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التعقيم والتطهير
التعقيم :عملية يتم فيها قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة ،فالتعقيم مرتبط بموت الكائنات الحية الدقيقة ،لذا
يجب عدم استخدام تعبير معقم تقريبا أو جزئيا ،فإما خالي من الكائنات الحية الدقيقة أو ال.
التطهير :وسيلة يتم بواسطتها التخلص من الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض أو التي تعمل كوسيط
لنقل األمراض و لكنها ليست بالضرورة قادرة على القضاء على الحويصالت البكتيرية.
تطهير المياه :عملية يتم فيها قتل األحياء الدقيقة والفيروسات ال ُممرضة أو تعطيل آلية عملها أو إزالتها،
وهي عملية خاصة بمياه الشرب إذ أنها ال تقتل جميع األحياء المتواجدة في المياه ،وتتطلب تمديدات
المياه العامة الحفاظ على مستوى معين من التعقيم في كامل نظام التوزيع ،والذي يُتوقع أن تبقى المياه
فيه لعدة أيام قبل أن استهالكها ،وبعد إدخال أي مادة كيماوية معقمة ،تُخزن المياه في خزانات خاصة
مؤقتة وتُعرف بخزان التطهير للسماح للمادة الكيميائية المضافة إتمام عملية التعقيم.
التطهير
 -1طرق تطهير المياه :تصنف عمليات التعقيم وفق اسلوبين:
 .0طرق كيميائية :أهمها الكلور واألوزون وثاني أكسيد الكلور والكلورامين
 .2طرق فيزيائية :أهمها الحرارة واألشعة فوق البنفسجية
 -2آلية عمل التطهير :للتطهير آليتان وهما:
 .0تدمير البنية الخلوية.
 .2التداخل مع األنشطة األيضية وصنع البروتين.
وفي مجال تطهير المياه يتم عادة الجمع بين اآلليتين
 -3العوامل المؤثرة على عملية تطهير المياه:
 -0-3نوع الكائنات الدقيقة :فبعض األحياء الدقيقة أكثر تحمال لمواد التطهير من غيرها.
 -2-3نوع المعقم :إذ تتمايز المعقمات عن بعضها في قوة تأثيرها وفعاليتها.
 -3-3تركيز المعقم :كلما زاد التركيز ازدادت فعالية العملية (لكل مادة ح ٌد أعلى).
 -4-3زمن العملية :تتمايز المواد المطهرة في سرع تفاعالتها عن بعضها البعض.
 -5-3نوعية المياه :ترتبط جودة عملية التطهير بجودة ونوعية المياه من حيث:
أ -محتوى العكارة :إذ يحمي وجود معلقات دقيقة الكائنات الحية الدقيقة ويعرقل عمل المادة المطهرة.
ب -محتوى المواد العضوية الطبيعية ( :)NOMفوجودها يعني استهالك أكبر للمواد المعقمة ،كما يؤدي
أيضا إلنتا مخلفات تطهير (.)DBP
 درجة الحموضة :تؤثر درجة الحموضة المياه ) (pHعلى عمل المادة المطهرة ،كما هو حال شاردةالهيبوكلوريت التي تطلق الكلور الفعال في الوسط الحمضي واألكسجين الفعال في الوسط القلوي.
 -2درجة الحرارة ومدى تجانسها في كامل خزان التطهير.
 -4تقنين تطهير المياه :قننت منظمات عالمية تطهير المياه لضمان عدم زيادة أو نقصان الجرعة،
وأشهرها:
 الوكالة األميركية لحماية البيئة ()EPA
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 منظمة الصحة العالمية ()WHO
 المنظمة الدولية للمقاييس ()ISO
وتنص أغلب اللوائح على وجوب وصول معدالت التطهير المياه إلى ما يعادل .%22.22
 -5مراحل تطهير المياه:
 -0-5المرحلة األساسية :وتطبق بجمع عمليات الترشيح مع األكسدة الكيميائية.
 -2-5المرحلة الثانوية :والهدف منها المحافظة على خلو المياه من العوامل الممرضة في تمديدات نظام
التوزيع حتى االستهالك.
