
قرص کلر آکوامارین
در انواع ساده و کات کبود دار در اندازه 3 اینچ

محصولی از شرکت آذران صنعت امرتات



یکــی از روش هــای رایــج و کــم هزینــه ضــد عفونــی آب اســتخر اســتفاده از قــرص هــای کلــر مــی باشــد کــه در انــواع 
ســاده و آنزیــم دار )کات کبــود دار( موجــود بــوده و بــر اســاس نــوع بهــره بــرداری مــی تــوان آنــرا انتخــاب نمــود. قــرص 
ــرد بلکــه باعــث شــفاف تــر شــدن نســبی  ــه تنهــا میکــرو ارگانیســم هــای موجــود در آب اســتخر را از بیــن مــی ب ــر ن کل
ــاً قــرص هــای کات کبــود دار )کــه دارای ذرات آبــی رنــگ ســولفات مــس مــی باشــند(  آب اســتخر هــم مــی شــود. ضمن
از رشــد جلبــک هــای ریــز میکروســکوپی کــه ســبب ســبز شــدن آب اســتخر و لیــز شــدن کــف و جــداره هــای اســتخر 
مــی شــود پیشــگیری مــی کننــد. کلــر مــاده بســیار خورنــده ای اســت کــه بایــد حــد محلــول در آب بــه میــزان 1 الــی 
حداکثــر ppm 1.5 باشــد کــه بــا تســت کیــت هــای مربوطــه دقیقــاً قابــل انــدازه گیــری اســت. بــه منظــور اســتفاده 
یــا کلــرزن خطــی پیشــنهاد مــی گــردد. بــرای تصفیــه آب اســتخر تجهیزاتــی از قبیــل کلــرزن شــناور  از قــرص کلــر 
ــر آکواماریــن از مــاده اولیــه هیپوکلریــت کلســیم تولیــد مــی گردنــد. قطــر خارجــی ایــن قــرص هــا ســه  قــرص هــای کل
اینــچ معــادل حــدود 76 میلیمتــر و ارتفــاع هــر قــرص 1 اینــچ معــادل 25 میلیمتــر مــی باشــد. وزن هــر قــرص 200 گــرم 
بــوده و هــر 5 عــدد از آن برابــر بــا یــک کیلوگــرم مــی باشــد. ایــن قــرص هــا در انــواع ســاده و آنزیــم دار موجــود بــوده و 
انتخابــی مناســب و اقتصــادی بــرای اســتخرهای شــنا مــی باشــند. مــدت زمــان حــل شــدن یــک قــرص کلــر آکواماریــن در 
آب اســتخر بــر اســاس دمــای آب و میــزان جریــان آب بیــن 3 الــی 7 روز مــی باشــد. طبعــاً هــر چقــدر دمــای آب اســتخر 
باالتــر یــا میــزان جریــان آب گذرنــده از روی آن بیشــتر باشــد میــزان حاللیــت قــرص کلــر در آب افزایــش مــی یابــد.

 Aquamarine قرص کلر استخر آکوامارین

 مــاده ای موســوم بــه تــری کلــرو ایــزو ســیانوریک اســید از دیــر بــاز در تولیــد قــرص هــای کلــر و ســایر تولیــدات 
ــد  ــرا ایــن مــاده از لحــاظ تجــاری ایــن مزیــت را مــی دهــد کــه در پیون ــر وجــود داشــته اســت، زی ــه کل ــر پای ــی ب گندزدای
شــیمیایی بــا کلــر ســبب پایــداری کلــر در آب اســتخر شــده و میــزان مانــدگاری کلــر در آب را افزایــش مــی دهــد. 
امــا نتایــج تحقیقــات CDC در کنفرانــس جهانــی بهداشــت آب 2015 نشــان مــی دهــد کــه اگــر میــزان ســیانوریک 
کنــد.  ایجــاد  و ســالمتی  اســتخر  آب  کیفیــت  بــرای  جــدی  توانــد مشــکالت  مــی  زیــاد شــود  اســتخر  آب  در  اســید 
کلــر  تأثیــر  زمــان  مــدت  و  کاهــش  را  کلــر  اثرگــذاری  قــدرت  اســید،  ســیانوریک  بــاالی  غلظــت  کــه  صــورت  بدیــن 
بــه منظــور از بیــن بــردن میکــروب هــا را افزایــش مــی دهــد، تــا جایــی کــه حتــی کلــر را نســبت بــه میکروارگانیســم 
کنــد.  مــی  اثــر  بــی  کامــالً  کریپتــو  اختصــار  بــه  یــا   Cryptosporidium parvum مثــل  خطرناکــی  بســیار  هــای 

الزامــات  مــورد  در   11203 اســتاندارد  طبــق 
عمومــی اســتخرهای شــنا، اســتفاده از ترکیبــات 
پایــه ســیانوریک اســید ممنــوع اســت. بــر  کلــر 

قــرص هــای کلر آکوامارین از هیپوکلریت کلســیم 
پایــدار کننــده ســیانوریک  تولیــد شــده و دارای 
و  صحیــح  اســتفاده  صــورت  در  و  نبــوده  اســید 
ســامتی  خطــری  گونــه  هیــچ  آن،  از  انــدازه  بــه 
بــدن انســان و محیــط زیســت اطــراف را تهدیــد 

نمی کنــد.
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