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گندزدايي محيط با استفاده از محلول هاي كلر  HSEنكات 

یکی از راههاي گندزدایی محیط استفاده از محلول هاي كلردار می 

% براي این كار 2باشد كه پیشنهاد می گردد از محلول هاي با غلظت 

استفاده شود.ساخت محلول هاي كلر دار با استفاده از هیپوكلریت 

كلسیم )پركلرین( و یا هیپو كلریت سدیم )آب ژاول( و همچنین 

محلول رقیق هیپوكلریت سدیم كه با عنوان سفیدكننده یا وایتکس 

نیز در بازار عرضه می گردد امکان پذیر است. البته بایستی توجه نمود 

كه درصد خلوص این سه ماده متفاوت بوده و براي ساخت محلول 

  حتما باید نسبت به رقیق سازي این مواد اقدام گردد.

 % براي گندزدايي محيط1روش تهيه محلول هاي كلر 

% از آب ژاول و یا مایع سفیییدكینینیده 2روش تهیه محلول هاي كلر 

% و مایع سفیید 22)هیپوكلریت سدیم(.آب ژاول داراي خلوص حدود 

% میی 2كننده )محلول رقیق هیپوكلریت سدیم( داراي خلوص حدود 

بوده و  2به  20% از آب ژاول 2باشد.آب مورد نیاز براي ساخت محلول 

% از مایع سفید كننده )میحیلیول 2آب مورد نیاز براي ساخت محلول 

 می باشد. 2به  0رقیق هیپوكلریت سدیم( 

 % از پركلرين )هيپوكلريت كلسيم(1روش تهيه محلول هاي كلر 

براي محاسبه مقدار پودر پركلرین نیز می بایست خلوص محصول 

% از پركلرین با 2مدنظر قرار گیرد.براي ساخت یک لیتر محلول كلر 

گرم پودر پركلرین را در یک لیتر  12الی  14% می بایست 24خلوص 

دقیقه  22آب حل نموده و با استفاده از یک وسیله مناسب به مدت 

  محلول را هم بزنید.

 موارد مصرف : گند زداي سطوح و محيط

% جهت گینیدزداییی و 1% تا حداكثر  2محلول به صورت رقیق شده 

متیشیکیل از سینی  شستشو زمین،كف دیوار ها، تمامی قسمتهاي 

دستشویی توالت حمام و در كلیه بخشها بکار برده می شود. متشیکیل 

 از سن  دستشویی توالت حمام و در كلیه بخشها بکار برده می شود. 

 تفاوت مواد گندزدا و مواد ضد عفوني:

گندزداها روي سطوح بی جان مصرف می شوند درحیالیییکیه میواد 

اسیتیفیاده میی ضدعفونی كننده روي پوست، مخاط و سطوح جاندار 

گندزدا ها براي پوست ومخاط سالم مضرند درحیالیییکیه میواد .گردد

ضدعفونی كننده روي پوست ومخاط سالم قابل استفاده وبی ضرر می 

گندزدا ها بیشتر اثر تخریبی وكشتن باكتري ها را دارنید در .باشند

 حالیکه مواد ضدعفونی كننده بیشتر مانع رشد ونمو باكتریها می شوند

  الکل هم خاصیت گند زدایی وهم خاصیت ضد عفونی دارد.

 نكات ايمني:اصول استفاده از مواد گندزدا و 

.قبل از شروع عملیات گندزدایی به وسایل حفاظت فردي مینیاسیب 2

مانند لباس وكفش كار، دستکش، پیشبند، عینک، ماسک و .. مجیهیز 

 .گردید

.پرکلرین به هیچ عنوان نباید در مجاورت مواد آلی و روغنننی 2

 قرار گیرد زیرا منجر به آتش سوزی می شود.

.از محلول هاي كلردار براي پارچه هاي پشمی و ابریشمیی و چیرم 3

 نباید استفاده كرد.

.خیساندن زیاد پارچه ها در محلول هاي كلردار )به صورت خاص آب 0

ژاول( سبب ضعیف شدن الیاف آنها می شیود. ایین میاده میوجیب 

 خوردگی فلزات می شود و براي وسایل فلزي مناسب نیست.

.محلول هاي كلردار سمی است و نباید آن را در محیط هاي بسته به 2

 كار برد.

.از به کار بردن محلول های کلردار به همراه جوهر ننمن   6

 مواد اسیدی و آمونیاک باید جدا خودداری نمود.

.این مواد را همواره بایستی به تنهایی و بدون مخلوط كردن با پیاك 7

كننده هاي دیگر استفاده كنید ) زیرا این دو با هم گاز بسیار سمی و 

 كشنده كلر را تشکیل می دهند(.

(.مواد كلردار پوست ، چشم و ریه ها را تحریک می كند و به آنیهیا 2

 .آسیب می رساند . لذا از تماس مستقیم آن با دست باید پرهیز كرد

(.محلول هاي كلردار ناپایدار است و در مجاورت نور وگرما تیجیزییه 4

شده اكسیژن و كلر آزاد می كند و در نتیجه از شدت عمل آن كاستیه 

می شود، لذا باید آن را در ظروف مات و نیز دور از گرما نیگیهیداري 

( این محلول در حضور تركیبات آلی، غیر فعال شده وتجیزییه 24كرد.

می گردد بنابراین قبل از گند زدایی، زدودن اجرام وكثیافیت از روي 

سطوح و وسایل( براي افزایش تاثیر محلول گندزدا برروي میکیروبیهیا 

 ضروري است.

 ايمني: شرايط 

 اشتعال پركلرین با آب خاموش شود. . در صورت 2

. در صورت تماس با چشم و مخاط بینی و وارد شدن محلول آن بیه 1

دهان با آب فراوان شستشو داده شود. در صورت بلعیییده شیدن بیه 

 پزشک مراجه شود.

دقیقه جهت ته نشینی حالل رعایت شود و سپیس 22نکته: الزم است 

 به ظروف اصلی جهت پاشش نهایی منتقل گردد.

وش تهيه محلول جهت ضدعفوني دست در صورت عدم دسترسي بهه ر

 ضدعفوني كننده هاي پايه الكلي:

در صورت عدم دسترسی به ضدعفونی كننده هاي پایه الکلی جهت 

درصد هم 4.42شستشو و ضدعفونی دست می توان از محلول كلر 

% یا 2درصد را می توان از محلول كلر4.42استفاده كرد. محلول كلر 

 % به شرح زیر تهیه نمود:2آبژاول 

% 2یک قسمت محلول آب ژاول درصد:  5با استفاده از آبژاول -1

 قسمت آب سرد مخلوط شود. 44را با 

 % تهیه شده از پودرپرکلرین:1با استفاده از محلول کلر : 2

قسمت آب مخلوط می شود. یا  24درصد با 2یک قسمت محلول كلر 

 14درصد را در  52-74گرم پودر پركلرین 22به طوركلی می توان 

 درصد حاصل شود.4.42لیتر آب حل نمود تا محلول كلر 

 (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی2

1)WHO Guidelines كد مدرك:TD-HS 165-01 


