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 بررسی رسوب گذاری و خوردگی در سیستم آبرسانی
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 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان سلماس،کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی

 2اکبرشیدائی حبشی
 امور اّ ب و فاضالب سلماس ،آب و فاضالب آذربایجان غربی کارشناس فنی شرکت

civilakbar@yahoo.com 

 

 

 چکیده:

می محض اینکه سیستمی از این جنس )فوالد، گالوانیزه( مورد بهره برداری قرار ه طبق بررسی ها مشخص شد ب

ب روی سطح دیواره آن پدید می آید که از ترکی بر ،ایی متفاوتیالکترو شیم  بسیار ریز دارای پتانسیل گیرد نواحی

آب ورودی به  ،واکنشهای آندی و کاتدی ، واکنش اصلی خوردگی  حاصل می شود. در خصوص لوله های سیمانی

چنانچه ماده  ،اتفاق می افتد این دالیلیک سیستم بایستی رسوب گذار باشد در غیر اینصورت تخریب لوله ها به 

 تواندمی ننحالل آن در آب محدود بوده و  ا ،چسبنده در مواد سیمانی دارای مقدار کمی هیدروکسید کلیسم باشد

که این حالت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که از  به مقدار قابل مالحظه ای درصد تخلل مواد سیمانی را افزایش دهد

نتواند در نزدیکی ، حالتی که رسوب پایدار کربنات کلسیم و  سیمان پرتلند در ساخت چنین لوله های استفاده شود

چنانچه ژل سیلیکات که از تجزیه سیلیکات کلسیم هیدراته که از ماده  های ماده سیمانی تشکیل شود.دهانه حفره 

 شود بر روی جداره ها تشکیل شود تخریب لوله به کندی انجام خواهد گرفت. ایی حاصل مییشیم

 رسوب ، لوله های آزبست ، میکرو کریستال، خوردگی  کلیدی: واژگان
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 مقدمه:

ترین ترکیب از یک ماده سیمانی است. بنابراین در هنگام تهیه یک ماده بتنی به روش دکلسیم سبکهیدروکسی

سانتریفیوژ و یا ویبره کردن، هیدروکسیدکلسیم، در داخل آن به طور یکنواخت توزیع نخواهد شد. مخصوصا در جداره 

های آهنی با الینینگ های بتنی مسلح و یا لولهلهداخلی لوله، به مقدار بیشتری یافت می شود. این حال بیشتر در مورد لو

کند. هنگامی که آب برای اولین بار وارد سیستم می شود، هیدروکسید کلسیم موجود بر سیمان صدق می -اندود ماسه

ر آب د PH. در نتیجه، آن بیشتر خواهد شد گردد و نمودار می روی پوشش دیواره لوله، در آب انتقالی حل 

هر چقدر زمان توقف  .(1991)ملکوتیان و همکاران ،بیشتر شود.  9شبکه توزیع ممکن است از ماکزیمم مقدار مجاز یعنی 

تر و قطر لوله کوچکتر باشد، احتمال وقوع چنین حالتی بیشتر خواهد بود. بنابراین، قبل از و یا انتقال آب در لوله طوالنی

برداری قرار گیرد، الزم سیمان مورد بهره -آهنی )چدن یا فوالد( با الینینگ ماسه ای از جنس بتن مسلح و یااینکه لوله

هنگامی که آب  است مدتی برای حل شدن رسوب هیدروکسید کلسیم تشکیل شده بر روی جداره داخلی لوله، صبر کرد.

های سیمان سیم در حفرهانتقالی از یک سیستم با مواد سیمانی در تماس باشد امکان تشکیل رسوب محافظ کربنات کل

 وجود دارد در عین حال الزم است شرایط زیر برقرار باشد.

هایی بایستی رسوب آب ورودی به سیستم بایستی رسوب گذار باشد: آب ورودی به سیستم به دالیل مذکور در بخش -1

باشد، تخریب لوله ممکن گذار باشد. در عین حال، چنانچه آب ورودی بعضی مواقع خورنده و یا همواره کمی خورنده 

 است به دالیل زیر به کندی انجام گیرد.

چنانچه ماده چسبنده در مواد سیمانی، دارای مقدار کمی : شودحالتی که آب فقط بعضی از مواقع خورنده می -الف 

تخلخل مواد  ای درصدتواند به مقدار قابل مالحظههیدروکسیدکلسیم باشد، انحالل آن در آب خورنده محدود بوده و نمی

شود که از سیمانی مرکب از مواد آتشفشانی استفاده شود. در صورتی سیمانی را افزایش دهد. این نتیجه زمانی حاصل می

که سیمانی از هیدرات کلسیم غنی باشد، میزان حل شده در آب خورنده از حالت قبل بیشتر است. در عین حال مقدار 

آب را در نزدیک سطح فلزی، برای مدتی طوالنی در حد PH یاد هست که بتواند هیدرات کلسیم ذخیره به اندازه کافی ز

 افتد که از سیمان پرتلند استفاده شده باشد.بسیار باال نگه دارد. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می

های حفره  انهتواند در نزدیکی دهدر این حالت، رسوب پایدار کربنات کلسیم نمی :حالتی که آب همواره خورنده است -ب

ماده سیمانی تشکیل شود. در عین حال چنانچه ژل سیلیکاتی که از تجزیه سیلیکات کلسیم هیدارته موجود در ماده 

شود، بر روی جداره تشکیل شود، تخریب لوله به کندی انجام خواهد گرفت. در حقیقت، این ژل سیمانی حاصل می

