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Corrosion is one of the major problems in utilizing sewage
networks. In some points of wastewater networks, such as
drop shafts, the corrosion intensity due to hydrogen sulfide
gas accumulation is significant. In Arak main concrete
wastewater collector line which transfers waste water from
city to wastewater treatment plant the corrosion conditions of
sewage pipe in the vicinity of the dropshaft were investigated
with the help of sewer CCTV inspections. The occurrence of
severe corrosion defects was monitored then intensity of
hydrogen sulfide gas was measured. For reduce the intensity
of hydrogen sulfide gas and the moisture content of the pipe
atmosphere, stack ventilation and circulation pipes, were
constructed then the values of hydrogen sulfide gas were
again measured. Maximum and minimum values of
hydrogen sulfide were reduced 11.9 and 9.09 percent,
respectively. The tensile strength test was performed on the
last tie rod of ladder stairs. The yield stress of the last stair of
ladder in dropshaft manhole was lower than the value of
upstream and downstream manholes, that it indicates
corrosion in dropshaft manhole was more severe. Due to the
observation of the presence of hydrogen sulfide gas in the
manholes and in order to investigate the effect of this gas on
the metal of the manholes ladder, the tensile strength test of
the last step of the manholes ladder and its upstream and
downstream manholes was performed. Comparison of yield
stress values showed the accumulation of hydrogen sulfide
gas and the occurrence of Hydrogen Embrittlement in the
ladder.
Keywords: Concrete Pipes Corrosion, Dropshaft Manhole, H2S,
Camera Raft Robot, Tensile Strength, Hydrogen Embrittlement.
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خوردگی یکی از مشکالت اصلی در بهرهبرداری از شبکههای فاضالب
 در برخی نقاط از شبکههای فاضالب مانند آدمروهای ریزشی.است
 در.شدت خوردگی در اثر تجمّع گاز سولفید هیدروژن قابلتوجه است
فاضالبرو اصلی بتنی شهر اراک که وظیفه آن انتقال فاضالب شهر اراک
به تصفیهخانه فاضالب است شرایط خوردگی لوله فاضالبرو در مجاورت
آدمرو ریزشی خط انتقال فاضالب صنایع با کمک یافتههای بازرسی
 با توجه به مشاهده عیوب شدید.داخلی تلویزیونی لوله بررسی شد
. شدت گاز سولفید هیدروژن موردسنجش قرار گرفت،خوردگی در آن
 لوله،بهمنظور کاهش شدت گاز سولفید هیدروژن و رطوبت تاج لوله
هواکش عمودی ولولههای تهویه اجرا و دوباره مقادیر گاز سولفید
 مقادیر بیشینه و کمینه بعد از اجرای لوله.هیدروژن اندازهگیری شد
 و11/9 هواکش عمودی و لولههای تهویه بهترتیب هرکدام بهمقدار
 با توجه به مشاهده وجود گاز سولفید. درصد کاهش یافتند9/09
هیدروژن در آدمروها و بهمنظور بررسی اثر این گاز بر روی فلز نردبان
 آزمایش استحکام کششی آخرین پله نردبان آدمرو ریزشی و،آدمروها
 مقایسه مقادیر تنش.آدمروهای باالدست و پاییندست آن انجام شد
تسلیم نشاندهنده تجمع گاز سولفید هیدروژن و وقوع پدیده تردی
.هیدروژنی در پله نردبان آدمروها بود
، سولفید هیدروژن، آدمرو ریزشی، خوردگی لولههای بتنی:واژههای کلیدی
. تردی هیدروژنی، استحکام کششی،ربات بازرسی شناور

