
1.رفع آلودگي ميكروبي استخر

  

 1-كلرزني

  

كلرومشتقات  آن بيشترين نقش را در گندزدايي استخرها بعهده دارد.اين مواد عمدتا شامل  گاز كلر ، هيپوكلريت
سديم ، هيپوكلريت كلسيم يا قرصهاي تري كروسيانوريك  سديم است مقدار قرص كلر الزم وقابل افزايش به آب

استخر ميتواند به حجم كل  آن ، 5تا6 گرم براي هرمتر مكعب باشد.كلر باكتريها را از بين مي برد وقادر  است با
باقيمانده آلودگي هاي فردي موجود ناشي از شناگران در داخل استخر  مقابله نمايد.براي ضدعفوني كردن بهتر است

ابتدا كلر در مقداري آب حل شده  ومحلول غليظ به جريان آب ورودي استخر اضافه شود. 

      

  

  

البته  در صورتيكه بار استحمامي متغير باشد جهت تثبيت ميزان باقيمانده كلر ، از  محلول آمونياك قبل از كلرزني
استفاده ميكنند ، يون كلرامين تشكيل شده از  پايداري بيشتري برخوردار است.

  

كلروكلرامين  موجب فساد وتجزيه جلبكها شده ودفعات تمييزكردن كف استخر را كاهش مي  دهد.آزمايش
كلرومتريك يعني آزمايش پيوسته آب استخر از ضروريات است تا دائما  ميزان تركيبات آن با مقدار استاندارد كنترل
شود.كلر معموال به سه شكل در  دسترس است كه عبارتند از هيپوكلريد سديم ، هيپوكلريدسديم (هيپوكلريدسديم

با  آب مخلوط شده ومحلول حاصل به آب تزريق مي شود) به صورت جامد وبه شكل پودر ،  دانه ويا قرص در بازار
موجود بوده وبه خوبي در آب حل مي شود.هرچند قابليت  نگهداري آن در انبار زياد است اما بايد در جاي خنك و در

ظروف ضدزنگ نگهداري  شود مقدار كلر موجود در هيپوكلريد كلسيم حدود60تا70 درصد است.

  

هيپوكلريدسديم  كه در منازل بعنوان سفيدكننده مورد مصرف است محلول بوده و داراي حدود18  درصد كلر مي
باشد.گاز كلر ماده اي سمي است واين گاز در سيلندرهاي زردرنگ  وتحت فشار از 50 كيلوگرم تا يك تن بصورت

مايع ذخيره شده وبراي تزريق آن به  داخل لوله از دستگاههاي كلرزن استفاده مي شود.
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توصيه مي شود كه كلردهي به آب همواره پس از فرآيند صافي گذراني صورت گيرد.

  

(معموال  آنچه در عمل توسط نيروهاي تعمير ونگهداري اتفاق مي افتد تزريق نمودن محلول  هيپوكلريد كلسيم توسط
پمپ جرياني قابل تنظيم در مسير مكش كلكتور اصلي است)
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