 کند.ال متوقف نماید، کند میها را، بدون آن که آنها را کامسرعت حرکت یون

2- TIC تواند به تنهایی حفاظت جداره داخلی لوله را نبایستی خیلی کم باشد: خاصیت رسوب گذاری یک آب نمی

برداری از )کل کربن غیر آلی( نیز نبایستی خیلی کم باشد. در حقیقت، در اوایل بهره TICتضمین  نماید. عالوه بر آن، 

ای از باال دست تا پایین دست سیستم، تغییر عناصرانتقالی، ممکن است به مقدار قابل مالحظهسیستم، ترکیب برخی از 

باشد  ، مطلوب نمیCاز منحنی کلکوکربنیک  Pنماید. در چنین حالتی، رسیدن نقطه نشان دهنده آب، به نزدیک راس 

برای  TICباقی بماند.میینیمم مقدار  Pهای راسحداقل، نقطه نشان دهنده آب نبایستی برای مدتی طوالنی در نزدیکی

الذکر به خصوصیات سیستم نیز بستگی دارد.هرچقدر توان به طور قطعی تعیین کرد زیرا تغییرات فوقآب ورودی را نمی

آب، زمان کمتری را در سیستم بماند و همچنین قطر لوله بزرگتر ودرصد تخلخل مواد سیمانی کمتر باشد، اهمیت 

در یک آب رسوب گذار  TICه خطر تخریب کمتر خواهد بود. در عمل، برای اطمینان از این که مقدار تغییرات و در نتیج

برداری از یک سیستم، ترکیب عناصر آب در انتهای سیستم ورودی به سیستم، خیلی کم نباشد، الزم است در آغاز بهره

ها  رسوب کربنات کلسیم بر روی تمامی جداره )انتهای خط انتقال و یا شبکه( مورد بررسی قرار گیرد. به محض این که

به  ، سیستم در مقابل تخریب حفاظت شده است.TICتشکیل شد و در صورتی که آب خورنده نباشد، صرف نظر از مقدار 
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منظور صرفه جویی در انرژی، برای اختالط عناصر اصلی در تولید سیمان، از فرایند خشک در مقایسه با فرایند تر، بیشتر 

شود. گردند، تولید میهای پتاسیم و سدیم که در آب به خوبی حل میشود. در این فرایند، مقداری هیدراتاده میاستف

هم بیشتر خواهد شد. چنانچه  12ها از آب در حفره PHچنانچه در تولید سیمان از فرایند خشک استفاده شده باشد 

ولی با سرعت بسیار کمتری وجود دارد. در عین حال چنانچه از الذکر رعایت نگردد، باز هم خطر تخریب های فوق توصیه

سیلیس بی شکل به عنوان شن و ماسه ماده سیمانی استفاده شود، ماده حاصل در صورتی که دارای هیدروکسیدهای 

ریب پتاسیم و سدیم باشد، ناپایدار خواهد بود زیرا تولید سیلیکات با خاصیت انبساطی زیاد نموده و ممکن است به تخ

شود در تولید مواد سیمانی، از سیلیس بی شکل به عنوان شن و ماسه استفاده ماده سیمانی بیانجامد. بنابراین توصیه می

 (.1939)قلی زاده و همکاران، نشود.

 :هایی به منظور جلوگیری از رسوب گذاریتوصیه -

ها  باشد، زیرا به محض اینکه تمام حفرهید میهای بتنی یا اندود سیمانی غیر محتمل و بع رسوب گذاری در جداره لوله

گراد تجاوز ننماید، نرخ رسوب گذاری کربنات درجه سانتی 93تا  22مسدود شدند، در صورتی که دمای آب انتقالی 

ها آب رسانی دارای شیرآالت و همچنین  کلسیم بسیار پایین خواهد شد. در عین حال از آنجایی که تمام سیستم

باشد لذا به منظور جلوگیری از گرفتگی قطعات فلزی به وسیله رسوبات تشکیل شده، نسبت اشباع کتر میانشعابات کوچ

 (.1992)حفری و همکاران،تجاوز نماید. 2/1کربنات کلسیم آب ورودی به سیستم، نبایستی از رقم 

ایی با قطر کوچک، همراه با تعداد ههای توزیع آب سرد یا گرم خصوصی از لولهسیستم :لوله های گالوانیزه درتماس با آب

شوند بایستی اقدامات الزم به ها از فوالد ساخته میشود. چون معموال این سیستمزیادی زانو و اتصاالت دیگر تشکیل می

تواند باعث تشکیل منظور کاهش خطر خوردگی انجام گیرد.در این بخش نشان داده خواهد شد که یک الیه گالوانیزه می

 گردد. در عین حال در مورد تحقق هر یک از شرایط زیر، این الیه محافظ تشکیل نخواهد شد: الیه محافظ

 بخش نباشد.ترکیب آب موجود در سیستم، رضایت 

 .سختی آب، قبل از ورود به سیستم گرفته شده باشد 

 .طراحی یا ساخت سیستم مناسب نباشد 

دهند. ی را کامال تمیز کرده و سپس در حوضی از روی مذاب قرار میهای فوالدهای گالوانیزه، ابتدا لوله برای تولید لوله

شود. سطح باالی این الیه را روی میکرومتر از فلز پوشده می 33تا  03ای به ضخامت در این فرایند سطح فوالد با الیه