مهدی گودرزی متین و همکاران

کانادا و آمریکا بهمنظور کاهش اثرات سولفید هیدروژن با استفاده
از دمندهها و بهمنظور تهویه اجباری شبکه ،8گازهای تهویه شده
را به تأسیسات تصفیه هوا هدایت میکنند (.)Zhang et al., 2016
تهویه شبکه فاضالب با جریان طبیعی هوا 9نیز با استفاده از
لولههای هواکش 10عمودی متداول است .شبکههای جمعآوری و
انتقال فاضالب با اولویت جمعآوری و انتقال فاضالب
طراحیشدهاند ولی در طراحی آنها به وضعیت و شرایط هوای در
تماس با فاضالب توجهی نشده است.
پژوهشهایی بهمنظور تمرکز بر روی شرایط جریان هوای در
تماس با فاضالب و تهویه طبیعی شبکه فاضالب صورتگرفته است
که در آنها به پنج عامل زیر که در تهویه طبیعی فاضالب مؤثرند
اشارهشده است -1 :تغییرات فشار بارومتریک در نقاط مختلف
شبکه فاضالب؛  -2اختالف دانسیته هوای در تماس با اتمسفر
فاضالب و هوای بیرون (ناشی از تغییرات دما)؛  -3نیروی درگ
اصطکاک هوای در تماس با فاضالب و سطح جریان؛  -4تغییر
ارتفاع سطح جریان فاضالب و  -5احتباس هوا بهعلت وزش باد به
شاخههای عمودی هواکش و یا سوراخهای تهویه دریچههای
آدمرو ).(Zhang et al., 2016
این مقاله به بررسی و کنترل خوردگی خطوط انتقال اصلی
فاضالب شهر اراک میپردازد .این شبکه در سال  1375به
بهرهبرداری رسید .قطر این شبکه  2000میلیمتر و جنس آن
بتن مسلح است .در سال  1396حدود  8کیلومتر از این شبکه
بازرسی ویدئومتری شد که در حین بازرسی ،نقاطی با شدت
خوردگی زیاد در اطراف آدمرو تقاطعی خط انتقال فاضالب صنایع
و خط انتقال اصلی فاضالب شهر اراک مشاهده شد .سپس
بهمنظور بررسی دقیق شرایط ،با دستگاه آشکارساز مقادیر گاز
سولفید هیدروژن اندازهگیری و ثبت شد .بهمنظور تهویه طبیعی،
در آدمرو با خوردگی زیاد لولههای تهویه و هواکش عمودی نصب
شد و دوباره مقادیر گاز سولفید هیدروژن موردسنجش قرار گرفت
تا میزان تأثیرگذاری اجرای لولههای تهویه و هواکش بررسی شود.

