
تعيين پتانسيل خورندگي يا رسوب گذاري آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهر خرم

)كوپن خوردگي(روش كاهش وزن آباد با استفاده از

4، دكتر مهدي فرزادكيا3، دكتر محمدرضا شاهمنصوري2، دكتر قدرت اله شمس خرم آبادي1مهندس رضا پيري علم

 كارشناس ارشد ،كارشناس مسئول بهداشت محيط ،مركز بهداشت استان لرستان-1

 دانشيار ،گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان2

، گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-3  دانشيار

، گروه مهندسي بهداش-4 ت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي ايراناستاديار

:چكيده

: واهميت موضوع مقدمه

، زيبا شناختيكهفرايند خوردگي به طور كلي يكي از مهمترين مشكالت در صنعت آب است مشكالتي برروي مسائل اقتصادي

و.و بهداشتي مي گذارد به آبهاي خورنده عالوه بر نشت فلزات خطرناكي چون سرب و كادميم به درون آب آشاميدني

، موجبات اعتراض مصرف كنندگان را فراهم مي سازد  از طرف ديگر به علت بروز. خطر افتادن سالمت شهروندان

و پوسيدگي هاي متعدد در شبكه توزيع ،عالوه بر افزايش حجم آب از دست رفته  بروز آلودگي هاي،شكستگي ها

و تعويض لوله ها ،شير شيوع بيماريهاي واگوثانويه  و اپيدمي هاي خطرناك ،ساليانه هزينه هنگفتي را جهت ترميم يردار

و خانگي تحميل مي كند  و سوراخ شده به تاسيسات شهري و پمپ هاي پوسيده تشكيل رسوب در لوله ها ازطرفي.آالت

كا آنها، منجر به گرفتگي  و ديگ بخار را و كارايي گرم كننده هاي آب گرم همچنين مي توانند در سيستموهش مي دهد شده

اين مطالعه از نوع توصيفي وبه صورت مقطعي.هاي منازل مشكالت فراواني از جمله افزايش ميزان مصرف انرژي را بوجود آورند

 كاهشاز روش بااستفادهشبكه هاي توزيع شهر خرم آباد آب آشاميدني با هدف تعيين پتانسيل خوردگي يا رسوب گذاريو

.به وسيله تست نيپل استفاده شده است وزن



:هاو روشمواد

از نوع توصيفي وبه صورت مقطعي شـبكه هـاي آب آشـاميدني با هدف تعيين پتانسيل خوردگي يا رسوب گذاريواين مطالعه

دستگاه12بدين منظور تعداد.ه شده استاز روش كوپن گذاري به وسيله تست نيپل استفادو توزيع شهر خرم آباد انجام گرفت

و براساس جزئيات مندرج در  شد1994سال ASTMتست نيپل و24ومجموعاَ. ساخته عـدد كـوپن24عدد كـوپن آهنـي

و به تناوب  دو مرحله در در تماس با آب شهر مورد مطالعه45-90برنجي و.قـرار گرفـت وبر روي پايه نگهدارنده كـوپنروز

.نها محاسبه گرديدآوسط خوردگي ميزان مت

و نتايج :يافته ها

و24در طول تحقيق مجموعاَ در24عدد كوپن آهني نتايج كـاهش.دستگاه تست نيپل نصب شده است12عدد كوپن برنجي

در سال2089/3(وزن كوپن هاي آهني  و كوپن هاي برنجي) هزارم اينچ در سـا59/1(بيانگر خورندگي متوسط )لهـزارم ايـنچ

.نشان دهنده خوردگي متوسط آب آشاميدني شهر مورد مطالعه است

و نتيجه گيري : بحث

در آب شبكه هاي توزيع شهر مورد مطالعه نشان مي دهد كه ميـانگين نـرخ متوسـط نتايج بكار گيري اين روش تعيين پتانسيل خوردگي

م خوردگي بر اساس ، خوردگي در حد و برنجي توسط است وعلت اختالف ميزان خوردگي كوپن هاي آهنـي كاهش وزن كوپن هاي آهني

از ايـن.و برنجي كه در اكثر موارد كوپن هاي برنجي كاهش وزن كمتري داشته اند، اختالف مقاومت آنها در مقابل آبهاي خورنـده اسـت 

آ  و پايش مداوم شبكه هاي توزيـع و معتبر جهت تعيين پتانسيل خوردگي ب شـهري در سـاير كشـورها روش به عنوان يك روش متداول

در مـواقعي براي بررسي وضعيت خوردگي يا رسوب گـذاري آب اين روش. در خصوص بكارگيري از روش كاهش وزن.استفاده مي گردد

كه جواب فوري مورد نظر نباشد مي تواند اطالعات مناسبي در خصوص وسعت خوردگي يا رسوبگذاري در اختيار بهره بـرداران تاسيسـات 

.دهد آب قرار 

، رسوب گذاري ،روش كاهش وزن، شبكه توزيع آب آشاميدني شهر خرم آباد: واژه هاي كليدي .آب خورنده


