر  تواند بازه متنوعی از میکروارگانیسم مناسبی است که می

 به همین دلیل استفاده از ازن برای تصفیه آب در جهان در حال افزایش استر 

شیودر ییک میاده  ها، ازن در خالل واکنیش شییمیایی اکسیداسییون وارد عمیل می دقت داشته باشید که در حتف آالینده

 شودر  دهد اکسید می هایش را از دست می شیمیایی زمانی که الکترون

 شودر  شناخته می« ازن مورد نیاز»مقدار مواد قابل اکسید شدن در آب با عنوان 

 ترکیبات غیرارگانیک

 

 

 

 

 مواد ارگانیک

ای  بینی اینکه میزان ازن مورد نیاز برای مواد ارگانیک چه مقدار است ساده نیستر علیرغم اینکه ازن اکسیید کینینیده پیش

 ها و  دهندر این مواد شامل اسیدهای کربوکسیل، کتن بسیار قوی است اما برخی از مواد ارگانیک با آن واکنش نمی

 میزان ازن مورد نیاز

 گرم( )میلی گرم برای هر میلی

6800 

6800 

0 

 مواد غیرارگانیک

Mn 

Fe 

S2H 
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¹Chemical Oxygen Demand 

 گندزدایی

ها نیاز است که آنها را برای زمان مشخصی در معرض ازن قرار دهیمر یکی از معیارهای  برای غیر فعالسازی میکروارگانیسم

باشدر با رسم  استر که از حاصل ضرب میانگین غلظت ازن در میانگین زمان استقرار یا ماند می Ctسنجش برای این موضوع 

های متفاوت در درمای مشخص  خواهد بودر میکرو ارگانیسم Ctنمودار غلظت ازن بر حسب زمان، سطح زیر نمودار برابر با 

 متفاوتی نیاز دارندر  Ctبرای غیرفعال شدن به 

دهند، بسیاری از آنها به مواد کوچکتری تبدیل شده  باشدر حتی در مورد ترکیباتی که با ازن واکنش نشان می آلدهیدها می

 که این اجزای کوچکتر در مرحله بعدی با ازن واکنش نخواهند دادر 

باشدر به این ترتیب کیه ییک رابیطیه  می COD¹گیری  گیری مقدار مواد ارگانیک در آب، اندازه های اندازه یکی از راه

تیوان  میی  شودر برای مواد ارگانیکی که قابلیت تصفیه توسط ازن را دارنید و ازن تشکیل می CODهمبستگی بین میزان 

 گرم، ازن نیاز خواهد بودر  میلی 5.2به  CODگرم از  شود که برای هر میلی قانونی سرانگشتی اعمال کردر گفته می

Ozone Demand from Oxidizable Species (mg/l) + (Ct ÷ contact time) 
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 تولید ازن مورد نیاز

شوندر ازن مورد نیاز  ( رتبه بندی میg/d( یا گرم در روز )g/hژنراتورهای ازن، معموال بر اساس تولیدِ  گرم در ساعت )

 شودر شناخته می AOD¹گاهی اوقات تحت عنوان دوز ازن استفاده شده یا 

AOD (g/h) = (Ozone Demand (g/l) ÷ Ozone Transfer Efficiency (%)) X Flow Rate 

(l/h)  

In the case of Disinfection:  

AOD (g/h) = (Ozone Demand + (Ct ÷ contact time) (g/l)) X Flow Rate (l/h) ÷ 

Ozone Transfer Efficiency (%)  

¹Applied ozone dose 

 تجزیه خود به خودی ازن    
 

ای استر در آب خالص، بدون حضور عوامل اکسید شونده، ازن سرانجام به  های آبی دارای واکنش تجزیه ازن در محلول

 مقادیر به شکل جدول روبرو خواهند بودر 7اکسیژن تبدیل خواهد شدر واکنش تجزیه تابعی از دما استر در اسیدیته 

برای آنکه ازن بتواند به عنوان یک اکسید کننده عمل کند باید بتواند از فاز گاز به فاز مایع منتقل شودر درصد ازن تولید شده در 

 شودر  مطرح می شود )دوز ازن انتقال یافته( به عنوان بازده انتقال ازن فاز گاز )دوز ازن استفاده شده( که به محلول منتقل می
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 ولت و آداپتور 25فن 

 به همراه هسته استیل و پوشش مسی Corona Dischargeو سلول ازن ژنراتور  HVبرد 

 تابلو برق )از جنس پلی آمید ، پلی اتیلن و یا فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک(

 محافظ و فیلتر فن

، دستگاه اکسیژن ساز یا بلوئر پیستونی،  HMI، صفحه نمایش  PLCسایر تجهیزات : سیستم کنترل 

 دیفیوزر تزریق ازن و یا ونچوری
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