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 خالصه

اولین بار در کشور سوئد با آغاز  1950در سال  ژاولآب  باشد.میآب ژاول  شودمیکه جهت گندزدایی آب شرب استفاده  ایماده ترینرایج

 کشیلولهآبآب شرب بکار گرفته شد. سپس در کشورهای اروپای شرقی، ژاپن و سنگاپور برای  گندزداییجهان برای تکنولوژی کلرزن های 

ر آب مورد استفاده قرار گرفت. در ایران اولین بار آب ژاول را با نام محصول وایتکس توسط دکتر خطیبی به بازار عرضه شد. عامل اصلی و شور د

و با توجه به خواص فیزیکوشیمیایی خاص خود مورد توجه  رسدمیمتفاوت به فروش  هایغلظتدر  و ،باشدمی( naoclژاول عیپوکلریت سدیم )

نمونه هیپوکلریت  .زمان و دما متغیرهایبا استفاده از  %15-12و تحلیل میزان کلر فعال در محلول هیپوکلریت سدیم  تجزیه. باشدمیمصرف کننده 

لیتری توزیع  1قسمت  دوو از کلران سمنان خریداری شده است. پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه مرکزی آب به  سدیم ارسالی از شهرستان قاین

یر شد، یک نمونه در بطری پالستیکی سفید و دمای اتاق یا محیط آزمایشگاه، یک نمونه در بطری تیره و محیط یخچال ذخیره و نگهداری شد و تأث

بسته به از کلر فعال  توجهیقابلر فعال مشخص گردید. نتایج نشان داد که محلول هیپوکلریت سدیم با از دست دادن دما و نور در تغییرات غلظت کل

 طول عمر کلر فعال را به دنبال داشت. ترینپاییندرجه حرارت،  نیباالتر ناپایدار است. کامالًو دما  سازیذخیرهو زمان  سازیذخیرهشرایط 

 %15از کلر فعال در محلول سدیم هیپوکلریت  توجهیقابلکه بهترین گزینه برای جلوگیری از دست دادن  کندمیثابت  در محیط سرما سازیذخیره

 باشدمی

 

 غلظت کاهش ،زمان درصد خلوص محلول هیپوکلریت سدیم، دما،کلمات کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه .1

 
اما از آن جایی که به شدت تحت تأثیر دما و درجه ؛ گرم بر لیتر( 150تا  100)معادل  باشدمیدرصد کلر فعال  10-15محلول هیپوکلریت سدیم محتوی  

و فلزات سنگین محلول هیپوکلریت سدیم باید  PH. نور، دهدمیاز دست  سازیذخیرهبه سرعت قدرت گندزدایی خود را در طول  باشدمیحرارت 

 oclدر مجاورت نور و گرما، یون محلول هیپوکلریت سدیم ناپایدار است و  [1]که از واکنش زیر پیداست  گونههمانمنظم کنترل شوند.  طوربه

و در محل سرما نگهداری  نورو به همین دلیل باید در ظرف مات و دور از  شودمیو نتیجتاً از شدت عمل آن کاسته  کندمی، اکسیژن آزاد شدهتجزیه

 .شودمیتجزیه  ادگیسبهشود و لذا بهتر است زودتر مصرف شوند زیرا در اثر ماندن 
Naocl- - - - Nacl + O2                                                                                         (1)  
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 هاروشمواد و . 2

 

زیر استفاده  متغیرهایال به روش تیتراسیون به دست آمد. روش یدومتری، از طریق تعیین کلر فع %15غلظت کلر فعال محلول هیپوکلریت سدیم 

 .روز 36 سازیذخیرهشدند:زمان 

 

 : Aسمپل 

موالر به آن افزوده  4وریک فاسید سول سیسی 5ی حل کرده سپس لیترمیلی 250آب مقطر و در ارلن  لیترمیلی 50گرم یدید پتاسیم در  3تا  2

. سپس بالفاصله با باشدمیره نشانه حضور هیپوکلریت سدیم در محلول که ایجاد رنگ نارنجی تی افزاییممینمونه هیپوکلریت سدیم  سیسی 0.5و 

از محلول نشاسته اضافه کرده و تیتراسیون را تا از بین  لیترمیلی 3محلول استاندارد حجمی تیوسولفات سدیم تا پیدایش رنگ زرد کم رنگ تیتر می کنیم. 