آلیاژها باعث  دهد.اینخالص و بقیه ضخامت آن را تا سطح فوالد، ترکیب متغیری از آلیاژ روی و آهن تشکیل می

های سطح الیه گالوانیزه، از نظر نوع کریستال و میکروکریستال شوند.چسبندگی بهتر الیه گالوانیزه به سطح فوالد می

-ترکیب شیمیایی یا یکدیگر اختالف دارند. در نتیجه، به محض اینکه سیستمی را از جنس فوالد گالوانیزه مورد بهره

آید. روی در ریز دارای پتانسیل الکتروشیمیایی متفاوت، بر روی سطح دیواره آن پدید میبرداری قرار گرفت، نواحی بسیار 

و ...( ترکیب  ، ، ، های موجود در آب )، بالفاصله با آنیونهای نواحی آندی اکسید شده و یون

، شامل ترکیبات یونی و یا مولکولی حاصل های روی دوظرفیتی عالوه بر یون (.1993نیا،فکور و حسین ) شوند.می

در نواحی کاتدی، اولین واکنش که بایستی مورد توجه قرار گیرد،  باشد.های موجود در آب نیز میاز ترکیب آن با آنیون

-های آندی و کاتدی، واکنشاز ترکیب واکنش .د داردواکنش احیاء اکسیژن محلول است که معموال در آب توزیعی وجو

 شود:های اصلی خوردگی حاصل می

  )1( 

های کاتدی، ممکن است پس  از حل ها از یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین هر یک از میکروکریستالتمام میکروکریستال

تال آندی گردد. به عبارت دیگر، نواحی آندی و کاتدی شدن میکروکریستال بعدی در آب انتقالی، تبدیل به میکروکریس

های آلیاژ روی و رسد. به تدریج فقط میکروکریستالمرتبا در حال تغییر هستند و خوردگی نسبتا یکنواخت یه نظر می
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ک چنانچه ی گونه تاثیری بر مکانیزم خوردگی ندارد.شوند ولی این پدیده هیچآهن بر سطح الیه گالوانیزه ظاهر می

های الکتروشیمیایی توسط اکسیژن سیستم آبرسانی از چدن یا فوالد ساخته شده باشد، آهن دو ظرفیتی حاصل از کوپل

رسوب هیدروکسیدفریک تشکیل شده بر (. 1991)سیدپور،شود. می     محلول، اکسید شده و به آهن سه ظرفیتی تبدیل 

گردد. در عین حال، این رسوب ممکن است بستر یایی ثانویه میهای الکتروشیمها باعث پدیدار شدن کوپلروی  دیواره

ها، باعث پدید که سیستمی از فوالد گالوانیزه ساخته شده باشد، میکروکوپل رسوبات کربنات کلسیم نیز باشد. در صورتی

. در عین حال، تواند اکسید شودگردند )دقیقا مشابه آهن دوظرفیتی(. ولی روی دوظرفیتی نمیآمدن روی دوظرفیتی می

 ترکیب شده و ترکیبات زیر را تولید نمایند. و  های تمایل دارند با یون های یون

  کربنات روی() 

 هیدروکسیدروی () 

  هیدروکربنات روی() 

های داخلی سیستم، الزم است کربنات کلسیم با سرعت کافی، در داخل به منظور متوقف کردن خوردگی کلیه جداره

نشین شود. بنابراین نسبت اشباع کربنات کلسیم آب ورودی به یک سیستم فوالد گالوانیزه رسوبی از ترکیبات روی ته

ری نسبت به رسوب بایستی به اندازه کافی باال باشد. در عین حال، رسوب ترکیبات روی از نظر ساختمانی، دارای آب کمت

بنابراین نیازی نیست که نسبت اشباع کربنات کلسیم آب (. 1939)زارع ابیانه  و همکاران ،   باشد.هیدروکسیدفریک می

ورودی به یک سیستم گالوانیزه به اندازه آب ورودی به یکی سیستم فوالدی یا چدنی، زیاد باشد. برای یک سیستم توزیع 

باشد. برای یک سیستم توزیع آب گرم، مینیمم نسبت اشباع، از ارقام فوق کافی می 2تا  2/1آب سرد، نسبت اشباعی بین 

گذاری در دمای باالتر، بیشتر خواهد شد. پس از تشکیل کمتر خواهد بود، زیرا برای یک نسبت اشباع معین، نرخ رسوب

اطر حصول اطمینان از پر شدن سریع گذار باقی بماند و این بخرسوب کلسیت روی، آب ورودی به سیستم بایستی رسوب

باشد. نسبت اشباع توصیه شده برای آب سرد ورودی به های حاصل از عوامل مکانیکی در رسوب تشکیل شده میترک

گذاری بیش از حد توانند به رسوبهای باالتر میباشد. نسبتمی 2/1و برای آب گرم حدود  2/1و  2/1یک سیستم بین 

در آب انتقالی کمتر باشد، پتانسیل الکترود  های لی سیستم، منجر شوند. هرقدر غلظت یونهای داخبر روی دیوار

های آندی کمتر و اختالف پتانسیل بین الکترودهای کاتدی و آندی بیشتر و در نتیجه، سرعت خوردگی بیشتر است. یون

ترکیب شده و ترکیبات  و  ، ، درآب نظیر های موجود های آندی، با آنیونحاصل از واکنش 

کمتر  های ها بیشتر باشد، غلظت یوندر نتیجه هرقدر غلظت کلی این آنیون شود.می   یونی یا مولکولی تولید

