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 مقدمه:
ژی ی از تکنولوهره مندبالکترولیز نمک طعام یکی از روش های نو در زمینه گندزدایی آب آشامیدنی، استخر و پارک آبی و فاضالب تصفیه شده 

 ر کلر، اسیدوی نظیهای ق ی اکسیدانت است. محلول مولتی اکسیدانت که متشکل از اکسندهالکترولیز نمک طعام به منظور تولید محلول مولت

ر دمک طعام که لکترولیز ن، ازن، اکسیژن، پراکسید هیدرژن و دی اکسید کلر می باشد، بصورت پیوسته از سامانه اسدیم  هیپوکلریت ،و هیپوکلر

و  ضوابطا بولتی اکسیدانت به آب، متناسب ریق میشود. تزریق محصول مشرکت ماداکسین طراحی و ساخته می شود، تولید و به آب تز

. االی آن استلعاده بااستانداردهای ملی میباشد. از مزایای محصول مولتی اکسیدانت، شفاف بودن محلول، بی بو بودن و قدرت اکسندگی فوق 

زناسیون، شیمیایی، ا دن موادت به دیگر روش های گندزدایی نظیر افزواستفاده از تکنولوژی الکترولیز نمک طعام، به منظور مصارف گندزدایی، نسب

رق( ام ، آب و بلوژی )نمک طعدیدگاه اقتصادی بسیار مقرون به صرفه تر است و این به دلیل ارزان بودن مواد اولیه این تکنو کلریناسیون گازی و

 ین تکنولوژیاجهیزات داکسین، در کشور بومی سازی شده است و اصلی ترین تدر کشور می باشد. تکنولوژی الکترولیز نمک طعام توسط شرکت ما

گرم نمک و  5تا  4ود ازای تولید هر یک گرم کلر فعال چیزی در حدبه  .مانند سل الکترولیز، توسط متخصصین داخلی طراحی و ساخته می شود

 وات برق مصرف میشود. 5تا  4

 

 نحوه عملکرد:
ید سدیم ورودی این دستگاه محلول آب و نمک کلر کتور دستگاه منتقل می شود.اب با حجم آب محاسبه میشود و به رمقدار نمک مصرفی متناس

، ولتاژ بوده و غلظت گندزدای خروجی متناسب با غلظت نمک در ورودی،( 8.4-7محلول خروجی در محدوده خنثی ) pH است، به نحوی که

 .کتور، هیپوکلریت سدیم و هیدروژن نهایی از دستگاه خارج و در یک مخزن ذخیره می شوداه در ربا عبور الکتریسیت.جریان و زمان الکترولیز است

 
 

2aOCl +HN >–——— O2NaCl + H 
 ماده گندزدا <______آب + نمک + جریان الکتریسیته 

 

نهایی بین  ا محلولسطه است ، لذبا توجه به اینکه میزان مولتی اکسیدان فعال به مقدار نمک و جریان الکتریسیته و حتی کیفیت آب واب

ppm5000  تاppm8000 میباشد . دارای مولتی اکسیدان 

 

 مزایا الکترولیز نمک:

 حجم بسیار کمتر نمک نسب به آب ژاول 

 کاهش هزینه حمل مواد اولیه به تصفیه خانه 

 کاهش هزینه تامین مواد شیمیایی مصرفی 

 ایمنی و نداشتن خطرات گاز کلر 

 دزداپایداری محلول گن 

 محصوالت جانبی کم 

 آسانی تهیه مواد اولیه 

 کاهش زمان تماس و دوز مصرفی گندزدا در طول شبکه 

  مقدارpH آب را افزایش نمی دهد 
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 مزایای الکترولیز نمک شرکت مهار فن ابزار:

 دو سال گارانتی الکترود ها 

 زایش طول عمر قطعات میشودفکیفیت قطعات اصلی، موجب ا 

  هاعمر طوالنی الکترود 

 )دارای بک واش با اسید )سیستم شستشو با اسید 

  درصد 1تولید سدیم هیپوکلریت 

 قابلیت استفاده از نمک، محلول آب نمک و حتی آب شور دریا 

 بی نیازی از خرید کلر و تأمین کننده های عمومی کلر 

 کاهش خطرات نشتی کلر 

 تعدیل نیرو و کاهش هزینه 

 

