بسمه تعالی

محلول مولتی اکسیدانت سورولیت ()Sorolyt
شرکت دانش بنیان ایدهگران سورن آّب به عنوان تنها دارنده و صاحب فناوری پیشرفته الکترولیز غشایی نمک طعام در کشور
و سومین در دنیا ،محلول ویژهای جهت گندزدایی و ضدعفونی با کاربردهای گوناگون تولید نموده است .این فناوری ابتدا به
مدت  6سال در قالب نمایندگی از شرکت  Redo Waterآلمان در ایران عرضه شد؛ در این مدت بسیاری از استانها از
جمله ،خوزستان ،یزد ،فارس ،گلستان و ...از خدمات این فناوری بهرهمند شدهاند .در ادامه و از سال  ،1393شرکت دانشبنیان
ایدهگران سورن آب ضمن تسلط کافی بر ابعاد فنی این فناوری (هیدرولیکی ،الکترونیکی و مکانیکی) ،با افتخار نسبت به بومی
نمودن آن بصورت مهندسی معکوس نمود.
نکته مهم در محصوالت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتبرترین ازمایشگاه های کشور آلمان (دانشگاه برمن) آزمایش
شده است ،مواد تشکیل دهنده و قدرت اثر گذاری آن بر گروه های مختلف میکرواگانیزم ها است .در کشور ما به دلیل فقدان
برخی فناوری ها ،امکان اندازهگیری مواد تشکیل دهنده با مشکل جدی مواجه است؛ هر چند شواهد بسیاری برای مقادیر
تشکیل دهنده این محصوالت وجود دارد .برای نمونه به منظور اندازهگیری مقدار ازون ،در کشور ما تنها برخی از آزمایشگاه
ها دارای کیتهای اندازه گیری ازون هستند که با عدم قطعیت بسیار زیادی همراه است .در ادامه آنالیز شیمیایی محلول
سورولیت که توسط شرکت  Redo Waterآلمان انجام شده است ،ارائه میشود:

یکی از مهمترین چالشهای مربوط به استفاده از گندزداها در آب ،محصوالت جانبی و باقیماندهای آن میباشد .مطابق
استانداردهای موجود ملی و بین المللی ،حدی از محصوالت جانبی برای کلر موجود در سورولیت که باعث تولید گروه تری
هالومتان ها ( )THMsو بروز سرطانها خواهد شد و نیز مقادیر موجود در محلول گندزدای ناشی از فناوری در زیر ارائه شده
است:

همانطور که از نتایج جدول مشخص است مقادیر مجموع تری هالومتان ها کمتر از حد استاندارد میباشد و محلول گندزدا
دارای محصوالت جانبی در دامنه استاندارد قابل تحمل خواهد بود .الزم به ذکر است که این دامنه استاندارد برای آب آشامیدنی
میباشد.
همچنین نمونهای از نتایج استحصال شده از مقادیر تریهالومتانها با تزریق سورولیت به شبکه آب شهری در ادامه ارائه شده
است .این مقادیر حاکی از کمتر بودن مقادیر محصوالت جانبی چهارگانه تولید شده در دامنه استاندارد دارد.

اثر محلول بر باکتریها/میکروبها
نمونه های متعددی از تستهای میکروبی توسط شرکت  Redoبر روی محلول سورولیت انجام شده و نیز نمونه هایی نیز
توسط شرکت دانشبنیان ایده گران سورن آب انجام شده است که در زیر تنها به نمونه ای از آن بسنده میشود .این تست-
ها معموالً بر روی کل کلیفرمها ،اشرشیا کولی ،پسودوموناس ،انتروکوکوس ،هتروتروف ،لژیونال و ...انجام میشود.

در ذیل نیز نمونه تست میکروبی انجام شده جهت بررسی اثر گندزدایی آب استخر ارائه شده است .مطابق با تأییدیه آزمایشگاه
مرجع ،نتیجه  6مورد تست انجام شده در دامنه استاندارد و پذیرفته شده قرار دارد.

اثرگذاری بر ویروس کرونا
این محلول به علت عدم دسترسی و امکانات بر روی ویروس کرونا انجام نشده است اما مستندات علمی (مقاالت معتبر و
گزارشات مراکز پژوهشی) از تأثیر دیاکسید کلر ( )ClO2بر روی این ویروس وجود دارد که در ذیل به برخی اشاره خواهد
شد .محلول مولتی اکسیدانت سورولیت دارای چهار اکسیدانت قوی شامل کلر ،دی اکسید کلر ،ازن و اکسیژن میباشد.

تأییدیه ها و گواهینامه ها
تأییدیه ها و گواهینامه های متعددی مربوط به این فناوری از بخشها و مراجع نظارتی مختلف دریافت شده است که در ذیل
به برخی به اختصار اشاره خواهد شد .همچنین تأییدیه های کارفرما و نمونه های اجرا شده متعددی وجود دارد که تنها به یک
نمونه در ذیل (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) به دلیل اکتفا نمودن موضوع ،بسنده شده است.

تأییدیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

گواهینامه ISO 10002: 2014

گواهینامه ثبت اختراع فناوری

تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضالب

تأییدیه بنیاد ملی نخبگان کشور

گواهینامه ISO 9001: 2015

حذف بایوفیلم ( )Biofilmاز سطوح و جداره لوله
به منظور ارزیابی عملکرد گندزدایی محلول مولتی اکسیدانت فناوری سورن آب ( )Sorolytو مقایسه آن با کلر ،سنجش
میزان بایوفیلم موجود در جداره لولههای شبکه آبرسانی شهری است .نتایج حاصل از عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMاز بایوفیلم چسبیده بر جداره لولهی سطح شبکه ،در دو حالت گندزدایی با گاز کلر و استفاده از تنها یک
ماه محلول مولتی اکسیدانت فناوری سورن آب ،اندازهگیری و میزان بایوفیلم تخمین زده شد.

سیستم گندزدایی با گاز کلر

سیستم گندزدایی با محلول مولتی اکسیدانت فناوری سورن

ضخامت بایوفیلم 8.16 :میکرومتر

آب ()Sorolyt
ضخامت بایوفیلم 1.31 :میکرومتر
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مولتی اکسیدانت

شاخص

گاز کلر

پودر کلر

آب ژاول

ايمني در

خطر نشت و کشنده در
غلظتهای پایین ،به خطر
انداختن سالمت افراد ،احتیاج
به لوازم اضافی ایمنی،
مشکالت ایمنی در حمل و
نقل

سمی و خطرناک ،ایجاد اثرات
مزمن تنفسی ،ایجاد سوختگی و
سوزش در تماس با پوست ،اثر
خطرناک نابینایی بر چشم در اثر
تماس ،آسیب جدی به معده و
روده در صورت بلعیدن

ایجاد حساسیت و قرمزی
پوست و چشم در تماس
مستقیم ،نیاز به کنترل درجه
حرارت محیط و تهویه مناسب
جهت خارج نمودن هیدروژن
(بسیار خطرناک و قابل
اشتعال)

در دسترس

تأمین از کارخانه و حمل تا
محل استفاده ،نگرانی در
خصوص کمبود یا نبود در
بازار ،ریسک تعطیلی محل
تولید به دلیل خطرات زیست
محیطی در هنگام تولید

عرضه با کیفیت های مختلف و حمل و نقل دشوار ،ریسک استفاده از نمک به عنوان ماده اولیه،
نامرغوب در بازار ،وابستگی به نشت در زمان بارگیری ،حمل وجود بیش از  500کارخانه تولید
کارخانجات تولید و ریسک و تخلیه در تأمین خارج از نمک در سراسر و فقدان ریسک نبود
واردات ،نیاز به آمادهسازی در سایت محصول
ماده اولیه ،قیمت بسیار پایین نمک
محل سایت
طعام

بهداشت در

پایین بودن شاخص ،ORP
پایین تر بودن قدرت
گندزدایی ،احتمال باالی
تولید ( THMسرطانزا
بودن) در ابتدای تزریق به
شبکه ،امکان ایجاد پودر در
آب و احساس آن با تزریق
زیاد

مقدار ناچیز یا عدم تولید  THMبه
علت عدم واکنش مولتی اکسیدانت
با  NOMهای موجود در آب،
جلوگیری از شوری آب با جدا نمودن
سدیم ،عدم تأثیر بر کیفیت آب به
دلیل مناسب بودن غلظت کلر در
صورت خطای عملیاتی ،زمان تماس
بسیار پایین (حدود  60ثانیه) ،عدم
تولید ترکیبات آلی کلره و برومات
()BrO-3

سايت

بودن مواد
اوليه

آب آشاميدني

بهداشت در
آب استخر

مدت زمان باالی تماس (حدوداً
 45دقیقه) و نیاز به مخزن و عدم
امکان تزریق مستقیم ،باال بودن
احتمال تولید ( THMسرطانزا
بودن) به دلیل تک اکسیدانت
بودن و نیاز به تزریق باال ،اثر
ناخالصی های آن مانند فلزات
سنگین بر کیفیت آب و اثر
سرطانزایی ،رسوب در لوله ها به
ویژه فلزی و ایجاد خوردگی

ضعیف بودن قدرت گندزدایی،
مدت زمان باالی تماس
(حدوداً  45دقیقه) ،اثر ناخالصی
های آن مانند فلزات سنگین بر
کیفیت آب و اثر سرطانزایی،
رسوب در لولهها ،احتمال
باالی تولید  ، THMتأثیر بر
طعم ،بو و کیفیت آب (شوری)

() Sorolyt
عدم ایجاد حساسیت در تماس با
پوست ،به دلیل استفاده از نمک
هیچگونه خطر ایمنی و بهداشتی را
در محیط کار فراهم نمیسازد .تنها
میبایست در محیط خشک
نگهداری شود تا کلوخه نگردد.

منسوخ شدن این روش جهت تولید مقادیر قابل توجه رسوبات افزایش  TDSو شوری آب ،توانایی حذف میکروارگانیسمهای
به علت وجود کلسیم ،نیاز به اسید اثر گندزدایی پایین ،بوی ژیاردیا و کریپتوس پرودیوم به علت
گندزدایی استخرها در دنیا
نامطبوع ،خوردگی تأسیسات تولید دی اکسید کلر در محلول
جهت کاهش  pHآب
به علت وجود سدیم

