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ميش دي امغيذ يا ميش ( )lVامغيذ ٗ يا ميشيو
ٍقذٍٔ
ميشيو ( )ClO2گاصي صسدسّگ اعت مٔ دس دٍاي  20دسجٔ عاّتي گشاد تٔ اّذاصٓ  8 g dm-3دس آب
حو ٍي ؽ٘دّ .قغٔ رٗب آُ  -59دسجٔ عاّتي گشاد (تا تؾنيو مشيغتاىٖاي ّاسّجي سّگ)،
ّقغٔ ج٘ػ آُ  11دسجٔ عاّتي گشاد ،اعيذيتٔ آُ (ٍ ٗ 3.0 )pKaقذاس  LD50تشاتش تا 292
( mg/kgدٕاّيٍ٘ ،ػ) ٍي تاؽذٍ] .قذاس  LD50يؼْي ّيَي اص ٍ٘ؽٖاي ٍ٘سد ٍغاىؼٔ دس اثش
ٍصشف دٕاّي آُ ٍادٓ ٍي ٍيشّذ [.ايِ ٍادٓ ،ػاٍو امغيذمْْذٓ ق٘ي ٗ ٍفيذي دس صْؼت
تصفئ آب ٗ دس عفيذمْْذگي (ٍ )Bleachingي تاؽذ.

عاختاس ٗ پيّ٘ذٕا
ٍ٘ىن٘ه  ClO2داساي تؼذادي فشد اص اىنتشّٖٗاي ٗاالّظ ٍي تاؽذ ٗ
تْاتشايِ يل ساديناه پاساٍغْاعيظ تٔ حغاب ٍي آيذ .عاختاس
اىنتشّٗي آُ تا ٍذتي ع٘الّي تاػث عشدسگَي ؽيَيذاّاُ ؽذٓ
ت٘د صيشا ٕيچ يل اص عاختاسٕاي ى٘ئيظ ٍحتَو آُ ،خييي سضايت
تخؼ ّث٘دّذ .ىيْ٘ط پائ٘ىيْگ ٍت٘جٔ ؽذ مٔ ايِ ٍ٘ىن٘ه داساي دٗ
عاختاس سصّٗاّغي اعت مٔ دس ٕش مذاً اص آّٖا ،يل پيّ٘ذ دٗگأّ ٗ يل پيّ٘ذ عادٓ ٗج٘د داسد :

تٖئ
ميش دي امغيذ ٍ٘ىن٘ىي تٔ ؽذت گشٍادٓ ٍي تاؽذ ٗ صٍاّينٔ اص ٍ٘اد سقيق مْْذٓ خ٘د جذا
ٍي ؽ٘د خييي عشيغ تجضئ ٍي ؽ٘د .تْاتشايِ سٗؽٖاي تٖئ اي يا عْتضي ٍْاعة ٕغتْذ
مٔ ؽاٍو ت٘ىيذ ٍحي٘ه ٕايي اص ايِ ٍ٘ىن٘ه تذُٗ ػث٘س اص ٍشحئ فاص گاصي ٍي تاؽْذ .ىزا حَو
آُ تايغتي تٔ ؽي٘ٓ اي ايَِ ٗ ٍحتاعأّ ص٘ست گيشد.
دس آصٍايؾگآ ClO2 ،اص امغيذاعيُ٘ عذيٌ ميشيت تٖئ ٍي ؽ٘د:
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تيؼ اص  95%اص ميش دي امغيذ ت٘ىيذ ؽذٓ دس جٖاُ اص عذيٌ ميشات تذعت ٍي آيذ ٗ تشاي
عفيذمشدُ خَيش ماغز ٍ٘سد اعتفادٓ قشاس ٍي گيشد .ايِ ٍادٓ سا ٍي ت٘اُ تا تاصدٓ تاال ٗ اص
عشيق مإؼ عذيٌ ميشات دس ٍحي٘ه اعيذي ق٘ي ٗ تا ػاٍو مإْذٓ ٍْاعة ٍثو ٍتاّ٘ه،
ٕيذسٗژُ پشٗمغيذٕ ،يذسٗميشيل اعيذ يا ع٘ىف٘س دي امغيذ ت٘ىيذ مشدٗ .امْؼ مو سا ٍي ت٘اُ
تٔ ص٘ست صيش ّ٘ؽت:
ميش دي امغيذ ٍ +حص٘الت جاّثي