باشد. بنابراین به های موجود در آب میز غلظت کلی آنیونخواهد بود. قابلیت هدایت الکتریکی، نشان دهنده تقریبی ا

کند، قابلیت هدایت الکتریکی آب منظور اجتناب از خوردگی شدید که از تشکیل رسوب کلسیت روی جلوگیری می

 .(Agatemor,2008) متر در دمای آب باشد.میکروزیمنس بر سانتی 023ورودی به یک سیستم بایستی حداکثر 

 

 

 :از تحقیق حاصل نتایج

 زیر قابل استحصال است: بنتایج به ترتی مقالهباتوجه به مطالب  ذکر شده در این 

 یابد:سرعت خوردگی به دالیل زیر با افزایش غلظت اکسیژن محلول، افزایش می -

ل هرچقدر غلظت اکسیژن محلو. هرچقدر غلظت اکسیژن محلول بیشتر باشد، پتانسیل الکترود کاتدی بیشتر خواهد بود 

، های بیشتر باشد، سرعت تبدیل آهن دو ظرفیتی به آهن سه ظرفیتی بیشتر خواهد بود  و کاهش غلظت یون

کاهش پتانسیل آندی را به دنبال خواهد داشت. در عین حال تاثیر غلظت اکسیژن محلول، طبق فرمول نرنست ناچیز 

، لگاریتیمی است.عالوه بر آن، سرعت تشکیل کربنات کلسیم در است، زیرا عبارت مربوط به غلظت اکسیژن در آن فرمول
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یابد. در حقیقت افزایش غلظت اکسیژن محلول، یش میاداخل رسوب هیدروکسیدفریک، با افزایش اکسیژن محلول افز

شود. باالخره حتی اگر آب انتقالی ر داخل رسوب هیدروکسیدفریک در نزدیکی سطوح کاتدی مید   PHباعث افزایش 

ارای اکسیژن محلول بیشتری از حالت تعادل آن با هوا باشد ممکن است الیه محافظ کلسیت آهن به خوبی تشکیل د

 شود.

و سپس آهن دو ظرفیتی به آهن سه ظرفیتی  های باشد، ابتدا فلز آهن به یون 7آب انتقالی بیش از  PHچنانچه  -

باشد. در چنین شرایطی، هر قدر است، تشکیل رسوب آهن نیز محتمل می شود. از آنجائی که آب رسوب گذاراکسید می

دو ظرفیتی بیشتر خواهد بود.  بیشتر باشد، سرعت اکسیداسیون آهن نسبت به یون  و  های غلظت یون

هش یافته و سرعت اکسیداسیون فلز آهنی و یا های سیستم کادر نزدیکی دیواره های در نتیجه غلظت یون

 اندازد.می یابد. در آن صورت، افزایش سرعت خوردگی، تشکیل رسوب کلسیت آهن را به مخاطرهخوردگی آن افزایش می

ها  حفره باشد، زیرا به محض اینکه تمامهای بتنی یا اندود سیمانی غیر محتمل و بعید میسوب گذاری در جداره لوله ر -

گراد تجاوز ننماید، نرخ رسوب گذاری کربنات درجه سانتی 93تا  22سدود شدند، در صورتی که دمای آب انتقالی م

ها آب رسانی دارای شیرآالت و همچنین انشعابات کلسیم بسیار پایین خواهد شد. در عین حال از آنجایی که تمام سیستم

ات فلزی به وسیله رسوبات تشکیل شده، نسبت اشباع کربنات باشد لذا به منظور جلوگیری از گرفتگی قطعکوچکتر می

 تجاوز نماید. 2/1کلسیم آب ورودی به سیستم، نبایستی از رقم 

 :بحث و نتیجه گیری 

 :راهکار های  مورد لزوم برای جلوگیری از خوردگی در مورد ترکیب آب ورودی به یک سیستم

هن بایستی خصوصیات معینی را دارا باشد تا تشکیل الیه ترکیب شیمیایی آب ورودی به یک سیستم از جنس آ (1

 رسوبی محافظ را بر روی دیواره داخلی سیستم تسریع نماید.

تشکیل رسوب محافظ کلسیت آهن برای پوشش تمامی دیواره فلزی که در تماس با آب : الف(حداقل اکسیژن محلول 

. برای تشکیل این رسوب، به دو دلیل زیر اکسیژن باشدباشد، مستلزم تشکیل اولیه رسوب هیدروکسیدفریک میمی

یداسیون آهن و تشکیل آهن دو تبدیل شده که خود باعث اکس اکسیژن در نواحی کاتدی به یون  محلول الزم است:

شود تا آهن دو ظرفیتی به آهن سه ظرفیتی که عمدتا گردد.اکسیژن باعث میدر نواحی آندی می ظرفیتی

های بلوری بعد از آن، تشکیل رسوب کلسیت آهن مستلزم تشکیل هسته باشد، اکسید گردد.فریک میهیدروکسید

آب در آنجا بایستی به  باشد. کربنات کلسیم، در نزدیکی سطوح کاتدی و در داخل الیه رسوبی هیدروکیسد فریک می

. ، فراهم نماید13اشباع کربنات کلسیم به حداقل حدود اندازه کافی باال باشد تا شرایط الزم را برای رسیدن نسبت 

بتواند، در نزدیکی نواحی کاتدی، به  گیرد تا ی سریع انجام میفبختانه واکنش احیاء اکسیژن محلول به اندازه کاخوش

باشد.امکان ندارد ی میفن محلول کاژگرم در لیتر اکسیمیلی 2مقدار بحرانی خود برسد. برای آب انتقالی داشتن حداقل 

که به طور قطعی بتوان مقدار اکسیژن محلول در آب ورودی به یک سیستم را تعیین کرد در حقیقت مقدار اکسیژن 

مصرف شده در یک سیستم به عوامل زیادی از جمله اندازه سطح حفاظت شده، پوشش داشتن یا نداشتن، نوع الینینگ 

گرم در لیتر اکسیژن میلی 0حال، آب ورودی به یک سیستم بایستی بیش از داخلی و کیفیت آن بستگی دارد. در هر 

 محلول داشته باشد.