 -1مقدمه
امروزه مسئله خوردگی لولههای فاضالبرو بتنی یکی از مشکالت
اصلی پیشرو در بهرهبرداری از شبکههای جمعآوری فاضالب
است و ساالنه هزینههای قابلتوجهی صرف تعمیر و نگهداری از
آنها میشود ( .)Parande et al., 2006درگذشته بتن بهعنوان
مادهای محکم و ارزان در ساخت لوله و سازههای تأسیسات
فاضالب کاربرد وسیعی داشت و خواصی از قبیل استحکام
سازههای بتنی ،افزایش مقاومت کششی و جلوگیری از توسعه
ترکها موجب استفاده بیشتر بتن در شبکههای فاضالبرو شد.
تخریب لولههای بتنی فاضالب بهوسیله حمله بیولوژیکی
اسیدسولفوریک در زمره رایجترین سازوکارهای تخریب اینگونه
سازهها است ( .)Vollertsen et al., 2008از آنجاییکه بیشتر
لولههای آسیبدیده در حالحاضر در مدار بهرهبرداری است و
خارج کردن خطوط جمعآوری فاضالب از مدار بهمنظور تعمیرات
اساسی و قطع جریان تقریباً ناممکن است ،بیشتر مطالعات بهروز
دنیا در مورد کنترل و به تعویق انداختن خوردگی است.
خوردگی بیولوژیک نتیجهای از چرخه گوگرد است که در
شبکههای فاضالبرو رخ میدهد با تولید و انتشار گاز سولفید
هیدروژن 1در محیط فاضالبرو فرآیند خوردگی با واکنش
اسیدسولفوریک و مواد سیمانی بتن رخ میدهد و نتیجه آن
تخریب بتن و کاهش پایداری سازهای آن است ( Parande et al.,
 .)2006برخی زیرساختها در شبکه فاضالب مانند ایستگاههای
پمپاژ فاضالب ،2آدمروهای با جریان تقاطعی( 3آدمروهایی با ورود
بیش از یک جریان) ،آدمروهای با جریان ریزشی 4و سیفون
معکوس 5بهعنوان نقاط بحرانی 6شناساییشدهاند که در آنها
پتانسیل تولید گاز سولفید هیدروژن زیاد است .این نقاط از شبکه
بیشترین تأثیر بر روی فشار هوای موجود در اتمسفر فاضالبرو را
دارند و باعث حرکت هوا و تغییرات فشار اتمسفر فاضالبرو
میشوند (.)Zhang et al., 2016
آدمروهای ریزشی بهطور وسیعی در شبکه فاضالب بهمنظور
انتقال فاضالب از یک سطح ارتفاعی باالتر بهیک سطح ارتفاعی
پایینتر کاربرد دارند و بهعنوان یک عامل اصلی در افزایش فشار
اتمسفر فاضالبرو شناختهشدهاند ( .)Sorensen et al., 2000در
7
زمان ریزش فاضالب در آدمرو با افزایش سرعت قطرات کوچک
فاضالب ،هوا در داخل اتمسفر فاضالبرو محبوس شده و فشار
هوای در تماس با فاضالب افزایش مییابد .این افزایش فشار با
متصاعد شدن هرچه بیشتر گاز سولفید هیدروژن نیز همراه است
که خوردگی قابلتوجهی را بههمراه دارد .در برخی کشورها مانند
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2پیشینه تحقیق
مسئله خوردگی فاضالبروهای بتنی از اوایل سال  1900میالدی
توجه کارشناسان و محققین صنعت آب و فاضالب را در جهان
بهخود جلب کرد .پیبردن به نقش مهم سولفیدها در بروز پدیده
خوردگی محققان را بر آن داشت تا با بهرهجویی از مدلهای
ریاضی مقدار تولید سولفید در شبکه فاضالب را پیشبینی و از
سوی دیگر با استفاده از این مدلها بتوانند شبکههای تازه تأسیس
62
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قابلتوجه است .بهمنظور بررسی این وضعیت با استفاده از روش
مندرج در ضابطه شماره  677درجه این خطوط محاسبه شد که
درجه سازهای این دو مقطع  3بهدست آمد .در ضابطه شماره 677
بهمنظور محاسبه درجه فاضالبرو (خط لوله بین دو آدمرو) به
عیوب مشاهدهشده امتیازی تخصیص داده میشود که بزرگی آن
متناسب با شدت تأثیر منفی آن عیب در عملکرد و پایداری
فاضالبرو است .سپس سه شاخص باالترین ،مجموع و متوسط
امتیازات محاسبهشده و مطابق معیارهای ارائهشده در ضابطه
مذکور ،خطوط به  5درجه بهترتیب شدت بحرانی بودن شرایط،
از  1تا  5تقسیمبندی میشوند که خط درجه  1بهترین و خط
درجه  5بدترین شرایط را دارند .تفسیر ارائهشده ضابطه مذکور
درباره خط درجه  3بدین شرح است که فروریزش مقطع در آینده
نزدیک غیرمحتمل است ،اما احتمال افزایش خوردگی و بدتر شدن
شرایط سازهای وجود دارد (ضابطه شماره .)677
پس از مشخص شدن گزارش اولیه بازرسی داخلی لوله،
بهمنظور بررسی تحلیلی آسانتر مسئله ،در دو مقطع موردبررسی
وضعیت عیوب مشاهدهشده بهصورت گرافیکی ترسیم شد .بدین
منظور بههر عیبی که در فاصلهای بیش از یک متر در طول
فاضالبرو ادامه پیداکرده و یا مرتباً تکرار شده باشد یک رنگ
اختصاص یافت (شکل  .)2همانطور که در این شکل مشخص
است در اطراف آدمرو شماره  12عیب  S RCیعنی خوردگی
تسلیحات بتن مشهود است و آدمرو شماره  12بهعنوان کانون این
عیب شناسایی شد.

