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  المللي توسعه پايدار و عمران شهري چهارمين كنفرانس بين
  پژوهان مؤسسه آموزش عالي دانش

  1393آذرماه اصفهان، ايران، 
 

   

7

 در استفاده براي طعام نمك الكتروليز فرآيند از حاصل تركيبات بررسي

  )بكو سيستم از حاصل محلول موردي مطالعه( فاضالب و آب گندزدايي

  مهران نقشينه
 وهشي ارزيابي محيط اصفهان پژمؤسسه

mnaghshine@yahoo.com 

  نفيسه استادمرادي
  ارزيابي محيط اصفهان پژوهشي مؤسسه

nafise.85@gmail.com 

  سعيد ساماني مجد
   پژوهشي ارزيابي محيط اصفهانمؤسسه

samanisaeed@yahoo.com 

  امير مسعود ساماني مجد
   اصفهان پژوهشي ارزيابي محيطمؤسسه

a.m.samani@gmail.com 

  حميدرضا پورزماني
  محيط شتبهدا مهندسي گروه زيست، محيط تحقيقات استاديار، مركز

  اصفهان پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده
pourzamani@hlth.mui.ac.ir 

   
  چكيده

شود در آخرين مرحله انجام  محسوب ميفرايندترين بخش هاي تصفيه آب، گندزدايي كه مهمفراينددر 
 رسيدن به نقطه اي باشد كه آب تا مقدار باقيمانده مواد گندزدا در آب تصفيه شده بايد به گونه. گيرد مي

آيد كه به عنوان يك روش گندزدايي متداول به شمار مي استفاده از كلر به. مصرف دچار آلودگي ثانويه نشود
زا و همچنين توليد تركيبات جانبي مضر،  ضعيف در از بين بردن عوامل زنده بيماريدليل عملكرد نسبتاً

زني، گزين كلرزني مانند استفاده از اشعه فرابنفش، ازنهاي جاياز ميان روش. آيدگزينه مطلوبي به شمار نمي
عنوان گندزدا چه به لحاظ ايمني و چه به لحاظ  اكسيد كلر و غيره، استفاده از محلول مولتي اكسيدان بهدي

اخيرا شناسايي تركيبات موجود در محلول . ها استعملكرد و دارا بودن مقدار باقيمانده يكي از بهترين روش
تر علل منظور شناسايي و بررسي نحوه عملكرد اين محلول در گندزدايي آب و درك عميق سيدان بهمولتي اك

در اين پژوهش، با استفاده از . هاي گندزدايي به يكي از ضروريات بدل گشته استبرتري آن بر ساير روش
ژاول و پركلرين هاي گندزدا مانند آب سنجي فرابنفش محلول مولتي اكسيدان با ساير محلولروش طيف

مورد مطالعه قرار گرفته و با مقايسه طيف جذبي تركيبات احتمالي موجود در اين محلول، صحت ادعاي 
  .وجود اين تركيبات در محلول مولتي اكسيدان مورد بررسي شد

  
  .الكتروليز، گندزدايي، بكو، نمك طعام :هاي كليدي واژه
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