به طور کلی هر نوع آبی قبل از وارد شدن به یک سیستم با هوای آزاد در تماس بوده : ب(اکسیژن محلول بیش از حد

از غلظت آن در حالت تعادل با  است. در عین حال، ماکزیمم غلظت اکسیژن محلول ممکن است به مقدار زیادی بیش

 2/3گراد، درجه سانتی 22اکسیژن هوا باشد. به عنوان مثال در حالی که غلظت اکسیژن محلول در حالت تعادل با هوا در 

کزیمم غلظت اکسیژن محلول ممکن اباشد، مگرم در لیتر میمیلی 9/11گراد ه سانتیجدر 13گرم در لیتر و در میلی

گرم میلی 0یا  2بنابراین مقدار اکسیژن محلول در یک شبکه توزیع ممکن است از  گرم در لیتر برسد .میلی 12است به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 

609 

 

برابر بیشتر از آن متغیر باشد. بدیهی است غلظت اکسیژن محلول در 1یا  9باشد، تا در لیتر که مینیمم مقدار مجاز آن می

باشد. ولی نسبت به ماکزیمم و مینیمم های کاتدی با غلظت آن در داخل آب انتقالی از سیستم یکسان نمیوارهنزدیکی دی

، یعنی سرعت خوردگی، با اختالف های سرعت اکسیداسیون آهن به یون غلظت، در هر حالت یکسان خواهد بود.

کاتدی بیشتر )هرچقدر اختالف پتانسیل الکترودهای آندی و  پتانسیل الکترودهای آندی و کاتدی نسبت مستقیم دارد.

 .ر خواهد بود(تشباشد سرعت خوردگی بی

 :نکات اصالحی در مورد سیستم -

چنانچه مشخصات آب ورودی به یک سیستم آهنی رضایت بخش بوده و هیچ یک از خصوصیات هیدرولیکی، مانعی بر 

ای رت رسوب کلسیت آهن، تمام جداره داخلی لوله را پوشانده و الیهدر آن صو سر راه تشکیل رسوب کلسیت آهن نباشد.

دهد. تشکیل چنین رسوبی همواره نیازمند زمان است.تا مادامی که جداره فلزی محافظ را در مقابل خوردگی تشکیل می

ع دارای ذرات توسط رسوب کلسیت آهن، کامال از آب جدا نشده باشد، این خطر وجود دارد که آب موجود در شبکه توزی

باشد. به منظور اجتناب از این هیدروکسیدفریک باشد. هرچند این حالت موقتی است ولی در عین حال غیر قابل قبول می

های آهنی و چدنی مورد استفاده نبایستی دارای سطح داخلی بدون پوشش باشد. در صورتی که سیستم به شرایط، لوله

اری قرار گیرد، یک الیه محافظ ساده کافی خواهد بود.این رنگ احتماال از بین بردی و مورد بهرهحطور رضایت بخش طرا

گ، رسوب کلسیت آهن به نخواهد رفت، ولی این عمل به تدریج انجام گرفته و به محض پدید آمدن درز و یا شکافی در ر

ی را بر سر راه تشکیل گردد. در عین حال، برخی از خصوصیات هیدرولیکی جریان، ممکن است موانعسادگی تشکیل می

رسوب کلسیت آهن به وجود آورند. عالوه بر آن، همواره این اطمینان وجود ندارد که آب ورودی به سیستم دارای 

ها مشکل تر است، به طور دقیق و پیشاپیش امکان  مشخصات مطلوب باشد و باالخره تعیین اینکه حفاظت کدام لوله

های فوالدی و چدنی که برای انتقال آب مورد  شود سطح داخلی لولهتر، توصیه میندارد. بنابراین به منظور ایمنی بیش

هایی که توسط  لوله گیرند، به جای رنگ معمولی از الیه محافظ )الینینگ( پوشانده شود. امروزه استفاده قرار می

  های فلزی، حتی درد. برخی از دیوارهباشنگردد دارای الینینگ مواد آلی و یا اندود ماسه و سیمان میسازندگان تولید می

هایی بایستی طوری طراحی شوند تا  باشند. چنین سیستممی ی الینینگ، درتماس با آب انتقالیهای جدید دارا سیستم

 از ایجاد مانع بر سر راه تشکیل رسوب کلسیت آهن، جلوگیری به عمل آیدو اهداف مورد نظر عبارتند از:

ای زیاد باشد تا بتواند رسوبات شل را با ها بایستی به اندازه دبی انتقالی از هر یک از لوله :های شل حذف رسوب -الف

خود حمل نماید. هر قدر قطر لوله بیشتر باشد، مینیمم مقدار جریان بایستی بیشتر باشد. صرف نظر از قطر لوله، افت 

های افقی بایستی شیب مالیمی  به لوله در هر متر باشد.متر میلی 9هایی با زبری متوسط، بایستی حداقل  فشار برای لوله