ميشات  +اعيذ  +ػاٍو مإْذٓ

اػتقاد تش ايِ اعت مٔ ٗامْؼ عذيٌ ميشات تا ٕيذسٗميشيل اعيذ دس ظشفي جذاگأّ اص عشيق
ٍغيش صيش پيؼ ٍي سٗد:

ٍغيش ت٘ىيذ ٌٍٖ تش ٗ تجاسي تش اص ٍتاّ٘ه تٔ ػْ٘اُ ػاٍو مإْذٓ ٗ ع٘ىف٘سيل اعيذ جٖت
اعيذي مشدُ اعتفادٓ ٍي مْذ .دٗ ٍضيت اعتفادٓ ّنشدُ اص فشايْذٕاي ٍثتْي تش ميشيذ ايِ
اعت مٔ اص ت٘ىيذ ٍجذد ميش ػْصشي جي٘گيشي ٍي ؽ٘د ٗ ٍضيت دًٗ ،عذيٌ ع٘ىفات (ٍادٓ
ؽيَيايي اسصؽَْذ تشاي ماسخأّ ماغزعاصي) تٔ ػْ٘اُ ٍحص٘ىي جاّثي ٍي تاؽذ .ايِ
فشايْذٕاي ٍثتْي تش ٍتاّ٘ه تا تاصدٓ تاال ت٘ىيذ ٍي ؽّ٘ذ.
تاصاس م٘چنتش ٗىي ٌٍٖ ٍصشف ميش دي امغيذ ٍشت٘ط تٔ ضذػفّ٘ي مْْذٓ ٕا ٍي تاؽذ .اص ّظش
تجاسي ت٘ىيذ ميش دي امغيذ تشاي ٍصاسف ضذػفّ٘ي مْْذگي تا اعتفادٓ اص يني اص عٔ سٗػ
صيش ٗ تٔ مَل عذيٌ ميشيت يا سٗػ عذيٌ ميشيتٕ-يپ٘ميشيت اّجاً ٍي ؽ٘د:

يا سٗػ عذيٌ ميشيتٕ-يذسٗميشيل اعيذ:

سٗػ دًٗ تٔ  25%ميشيت تيؾتش تشاي ت٘ىيذ ٍقذاس ٌٕ اسصي اص ميش دي امغيذ ّياص داسد.
تشاي ت٘ىيذ ميش دي امغيذ تغياس خاىص ٍي ت٘اُ اص اىنتشٗىيض ٍحي٘ه ميشيت اعتفادٓ مشد:
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گاص ميش دي امغيذ تغياس خاىص ( 7.7%دس ٕ٘ا يا ّيتشٗژُ) سا ٍي ت٘اُ تٔ مَل سٗػ گاص-جاٍذ
ت٘ىيذ مشد مٔ دس ايِ سٗػ ،گاص ميش سقيق تا ميشيت عذيٌ جاٍذ ٗامْؼ ٍي دٕذ.

حَو ٗ جاتجائي آُ
دس غيظت ٕاي تيؾتش اص  15%حجَي ٕ٘ا دس ؽشايظ ( STPاعتاّذاسد آي٘پاك  :دٍاي صفش دسجٔ
عيغي٘ط ،فؾاس ٍغيق  100kPaيا  ٗ 0.986 atmاعتاّذاسد اّجَِ ٍيي اعتاّذاسد ٗ
تنْ٘ى٘ژي يا  20 : NISTدسجٔ عيغي٘ط ،فؾاس ٍغيق  101.325 kPaيا ٍ٘ )1 atmىن٘ه ClO2
تٔ ص٘ست اّفجاسي تٔ ميش ٗ امغيژُ تجضئ ٍي ؽ٘د .فشايْذ تجضئ تٔ مَل ّ٘س آغاص ٍي ؽ٘د.
تْاتشايِ ٕشگض ؽنو غييظ ؽذٓ ايِ ٍ٘ىن٘ه سا جاتجا ّنْيذ تينٔ َٕ٘اسٓ اص ؽنو گاصي ٗ حو
ؽذٓ آُ دس آب ٗ تا ٍحذٗدٓ غيظتي  0.5تا  10 gr/litاعتفادٓ مْيذ .حالىيت ٍ٘ىن٘ه  ClO2دس
آب ،دس دٍإاي پاييِ تش افضايؼ ٍي ياتذ :تْاتشايِ اعتفادٓ اص آب عشد ( 5دسجٔ عيغي٘ط)
تشاي ّگٖذاسي آُ دس غيظتٖاي تاالتش اص ٍ 3 gr/litتذاٗه اعت .دس امثش مؾ٘سٕا ٍثو اياالت
ٍتحذٓ آٍشيناٍَ ،نِ اعت گاص ميش دي امغيذ تا ٕش غيظتي حَو ّؾ٘د ٗ ٍؼَ٘ال َٕ٘اسٓ دس
ٍحيي مٔ آُ سا تٔ ماس ٍي تشّذ تا اعتفادٓ اص ٍ٘ىذ ميش دي امغيذ ت٘ىيذ ٍي ؽ٘د .دس تشخي اص
مؾ٘سٕاٍ ،حي٘ه ميش دي امغيذ تا غيظت مَتش اص  3 gr/litاص عشيق صٍيْي حَو ٍي ؽ٘د
ٗىي ايِ ٍحي٘ه تقشيثا ّاپايذاس ٗ عشيؼا دس حاه تجضئ اعت.