 -6المواد المستخدمة في تطهير المياه :تتوزع تقنيات التعقيم ما بين :المعالجات الكيميائية والتقنيات
الفيزيائية.
 -0-1تطهير المياه بالمواد الكيميائية :ومن أشهر المعقمات:
أ -الكلورين أو غاز الكلور أو الكلور  :Cl2غاز سام أصفر مخضر ،فعال جدا في إبادة العوامل
الممرضة تقريبا ،ويالءم المرحلتين .وتصل جرعته المميتة حتى  %3.0من حجم الهواء ،ما يستوجب
الحرص الشديد أثناء تطبيقه.

ب -هيبوكلوريت الصوديوم أو الكالسيوم :أكثر أمانا من غاز الكلور ،وشاردته الفعالة ) ،(ClO-وهيبو
كلوريت الصوديوم (ماء جافيل) أسهل استخداما من هيبو كلوريت الصوديوم كونه ملحا منحال يمكننا
استخدامه بشكله السائل ،في حين أن هيبو كلوريت الصوديوم ملح غير حلول بالماء.
تسبب شاردة الهيبوكلوريت التآكل السريع ما يستوجب عزله عن المعدات التي قد تتضرر من التماس
معه ،وال يجوز خزن هيبو كلوريت الصوديوم ألكثر من شهر كونه منتجا سائال ،في حين يمكننا خزن
هيبو كلوريت الكالسيوم لكونه مسحوقا جافا لما يقارب العام بشروط الخزن النظامية بعيدا عن الضوء
والرطوبة.
لشاردة الهيبو كلوريت رائحة نفاذة ،ويجب عزلها عن المواد العضوية مثل الخشب والقماش
والمنتجات النفطية ،كون تفاعله معها ناشر للحرارة ما قد يؤدي لنشوب الحرائق ،كما أنها تمتص
الرطوبة بسهولة ما يؤدي النطالق غاز الكلور منها ،ما يستوجب إفراغ حاوياتها بصورة كاملة أن
إحكام إغالقها.
الكلورامين  Chloraminesأو كلور األمونيوم  :NH2Clمادة معقمة تعطي مخلفات تطهير أقل من
نظيراتها من الكيماويات األخرى ،ويتم اصطناعها الكلورامين مكان استهالكها لتصل فعاليتها حتى
 %22خالل دقائق معدودة (أي أن زمن التعقيم قصير بالنسبة لنظائرها من المشتقات الكلورية) ،ومن
عيوبها أنها معقم ضعيف وأقل فعالية بكثير تجاه الفيروسات والطفيليات من الكلور الحر ،لهذا السبب
يعتبر مادة مناسبة لالستخدام كمطهر لمنع إعادة النمو الثانوية البكتيرية في نظام توزيع المياه ،ومن
بظروف معينة ثالثي كلوريد النيتروجين وهو مادة سامة وقاتلة لإلنسان،
مشاكلها أيضا أنها تعطي
ٍ
ويضفي على الماء طعما ورائحة بغيضين.
األوزون :يتميز غاز سرعة فعاليته ،ويستخدم على نطاق واسع كوسيلة تعقيم أساسية في الكثير من بقاع
العالم ،وهو ال ينتج مواد عضوية مهلجنة مباشرة (من مشتقات مخلفات التعقيم) إال إن تواجدت أيونات
البروميد ،ويعيبه ثباته الضعيف ما يستوجب توليده حال استخدامه وفق التفاعل:
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كما أنه يستلزم في هذه الحالة وجود معقم ثانوي (كالكلور) ،ألن األوزون ال يمنع عملية إعادة تكاثر
البكتيريا وال يحافظ على المياه معقمة لفترة طويلة مثل الكلور.

 -7التعقيم بالوسائل الفيزيائية :يعتبر الغلي أحد أشهر عمليات التعقيم  ،ولكنه مكلف ويستوجب معقما
ثانويا.
التعقيم باألشعة فوق البنفسجية :ومن العمليات الحديثة حاليا هي التعقيم
باألشعة فوق البنفسجية ) (UVالتي تدمر بشكل فعال البكتيريا
والفيروسات عن طريق تغيير الحمض النووي فيها فتمنعها من التكاثر،
ولكنها تستوجب معقما ثانويا لمنع إعادة نمو الكائنات الحية الدقيقة.