 ترین نقاط مسیرهای افقی نصب شوند.داده شود و شیرهای تخلیه بایستی در پایین

فشار آب سیستم  ورود هوا مخصوصا از طریق بازدید کاسه نمدهای پمپ محدود گردد.: هاجلوگیری از تشکیل حباب -ب

که بتواند از تشکیل فاز گازی گازهای محلول حتی در باالترین نقاط سیستم جلوگیری  ای زیاد باشدبایستی به اندازه

 های پیک مصرف نیز حاکم باشد.نماید. این شرایط بایستی حتی در زمان

 ها بایستی تا آنجا که ممکن است ساده باشد.لوله جانمایی و استقرار سیستم لوله های گازی تشکیل شده:حذف حباب -ج

 جی گاز بایستی در نقاط مرتفع میسرهای افقی و تمام نقاط مرتفع سیستم نصب شوند.های خرو

ها بایستی طوری طراحی شود که در هیچ قسمت از آن، آب به صورت راکد  سیستم لوله: جلوگیری از راکد شدن آب -د

استفاده در  کلیه لوله های مورد یا مرده باقی نماند. به طور کلی می توان با استفاده از راه کارهای عمومی ذیل  برای

 شبکه آب شهری عمل خوردگی و رسوب گذاری جلوگیری نمود.

 :حفاظت جداره داخلی سیستم -
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نماید. بنابراین، تشکیل چنین های آهنی را در مقابل خوردگی محافظت میرسوب کلسیت آهن، دیواره داخلی سیستم

اوقات،  یگاه .ماندآب در مدت انتقال از سیستم، بدون تغییر باقی می آورد که کیفیترسوبی، این اطمینان را به وجود می

ها مربوط به ترکیب آب ورودی به سیستم بوده و شود که برخی از آنتشکیل رسوب کلسیت آهن با موانعی مواجه می

اشد. همیشه ی سیستم  می بحها را از طریق تصفیه مناسب کاهش داد. برخی دیگر مربوط به طرا توان تاثیر آنمی

گیرد. در چنین اقدامات الزم برای اطمینان از تشکیل رسوب کلسیت آهن، بر روی جداره داخلی سیستم انجام نمی

ها ها و یا سیلیکاتها، پلی فسفاتهای عمل خوردگی نظیر اورتوفسفاتحالتی، گاهی ممکن است استفاده از بازدارنده

باشد نه ها میکننده از خوردگی، برخی از عناصر آنیونی این بازدارندهباید دانست که عامل جلوگیری  ضروری باشد.

های عمل خوردگی زیر سفارش می شود. استفاده از  با توجه به تفاسیر باال استفاده از بازدارنده ها.عناصر کاتیونی آن

 های عمل خوردگی دارای مراحل زیر است:بازدارنده

که عمال بازدارنده از خوردگی وجود نداشته باشد، آهن سه ظرفیتی عمدتا از در صورتی : آهن سه ظرفیتی جدید -الف

ری نیز به شرح زیر پدید خواهد های فوق، ترکیبات دیگهیدروکسیدفریک تشکیل شده است در صورت وجود بازدارنده

باشد. فریک میفریک یا سیلیکاتفریک، پلی فسفاتدر نزدیکی جداره لوله، آهن سه ظرفیتی شامل ارتوفسفاتآمد.

همچنین شامل هیدروکسیدفریک خواهد بود، بخصوص هنگامی که جداره داخلی، قبل از بکارگیری مواد بازدارنده، به 

در داخل آب انتقالی، آهن سه  دهند.شدت خورده شده باشد. تمام این ترکیبات، رسوباتی را بر روی دیواره تشکیل می

-های مربوطه میفریک و همچنین یونفریک یا سیلیکاتفریک و پلی فسفاتاتارتوفسف       ظرفیتی عمدتا شامل ذرات

های طبیعی با برخی از ترکیبات آنیونی مواد بازدارنده، میل ترکیبی  موجود در آب های در حقیقت، کاتیون باشد.

تی خیلی زیاد آب انتقالی نبایس فسفات استفاده، دارند. در عین حال، هنگامی که از اورتو های بیشتری از آنیون

 باشد.

هریک از ترکیبات فریک حاصل از مواد بازدانده، بر اثر نیروهای واندروالز، جذب جداره : تشکیل پرده نازک پیوسته -ب

پوشاند. تمام دیواره را می دهند. پرده نازک حاصل، از نواحی آندی توسعه یافته وای نازک را تشکیل میلوله شده و الیه

این فرایند، نظیر فرایندی است که در آن، رسوب کربنات کلسیم از نواحی کاتدی توسعه یافته و تمام دیواره داخلی 

 پوشاند.می  رسوب هیدروکسیدفریک را 

-سیلیکات  فریک یا فریک، پلی فسفاتپرده نازک رسوب تشکیل شده از اورتوفسفات: حفاظت ناقص جداره داخلی -ج

: آب انتقالی الزاما دارای ترکیبات آهن سه ظرفیتی است. اوالفظت نماید. اتواند جداره داخلی لوله را کامال محفریک نمی

اند که باشد. این ترکیبات از اکسیداسیون آهن دو ظرفیتی حاصل شدهزیرا در تماس با پرده نازک تشکیل شده فوق می

ها، مقدار ثانیا: چنانچه قبل از بکارگیری بازدارنده آزاد شده از جداره لوله به وجود آمده است. های یون آن نیز از 