ماستشدٕا
دس اتتذا اص ميش دي امغيذ تٔ ػْ٘اُ عفيذمْْذٓ خَيش چ٘ب (تيؼ اص  95%اعتفادٓ) اعتفادٓ
ٍي ؽذ .ػالٗٓ تش ايِ ،اص آُ تشاي عفيذمشدُ آسد ٗ ضذػفّ٘ي مشدُ آب آؽاٍيذّي ؽٖشي ّيض
اعتفادٓ ٍي ؽذ .تٔ ػْ٘اُ ٍثاه دس ّي٘ي٘سك دس عاه  1944تشاي تخشية فْ٘ه آب آؽاٍيذّي اص
ميش دي امغيذ اعتفادٓ ٍي ؽذ .دس عاه  1956تا ت٘ىيذ اّث٘ٓ ميش دي امغيذ ٗ اعتفادٓ اص آُ
تٔ ػْ٘اُ ضذػفّ٘ي مْْذٓ آب آؽاٍيذّي ،دس تشٗمغو تيژيل تٔ جاي ميش اص ايِ ٍادٓ اعتفادٓ
ؽذ .ماستشد ػٍَ٘ي تش آُ دس تصفئ آب ،تٔ ػْ٘اُ يل پيؼ امغيذاُ قثو اص ميشداس مشدُ آب
آؽاٍيذّي ٗ تٔ ٍْظ٘س تخشية ّاخاىصيٖاي آب عثيؼي ٍي تاؽذ مٔ ٍْجش تٔ ت٘ىيذ تشي ٕاى٘
ٍتاّٖا ( )THMدس حض٘س ميش آصاد ٍي ؽ٘د.
عشعاّضائي تشي ٕاى٘ ٍتاّٖا تٔ ػْ٘اُ ٍحص٘الت جاّثي حاصو اص ضذػفّ٘ي آب ٍ٘سد تشديذ
اعتَٕ .چْيِ صٍاّينٔ  pHآب تيؾتش اص  7تاؽذ ٗ دس حض٘س آٍّ٘ياك ٗ آٍيِ ٕا ٗ يا تشاي مْتشه
تي٘فييٌ ٕا دس عيغتَٖاي ت٘صيغ آب ،اعتفادٓ اص ميش دي امغيذ تش خ٘د ميش دس ضذػفّ٘ي آب
اسجحيت داسد .اص ميش دي امغيذ دس تغياسي اص فشايْذٕاي تصفئ آب ٗ صْايغ غزائي تٔ ػْ٘اُ
صيغت مؼ (ٍادٓ اي ؽيَيائي يا ٍينشٗاسگاّيغَي اعت مٔ اص عشيق سٗؽٖاي ؽيَيائي يا
تي٘ى٘ژيني ،قادس تٔ اػَاه اثشي مْتشه مْْذٓ يا تاصداسّذٓ تش سٗي اسگاّيغَٖاي ٍضشس ٍي تاؽذ)
اعتفادٓ ٍي ؽ٘د.
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ميش دي امغيذ دس ٍقايغٔ تا ميش ،خ٘سّذگي مَتشي داسد ٗ تْاتشايِ تشاي مْتشه تاکتشی ىژیّ٘ال
ٍْاعة تش اعت ٗ تش سٗػ يّ٘يضاعيُ٘ ٍظ – ّقشٓ جٖت مْتشه ايِ تامتشي اسجح تش اعت صيشا
تشخالف سٗػ يّ٘يضاعيُ٘:
(ٍ٘ )1سد تاييذ عاصٍاُ حفاظت ٍحيظ صيغت اعت
( )2تحت تاثيش ٍْفي  pHقشاس َّي گيشد
( )3تاثيش خ٘د سا تا گزؽت صٍاُ اص دعت َّي دٕذ صيشا سؽذ تامتشيٖا دس تشاتش صيغت
مؾي ٍقاٍٗت ٍي مْذ
( )4تحت تاثيش ٍْفي عيييظ ٗ فغفات قشاس َّي گيشد مٔ تٔ ػْ٘اُ تاصداسّذٓ ٕاي
خ٘سدگي آب آؽاٍيذّي ٍ٘سد اعتفادٓ قشاس ٍي گيشّذ.