را بهگونهای طراحی نمایند که تشکیل سولفید در آنها به حداقل
برسد .ازجمله این مدلها مدل دیستلویت 11و مدل پومری 12است
که بهترتیب براساس مطالعات انجامشده در کشور استرالیا و امریکا
بهدست آمد .در ایران نیز در سال  1378حداکثر سرعت خوردگی
در کلکتور زینبیه شهر اصفهان بهمیزان  4/2میلیمتر در سال
گزارش شد (اشتهاردیها.)1380 ،
 -3روش تحقیق
 -1-3بازرسی داخلی شبکه فاضالب و بررسی تحلیلی
عیوب مشاهدهشده
بازرسی داخلی خط انتقال فاضالب شهر اراک با کمک ربات
بازرسی شناور 13انجام شد .ربات شناور ویدئومتری از محل آدمرو
وارد شبکه فاضالب میشود و با قرار گرفتن بر روی سطح جریان
فاضالب با سرعت جریان فاضالب و در جهت آن حرکت میکند.
مهمترین عیوب خوردگی که در بازرسی داخلی شبکه فاضالب
مشاهده شدند بهترتیب شدت اثر خوردگی (از کم به زیاد) در
جدول  1ارائهشده است (ضابطه شماره  .)677دو عیب  S RPو S
 RCبا داشتن باالترین امتیاز ،بیشترین تأثیر منفی را در شرایط
سازهای شبکه فاضالب دارند .در محدودههای مختلفی از انجام
عملیات ویدئومتری شبکه ،دو عیب  S CPو  S APمشاهده شدند؛
اما دو عیب S RCو ( S RPشکل  )1فقط در دو مقطع طولی از
محدوده بازرسی مشاهده شدند که شدت و تداوم رخداد این عیوب

جدول  -1معرفی عیوب مشاهدهشده در اثر خوردگی (ضابطه شماره )677
کد
عیب

نام کامل

S CP

محصول

S AP

بیرونزدگی

S RP
S RC

مقدار امتیاز

توصیف

(منفی)

حمله شیمیایی به بتن در محیط فاضالبرو محصوالتی تولید میکند که اثرات آن بر روی جدار
داخلی لوله باقی میماند که مانند گرد سفیدرنگی ناشی از حمله  H2Sبه بتن است.

5

سنگدانهها15

در این عیب ،سنگدانههای درشتدانه از سطح عمومی ماتریس بتن بیرون زدهاند.

20

آرماتورها16

در این عیب ،خوردگی سطح بتن بهاندازهای شدید شده است که آرماتورها از سطح بتن بیرون زدهاند.

120

این عیب ،حالت تشدید شده کد  S RPاست که در آن آرماتورهای بیرون زده دچار خوردگی شدهاند
و قسمتیهایی از شبکه تسلیحات از بین رفته است.

120

خوردگی14

بیرونزدگی

خوردگی تسلیحات

بتن17

خوردگی ناشی از هیدروژن سولفات منحصر به تاج لوله نبوده
بلکه طرفین دیواره لوله نیز بهدلیل انتقال رطوبت اسیدی از
تاج لوله بهسمت پایین موردحمله قرار میگیرد ،بهطوریکه
حتی در گوشههای مجاور با سطح فاضالب خوردگی عمیقتر
از خوردگی در تاج لوله است .این مورد با تصاویر بازرسی
داخلی شبکه فاضالبرو اصلی شهر اراک مطابقت دارد و در
دارد و در شکل  3نشان دادهشده است (اشتهاردیها.)1380 ،

 -2-3فرآیند خوردگی فاضالبروهای بتنی توسط
هیدروژن سولفید

مطابق مشاهدات بازرسی داخل فاضالبرو بتنی ،شرایط
خوردگی لوله با الگوی خوردگی گاز هیدروژن سولفات
مطابقت داده شد و وجود خوردگی در تاج لوله و خط تراز
روزانه جریان در لوله فاضالبرو مشخص شد .براساس
گزارشهای تحقیقاتی از لولههای فاضالبرو خورده شده،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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محصول خوردگی

عیب محصول خوردگی

بیرونزدگی آرماتورها
()S RP

()S RC

()S CP

عیب بیرونزدگی سنگدانهها
()S AP

شکل  -1عیوب خوردگی مشاهدهشده در حین بازرسی خط انتقال اصلی فاضالب شهر اراک در سال 1396