 اجزا تشکیل دهنده پکیج :
 شاسی اپوکسی شده 

 سنسور سطح سنج( ه)مخزن آب بهمراباال و پایین مخزن 

 تابلو 

 ژنراتور 

 تایمر 

 فن تخلیه گاز 

  پمپ تزریقدوزینگ 

 پمپ تزریق 

  الیزرالکتروسل 

 

 

 

 موارد استفاده الکترولیز نمک :برخی 
 گندزدایی پساب فاضالب 

 های آبی استخر ها و پارک گند زدایی آب 

 گند زدایی آب آشامیدنی و بهداشتی 

 خنک کننده و آب شیرین کن ها های گندزدایی آب صنعتی مانند برج 

 اهمیت داشته باشد...ضدعفونی کردن آب  و بطور کلی هرجایی که 
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الکترولیز مولتی  

 اکسیدان

الکترولیز 

هیپوکلریت 

 سدیم

 

 گاز کلر

پرکلرین 

 هیپوکلریناتور

کلرین پر

 هیدروکلریناتور

 

 آب ژاول

 30تا  20تقریبا  دقیقه 20تقریبا  دقیقه 1حداکثر  زمان تماس

 دقیقه

 45تا  20تقریبا 

 دقیقه

 45تا  20تقریبا 

 دقیقه

 45تا  20تقریبا 

 دقیقه

 نسبتا طوالنی نسبتا طوالنی نسبتا طوالنی نسبتا طوالنی نسبتا طوالنی طوالنی اثر ماندگاری

عملکرد 

 عفونیضد

 متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  قوی

ر ایمنی امکان خط

 در سایت

 نسبتا کم نسبتا کم نسبتا کم خیلی زیاد کم خیلی کم

امکان خطر ایمنی 

 بآدر 

 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد کم خیلی کم

سهولت بهره 

برداری و 

 تعمیرات

 راحت راحت راحت دشوار نسبتا دشوار نسبتا دشوار

پراکندگی در 

 ایران

 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد کم بسیار کم

 مقایسه روش ها در چند آیتم
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ی دوم و ولویت هاا "هیدروکلریناتور"و  "آب ژاول"بهترین روش و پس از آن  "الکترولیز مولتی اکسیدانت "بطور کلی روش 

 .سوم از روش های گندزدایی موجود میباشند
 

 

 1398 سال
 

 

 
هیپوکلریت  مولتی اکسیدان

 سدیم

 %15آب ژاول  هیدروکلریناتور هیپوکلرید سدیم گاز کلر

 m3 40 40 60 20 15 40 مساحت مورد نیاز

لوازم استاندارد مورد 

 نیاز

 متوسط متوسط متوسط خیلی زیاد زیاد زیاد

هزینه خرید اولیه 

 دستگاه و لوازم مربوط

2.500.000.000 1.650.000.000 800.000.000 240.000.000 70.000.000 400.000.000 

گرم در  تزریق مورد نیاز

 متر مکعب

14 6 2 3.07 3.07 13.33 

میزان مواد مصرفی 

 کیلوگرم در ماه

36.288 15.552 5.184 7.957 7.957 34.551 

  هزینه مواد مصرفی

 کیلوگرم ریال

2.700 2.700 11.000 65.000 65.000 4.500 

در  واد مصرفیهزینه م

 ماه

97.977.600 41.990.400 57.024.000 517.233.600 517.233.600 155.481.120 

هزینه بهره برداری و 

 پرسنل

25.000.0000 25.000.0000 25.000.0000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

 2.445.773.440 6.456.803.200 6.626.803.200 1.784.288.000 2.453.884.800 3.975.731.200 هزینه کل در سال اول

هزینه کل در پنج سال 

 اول

9.878.656.000 5.669.424.000 5.721.440.000 32.174.016.000 32.004.016.000 10.628.867.200 

هزینه گند زدایی یک 

 در پنج سال متر مکعب

64 

 

 

36 37 207 206 68 

 انیهثلیتر در  1000ا از نظر اقتصادی برای دبی مقایسه روش ه                                                   است.                           هزینه ها به ریال   
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