عثق ؽنو ،دس غيظتٖاي تشاتشي اص ميش ٗ ميش دي امغيذٍ ،قذاس ٍينشٗاسگاّيغَٖاي تاقيَاّذٓ
دس ٍ٘سد ميش دي امغيذ تٔ ع٘س ٍت٘عظ  70تشاتش م٘چنتش خ٘إذ ت٘د.
ميش دي امغيذ دس امثش ؽشايظ ّغثت تٔ ضذػفّ٘ي مْْذگي ٍينشٗتٖاي تيَاسيضايي ٍثو
ٗيشٗعٖا ،تامتشيٖا ٗ تل ياختٔ ايٖايي ٍثو ميغت ژياسديا ٗ کشیپت٘عپ٘سیذیً٘ دس ٍقايغٔ تا ميش
ٍ٘ثشتش ػَو ٍي مْذ.
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اعتفادٓ اص ميش دي امغيذ دس فشايْذ تصفئ آب ٍْجش تٔ تؾنيو ٍحص٘ه جاّثي ميشيت ٍي
ؽ٘د مٔ اخيشاً ٍامضيٌَ ٍقذاس ٍجاص آُ دس آب آؽاٍيذّي دس اياالت ٍتحذٓ آٍشينا ٍ 1ppmي
تاؽذ .ايِ اعتاّذاسد تاػث ٍحذٗد مشدُ اعتفادٓ اص ميش دي امغيذ دس اياالت ٍتحذٓ آٍشينا دس
آتٖاي تا ميفيت تاال يا آتٖايي ؽذٓ اعت مٔ تا إِٓ جٖت اّجاً اّؼقاد تصفئ ٍي ؽّ٘ذ.
(إِٓ تاػث مإؼ ميشيت تٔ ميشيذ ٍي ؽ٘د)
اص ميش دي امغيذ تٔ ػْ٘اُ ضذػفّ٘ي مْْذٓ ٕ٘ا ّيض اعتفادٓ ٍي ؽ٘د ٗ تؼذ اص حَالت عيآ
صخٌ دس عاه  ،2001دس اياالت ٍتحذٓ تٔ ػْ٘اُ ػاٍو اصيي پااليؼ عاختَاّٖا ٍ٘سد اعتفادٓ
قشاس گشفت.
ميش دي امغيذ تٔ ػْ٘اُ امغيذاُ دس تخشية فْ٘ه دس فاضالتٖا ،مْتشه گ٘سخش ٗ صذفٖاي م٘آگا
دس ٍصاسف آتي ٗ مْتشه ت٘ دس ٗعايو پااليْذٓ ٕ٘ا ٍ٘سد اعتفادٓ قشاس ٍي گيشد .اص ميش دي
امغيذ تثثيت ؽذٓ ٍي ت٘اُ دس دٕاّؾ٘ئ ٕا ٗ تشاي دسٍاُ تيَاسيٖاي دٕاّي ٗ ت٘ي تذ دٕاُ
اعتفادٓ مشد.

ايَْي
اعتؼَاه ميش دي امغيذ ٍَنِ اعت ٍْجش تٔ ػ٘اسض جذي ٍاّْذ اص دعت دادُ ؽذيذ آب
تذُ ٗ دس ّتيجٔ فؾاس خُ٘ پاييِ ،تٖ٘ع ٗ اعٖاه ٗ اعتفشاؽ ؽذيذ ؽ٘د.

ٍْاتغ :
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine_dioxide
http://www.chloridos.co.uk
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