تواند عمل خوردگی را متوقف زیادی رسوب هیدروکسیدفریک بر جداره لوله تشکیل شده باشد، یک پرده نازک نمی

 باشند.می  هایی دارای مقدار زیادی آبنماید، زیرا چنین رسوب

فریک فریک، پلی فسفاتآهن سه ظرفیتی موجود در آب انتقالی عمدتا به صورت ذرات کلوئیدی ارتوفسفات: ب شفافآ -د

رنگ هستند. در نتیجه، آب در محل باشد. این ذرات، بر خالف ذرات کلوئیدی هیدروکسیدفریک، بیفریک مییا سیلیکات

 باشد.برداشت شیر مصرف کننده شفاف می

-فریک میفریک یا سیلیکاتفریک، پلی فسفاتاز آنجائی که آب انتقالی هموار دارای اورتوفسفات: مداوم نیاز به مصرف -ه

باشد، بایستی یک ماده بازدانده، از خوردگی به آب ورودی اضافه شود. در ابتدا و در زمان تشکیل پرده محافظ بر روی 

 جداره لوله، مقدار زیادتری از این ماده الزم است.

نظر از حالت و یا سطح فلزی که بایستی محافظت شود، غلظت ماده بازدارنده نبایستی از  صرف: کثر مقدار مجازحدا -و

-های کشورهای اروپایی در مورد آب آشامیدنی، حداکثر غلظت آن را برای اورتوفسفاتنامهحد معینی تجاوز نماید. آئین
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ها به منظور جلوگیری از نامهاین آئین فسفر تعیین کرده است. گرم در لیتر، بر حسبمیلی 7/2فریک فسفاتفریک و پلی

باشند. برخی از کشورها استفاده از سیلیکات را جزو مقررات خود قرار االجرا میها در آب انتقالی الزمرشد و تکثیر باکتری

 دهد.گونه مقررات، احتمال حفاظت کامل سیستم را تقلیل میاند. اینداده

فسفات، پلی اند که عالوه بر اورتوفسفات وبعضی از تولید کنندگان موادی را به بازار عرضه کرده: تکمیلی هایافزودنی -ز

در آب انتقالی، به علت تشکیل رسوب هیدروکسیدفریک، کربنات و  های باشد. یونهای روی نیز میدارای نمک

واهند داد  در عین حال، این رسوبات دارای مقداری آب بوده و روی بر سطوح کاتدی، خوردگی را کاهش خهیدروکربنات

 توانند حفاظت کامل جداره لوله را تامین نمایند.نمی

ها، هایی در رابطه با نحوه ساخت و نصب لولهبا توجه به موارد فوق، توصیه :های گالوانیزههایی در مورد سیستمتوصیه

روی، تخلیه آب نده، ماکزیمم دمای آب داغ، خطر جابجائی رسوب کلسیتطراحی هیدرولیکی، انتخاب ماده ضدعفونی کن

 شود:های مرکب به شرح زیر ارائه میداغ و سیستم

به منظور حذف  های فوالدی، با محلول مناسب کامال تمیز گردند.قبل از گالوانیزه کردن، الزم است لوله :نحوه ساخت

 الیه گالوانیزه، بایستی از روش دمیدن هوا استفاده شود. ها در رابطه با ضخامتها و ناهمواریناصافی

از جوشکاری قطعات به دلیل آسیب رسیدن به الیه گالوانیزه اجتناب گردد.در صورت استفاده از اتصاالت  :نحوه نصب

 های فوالدی نبایستی با آب انتقالی در تماس قرار گیرند.ای، قسمترزوه

 حی هیدرولیکی، بایستی به اهداف زیر دست یافت:در رابطه با طرا :طراحی هیدرولیکی

هایی باشد که در آن آب به تا آنجائی که ممکن است، سیستم بایستی عاری از قسمت: جلوگیری از راکد ماندن آب -الف

 ماند.صورت راکد باقی می

نشینی رسوبات ه از تهمقدار جریان آب در هر یک از انشعابات باید طوری باشد ک: جلوگیری از تشکیل رسوبات شل -ب

نظر از قطر لوله، شل جلوگیری نماید. هرچقدر قطر لوله بزرگتر باشد، مینیمم مقدار جریان بایستی بیشتر باشد. صرف

های افقی بایستی اندکی لوله متر در هر متر باشد.میلی 9های با زبری متوسط، حداقل بایستی مقدار افت فشار برای لوله

های پائینی سیستم بایستی شیر تخلیه نصب های افقی و در کلیه قسمتترین نقاط لولهر پائینشیب داشته باشند. د

 گردد.

یک از های موجود در سیستم نبایستی خیلی کوچک باشند.در هیچشعاع قوس: های هیدرولیکیجلوگیری از تالطم -ج

 ها، مقدار جریان نبایستی بیش از اندازه باشد.لوله

ها، از ورود هوا به داخل سیستم با استفاده از کنترل قطعات آب بند در پمپ: های هواکیل حبابجلوگیری از تش -د

فشار آب در داخل سیستم بایستی در حدی باشد که از تشکیل فاز گازی گازهای محلول در آن، حتی در  جلوگیری شود.

 باالترین نقاط سیستم و در مواقع پیک مصرف جلوگیری نماید.

های در باالترین نقاط لوله جانمایی سیستم بایستی تا آنجا که ممکن است، ساده باشد.: های تشکیل شدهحذف حباب -ه

 ای سیستم، بایستی شیر تخلیه هوا نصب شود.افقی و در کلیه نقاط مرتفع منطقه

هنده فشار استفاده های کاهش دبه منظور تنظیم فشار سیستم، به جای شیر از دستگاه: جلوگیری از انتشار ارتعاشات -و

 گردد.

