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საცურაო აუზის ქიმია

ჰიპოქლორიტი იშლება უფრო სწრაფად, ვიდრე  ქვექლოროვანმჟავა 
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ქიმიური რეაქციები ქლორირების პროცესში

საცურაო აუზის  ქლორირება არაა მარტივი საკითხი, დიდძალი  ქიმია დგას ამ პროცესის უკან. არსებობს კარგი ქიმიური მიზეზი, თუ რატომ უნდა აარიდოთ  თავი საცუარო აუზში 
შარდს.  დეტალურად განვიხილოთ საცუარო აუზის ქლორირება და ქიმია.

შარდი აუზში და ქლორამინები

მარცხნიდან მარჯვნივ: ქლორამინი, დიქლორამინი და  ტრიქლორამინი

.

ძლიერი მჟანგავი; 
მთავარი ბაქტერიოციდული  აგენტი

ქვექლოროვანმჟავა

ქლორირების აგენტები

მარცხიდან მარჯვნივ:  ქლორი, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი და 
კალციუმის ჰიპოქლორიტი

ქლორის აირი დღესდღეობით იშვიათად გამოიყენება აუზების 
ქლორირებისთვის, რადგან მისი შენახვა და გამოყენება არაერთ 

რისკთანაა დაკავშირებული. ნაცვლად ამისა, გამოიყენება 
ჰიპოქლორიტის მარილები. კალციუმის ქლორიდსაც უმატებენ ხოლმე 

აუზის წყალში; ეს გახსნისგან იცავს კალციუმის სულფატს, მცირედ 
ხსნად კომპონენტს, რომელიც გამოყენებულია საშენ მასალად 

(დუღაბად) აუზის ფილების დასამაგრებლად.

ქლორი და ჰიპოქლორიტის მარილი რეაქციაში შედის წყალთან და 
წარმოქმნის ძლიერ მჟანგავს - ქვექლოროვანმჟავას, მთავარ 

ბაქტერიოციდულ აგენტს.

წყალში ქვექლოროვანმჟავა წონასწორობაშია ჰიპოქლორიტის 
იონთან, შედარებით სუსტ მჟანგავთან. ამ ქიმიკატების 

გაერთიანებულ კონცენტრაციას უწოდებენ „თავისუფალ ქლორს“ 
(‘free available chlorine’, FAC).

ჰიპოქლორიტის იონი სწრაფად იშლება ულტრაიისფერი (უი) 
დასხივების ქვეშ, რომლისგანაც მზის სხივი შედგება. ეს FAC-ის 90%-

ით შემცირებას იწვევს გარე აუზში. აქედან გამომდინარე, ღია ცის 
ქვეშ მყოფ საცურაო აუზს სჭირდება უფრო ხშირი ქლორირება ან 

დამატება სხვა ქიმიკატებისა, რომლებიც  FAC-ის დონის 
სტაბილიზებას მოახდენს.

სუსტი მჟანგავი; 
წარმოიქნება შედარებით მაღალ pH-ზე

ჰიპოქლორიტის იონი

უი სხივით ფოტოლიზი

ამიაკი და ამიაკის მსგავსი ნაერთები, რომლებსაც შეიცავს ადამიანის 
ოფლი და შარდი, რეაქციაში შედის ქვექლოროვანმჟავასთან და 
წარმოქმნის ქლორამინებს.სწორედ ეს (და არა ქლორი) 
წარმოქმნის საცუაროაუზისთვის დამახასიათებელ სუნს. ამის გამო 
ზოგიერთ მცურავს შეიძლება აეწვას თვალები და გამოიწვიოსმძიმედ 
სუნთქვა (ხრიალი).

აუზის სუნი რესპირატრული  ეფექტები მწვავე თვალები

საცურაო აუზში შარდი ეხმარება უფრო მეტი ტრიქლორამინის 
წარმოქმნას, რადგან შარდმჟავა, რომელსაც შარდი შეიცავს, ამ 
რეაქციის დამაჩქარებელია. ის, ამავდროულად,  მცირე რაოდენობით 
ციანოგენ ქლორიდს წარმოქმნის. ქლორს, რომელსაც შეიცავს 
მსგავსი თანაური პროდუქტები, „კომბინირებულ ქლორს“ უწოდებენ
(‘combined chlorine’, CC).

მარცხნივ: შარდმჟავა

ქვემოთ: ციანოგენ  ქლორიდი