      (1)شکل .  دهیممیرفتن رنگ آبی ادامه 

 

 

 

 

 
 تغییرات رنگ محلول از نارنجی تیره به بی رنگ-1شکل 
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 : Bسمپل 

مشابه انجام شد. برای به دست آوردن درصد کلر فعال حجم محلول استاندارد حجمی  طوربه Aکلیه مراحل انجام آزمایش در سمپل 

 .نماییممینموده و بر حجم نمونه تقسیم  35.453* لیترمیلیتیوسولفات سدیم مصرفی بر حسب 

 

 

 نتایج. 3

 

ه این مطالعه با هدف بررسی تغییرات غلظت کلر در محلول هیپوکلریت سدیم در طول زمان در دو محیط یخچال و دمای محیط انجام شد. با توجه ب

و  2)شکل  ده شده استذیل نمایش دا 1 اصلی در جدول هایداده سازیذخیرهمحلول هیپوکلریت سدیم در رابطه با تغییر عوامل دما و زمان  هایارزیابی

3): 

 

 سازیذخیرهبطه با درجه حرارت،زمان در را %15نتایج اصلی غلظت کلر فعال در هیپوکلریت سدیم  - 1 جدول
SAMPLE B SAMPLE A 

Temp 

(c) 

date %CL Temp 

(c) 

date %CL 

30 23/02/1395 14.39 30 23/02/1395 14.39 

4 04/03/1395 14.2 31 04/03/1395 11.66 

4 16/03/1395 13.59 31 16/03/1395 9.96 

4 29/03/1395 13.32 30 29/03/1395 7.33 

 

 
 یر زمان:با استفاده از متغ Aرات درصد خلوص نمونه یتغی -2شکل 

 

 
 با استفاده از متغییر زمان: Bرات درصد خلوص نمونه یتغی - 3شکل 
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 بحث و بررسی. 4
 

تعیین مقدار کلر آزاد و  شودمیکه روی آب ژاول انجام  هاییتست. از جمله کنندمیحلول سدیم هیدروکسید تهیه آب ژاول را از دمیدن گاز کلر در م

. یعنی طی این رسدمی 1-است. با تبدیل آن به یون کلر، عدد اکسایش آن به  1عدد اکسایش کلر در سدیم هیپوکلریت + است. NaoHتعیین مقدار 

 .[2]کندمی عمل کلر کاهش پیدا 

Clo-(aq)+2H(aq) +2 e- - -> cl-(aq)+H2O              (2)  

 

مقدار کلر فعال موجود در محلول سدیم هیپوکلریت ) آب ژاول ( را اندازه گیری کرد. این  توانمیبا استفاده از تیتراسیون اکسایش کاهش، 

به این دلیل است که مطمئن شویم تمام یون  KIوجود مقدار اضافی . شودمی، انجام باشدمی KIواکنش در یک محیط اسیدی که شامل مقدار اضافی 

 KIدر محیط اسیدی و در حضور  توانمی واهد شد. حجم مشخصی از آب ژاول راموجود در آب ژاول به یون کلرید احیا خ -ClO)هیپوکلریت ) 

با محلول سدیم تیوسولفات )با غلظت معلوم( در حضور شناساگر  از طریق تیتراسیون توانمیمقدار ید آزاد شده در این واکنش را  اضافی تیتر کرد.

 نشاسته به دست آورد.

 n=MVیعنی مقدار مول سدیم هیپوکلریت برابر خواهد بود با نصف مقدار مول سدیم تیوسولفات.) مول سدیم تیوسولفات با استفاده از رابطه 

در  حساب کرد. توانمیمحلول قابل محاسبه است.( سپس از روی تعداد مول ، جرم را از روی حجم مصرفی محلول سدیم تیوسولفات و موالریته ی این 

درصد وزنی/حجمی مقدار کلر فعال موجود در محلول آب ژاول را ) با توجه به مقدار حجم محلول اولیه که تیتر کردیم و مقدار جرم  توانمیپایان 

با اشاره به ضرورت نگهداری هیپوکلریت سدیم در  2کالرکسون و همکاران  دست آورد. ( به شودمیسدیم هیپوکلریت که از روابط باال محاسبه 

 .شودمیشتر کلر یظروف مات و بسته ثابت کردند که باز بودن درب ظروف باعث از دست دادن ب

 

 

 گیرینتیجه. 5
          

 نتیجه گرفت که : توانمیبر اساس تجزیه و تحلیل نتایج ،  

از کلر فعال خود را از  توجهیقابلک محلول بسیار ناپایدار بوده و بسته به شرایط نگهداری و مدت زمان ذخیره بخش هیپوکلریت سدیم ی •

 .دهدمیدست 

کلر        کردن طول عمر  ترکوتاهنسبت به نور نقش به سزایی در محتوای کلر فعال هیپوکلریت سدیم دارد. دمای باالتر،  سازیذخیرهدمای  •

دست دادن  ا بهترین گزینه برای جلوگیری از در محیط سرم سازیذخیرهانده در محلول هیپوکلریت سدیم را به دنبال دارد. فعال باقی م

 درصد بود. 15از کلر فعال از هیپوکلریت سدیم  توجهیقابل
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