ومن األسباب التي تجعلها مرغوبة كمعقم أولي:
 سهولة تطبيقها وسرعتها ،وسهولة أعمال الصيانة الخاصة بها.
 ال تعطي مخلفات سامة.
وتستخدم فقط ألنظمة المياه الجوفية الخالية من األحياء التي ال يمكنها قتلها والتي يمكن أن تتواجد في
المياه السطحية ،كما أنها ال تناسب المياه عالية نسب العكارة العالية أو الملونة ،أو إن وجدت مواد
عضوية قابلة للذوبان ألنها تستخدم األشعة لتتحلل فتصبح بالتالي غذاء سهال للبكتيريا ويمكن لهذه المواد
تتفاعل معها أو تمتصها فتحد من أداء التعقيم.
 -8مشاكل زيادة أو نقص التعقيم:
مشاكل زيادة جرعة المعقم :عند زيادة جرعة المعقم ،يتم مالحظة رائحة وطعم الكلور ،وفي هذه الحالة
يتم تعريض المياه للهواء لمدة  5دقائق لتتبخر المواد الزائدة ومن ثم يتم غلي الماء لمدة دقيقة واحدة.
ومن الضروري عدم استنشاق المياه أو الغازات المنبعثة والقيام بعملية التهوية الالزمة ،وتسبب زيادة
جرعة التعقيم على المدى الطويل أمراضا وربوا وقد يسبب مشاكل سرطانية.
مشاكل قلة جرعة المعقمُ :تشخص هذه الحالة عند إصابة اإلنسان بالمرض ويتم التشخيص من قبل
طبيب مختص .ما يستوجب التطبيق الفوري لنظم تعقيم المياه ،واستخدام الكلور المبيض السائل
(الكلور المنزلي باالسم الشائع) لحين تطبيق الطرق النظامية في التعقيم والتطهير ،بمزج المياه والكلور
بالكميات الالزمة وتركها  3-2ساعات خزنها في خزان مغلق نظيف لمنع تلوثها من جديد ،ومن
الضروري غلي الماء لمدة دقيقة إذا لم يكن عكرا أو لمدة خمس دقائق إن كانت فيه عكارة ،فمن
بشكل كا ٍ
ف في المياه العكرة ألن الكلور سيتفاعل مع
الضروري التنويه إلى أن المعقمات ال تعمل
ٍ
المعلقات وليس مع األحياء الدقيقة ،وتتم إعادة الجرعة عند إضافة مياه جديدة أو عند مرور أسبوع
(أيهما يأتي أوال).
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الديتول
من المعلوم أن الديتول واحد من أهم المركبات الكيميائية المتميزة والمعقمة وهذا المركب مشهور في
أغلب المنازل في أعمال التنظيف والتعقيم وغيرها..
تركيب الديتول:
مركب عطري مشتق كلوري للفينول ،ويسمى الديتول بحسب نظام  -4 :IUPACكلورو - 5 ، 3 -
ثنائي ميثيل الفينول

مكونات الديتول:
 %4.4من المادة الفعالة ) ،(C8H9OClباإلضافة إلى :زيت الصنوبر ،والغول االيزوبروبيلي ،
وزيت صابون الخروع  ،والكراميل والماء.
فعاليته:
يعتبر مطهر جيد للجروح فهو لطيف على البشرة ،ويقوم بقتل البكتريا ويحمي الجسم من الجراثيم التي
من الممكن أن تسبب العدوى أو األمراض ،وسبب فعاليته الهائلة في إبادة الجراثيم بما يحتويه من
مكونات مضادة للجراثيم ،فهو فعال جدا ضد البكتريا (الموجبة والسالبة) والفطريات والخمائر والعفن،
ولديه القدرة على إبادة  % 24من الميكروبات في  05ثانية.
ويتميز الديتول بقلة س ّميته وأمان استعماله ،وتمتد فعاليته لكامل مجال الحموضة  ،pH: 4-9وعالوة
عن انحالله بالماء ،نجده ذوابا في األغوال مثل اإليثانول و  -2بروبانول وزيت الصنوبر ...ويتم تداوله
في األسواق على شكل سائل ،وصابون.
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