 .پتاسیم به عنوان ماده ضدعفونی کننده اجتناب گردداز انتخاب پرمنگنات: انتخاب ماده ضدعفونی کننده -ی

اهداف زیر، ممکن است  ازهای ورودی به سیستم خصوصی، به منظور دستیابی به یکی گاهی اوقات، تصفیه برخی از آب

 ضروری باشد:

های توزیع آب گرم یا سرد در مقابل های گالوانیزه، چدنی و یا فوالدی در سیستمخلی لولههای داحفاظت دیواره -

 خوردگی 
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 کاهش سختی  -

 های توزیع آب گرم جلوگیری از خطر رسوب گذاری در سیستم -

 :گیری از خوردگیضرورت عمل پیش 

-وانیزه را در مقابل خوردگی محافظت میهای گالرسوب کلسیت روی یا در برخی موارد رسوب کلسیت آهن، جداره لوله

های فوالدی ها یا مخازن آب گرم، دیوارههای فوالدی آبگرمکنبه طریقه مشابه، رسوب کلسیت آهن، عالوه بر دیواره .کند

نماید . چنانچه چنین رسوبی تشکیل شود، نیازی به اقدامات یا چدنی شیرآالت را نیز در مقابل خوردگی محافظت می

در عین حال، ممکن است موانعی بر سر راه تشکیل  باشد.ی کننده از خوردگی برای آب ورودی به سیستم، نمیگیرپیش

ها وجود داشته باشد. این موانع ممکن است به علت ترکیب آب ورودی به سیستم ، یا طراحی نامناسب، اینگونه رسوب

از حاالت فوق، بایستی اقدامات الزم به منظور حفاظت در هر یک  برداری از سیستم باشد.نحوه اجرا و یا شرایط بهره

 م انجام گیرد.ستهای گالوانیزه چدنی و یا فوالدی، در محل ورودی آب به سیجداره

 :اقدامات جلوگیری کننده از خوردگی

بر روی رود. افزودن ماده بازدارنده، به تشکیل رسوب های متعددی به کار میبه منظور جلوگیری از عمل خوردگی، روش

دهد. برای می انجامد. ولی پرده نازکی را بر روی جداره داخلی لوله تشکیلای، چدنی و یا فوالدی نمیهای گالوانیزهدیواره

 توان از حفاظت کاتدی استفاده کرد.ها، آبگرمکن و مخازن آب گرم میهای فوالدی لولهحفاظت دیواره

 :تزریق مواد بازدارنده

فسفات و یا سیلیکات ای نظیر اورتوفسفات، پلیهای چدنی یا فوالدی، مواد بازدارندهمیستاز س چنانچه به آب انتقالی

فریک و یا فسفاتپلی فریک، ترکیب شده و تولید الیه نازکی از اورتوفسفات های افزوده شود، این مواد با یون

فسفات و یا سیلیکات گالوانیزه، موادی نظیر اورتوفسفات، پلیبه طریقه مشابه، در یک سیستم  نمایند.فریک میسیلیکات

روی را بر روی جداره روی و یا سیلیکاتفسفاتپلی روی، ترکیب شده و الیه نازکی از اورتوفسفات های با یون

در هر دو حالت یکسان نظر از فلز روی یا آهن، مکانیزم تشکیل الیه نازک محافظ صرف دهند.داخلی سیستم تشکیل می

توان بدون در نظر ها میها و سیلیکاتفسفاتاز پلی اند.است. شرایط استفاده از مواد بازدارنده نیز تا حدودی قابل مقایسه

  میتوان  ها را فقط زمانیبرعکس، اورتوفسفات آب انتقالی، استفاده کرد. PHو یا میزان  های گرفتن غلظت یون

نظیر  مول در لیتر باشد.میلی 1آن، کمتر از حدود  های و غلظت یون 0آب انتقالی کمتر از حدود  PHبرد که بکار 

 باشد:های گالوانیزه، الزاما، به دالیل زیر محدود میهای چدنی یا فوالدی، راندمان بکارگیری این مواد در سیستمسیستم

(patzay etal,1998). 
های از خواهد بود. این یون های باشد. بنابراین دارای یونمی، در تماس با الیه نازکی از ترکیبات روی آب انتقالی -

 اند.الیه نازکی که خود نتیجه خوردگی فوالد گالوانیزه است، حاصل شده

فریک بر روی جداره فسفات یا سیلیکاتالیه گالوانیزه به تدریج از بین رفته و در نتیجه الیه نازکی از اورتوفسفات، پلی -

ها باشد. این یونمی های ، زیرا آب انتقالی دارای یونباشداین الیه به طور کامل پایدار نمی شود.لوله تشکیل می

 باشد.نتیجه اکسیداسیون آهن دو ظرفیتی است که آن نیز نتیجه خوردگی آهن می

-می  های محلول در آب گرم، به سرعت تجزیه شده و تبدیل به اورتوفسفاتفسفاتپلی: استفاده از آند آلومینیومی -

مول در لیتر بیشتر باشد، میلی 1، از های و یا غلظت یون 0آب بیش از  PHدر آن صورت چنانچه  گردند.

 .ندهای گالوانیزه را حفاظت نمایتوانند جدارهنمی   ها به هیچ وجه اورتوفسفات
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