شکل  -2بررسی گرافیکی عیوب در مقاطع  1و  2خط انتقال اصلی فاضالب شهر اراک در سال 1396

در معرض هیدروژن ممکن است براثر تولید گاز هیدروژن و
یا واکنشهای حاصل از خوردگی باشد .زمانی که فوالد در
محیط مرطوب حاوی هیدروژن سولفید قرار میگیرد اتم
هیدروژن براثر واکنش کاتدیک پروتون  H+و اکسیداسیون
آندیک آهن تولید میشود .گاز سولفید هیدروژن دارای
خاصیت خورندگی فلزاتی مانند آهن و مس و ...است .شدت
خوردگی آهن وابسته به میزان تفکیک مولکولهای هیدروژن
سولفید در آب است .تجزیه و نفوذ پیدرپی هیدروژن در
فوالد میتواند کاهش خواص مکانیکی را به همراه داشته
باشد (عباس قربانی و مشهدی.)1393 ،

 -3-3بررسی اثر تردی هیدروژنی ناشی از گاز سولفید
هیدروژن در آدمرو
هیدروژنی18

عبارت است از اثر
در یک تعریف کلی ،تردی
تردی ناشی از ورود هیدروژن به داخل ساختار و تخریب
خواص مکانیکی قطعه تحتتأثیر شرایط سرویسدهی .تردی
هیدروژنی در فوالد باعث شکست سریع در بارگذاری کم و
در زمان کوتاهتر نسبت به محیط فاقد هیدروژن است .انحالل
هیدروژن در شبکه کریستالی فوالد به کاهش پیوند اتمی فلز
منجر میشود .پدیده تردی هیدروژنی بر مبنای تولید
هیدروژن در دو زیرمجموعه تردی هیدروژنی داخلی 19و
تردی هیدروژنی محیطی 20دستهبندی میشود.
پدیده تردی هیدروژنی داخلی براثر هیدروژن باقیمانده
در ساختار فلز در مراحل تولید فوالد اتفاق میافتد ( Zheng
 .)et al., 2012پدیده تردی هیدروژنی خارجی براثر قرار
گرفتن فلز در معرض هیدروژن رخ میدهد .قرارگرفتن فلز
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

با بررسی آدمروها خوردگی نردبان آنها مشهود بود که آخرین
پله نردبان هر سه این آدمروها بهمنظور انجام آزمایش استحکام
کششی و یافتن رابطه بین شدت گاز سولفید هیدروژن و تردی
هیدروژنی فلز نردبان آدمروها به آزمایشگاه ارسال شد.
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شکل  -3تطبیق تصاویر بازرسی فاضالبرو با الگوی خوردگی گاز سولفید هیدروژن در خط انتقال اصلی فاضالب شهر اراک در سال 1396

هوازی برای اکسید نمودن سولفید هیدروژن به اسیدسولفوریک
میشود (اشتهاردیها .)1380 ،باهدف انجام تهویه لولههای تهویه
و هواکش عمودی از جنس  PVCبه قطر دویست میلیمتر
اجراشده است .بهمنظور حفاظت لوله هواکش عمودی یک غالف
از جنس بتن در محل خروج لوله از زمین بر روی آن قرار دادهشده
است (شکل .)4

 -4-3نحوه اجرای لولههای تهویه و هواکش عمودی
عمل تهویه از دو راه موجب کاهش خوردگی ناشی از سولفید
هیدروژن در فاضالبروها میگردد که عبارتاند از -1 :تهویه
موجب تازه شدن هوای داخل فاضالبروها و کاهش غلظت
سولفید هیدروژن در فضای خالی فاضالبروها میگردد -2 .تهویه
موجب کاهش رطوبت سطحی موجود بر روی تاج و دیواره
فاضالبروها شده که این امر باعث کاهش فعالیت باکتریهای

شکل  -4لوله تهویه و هواکش عمودی آدمرو ریزشی خط انتقال فاضالب شهر اراک در سال 1396

بازه مقداری ( )0-200 ppmرا دارد .بخش دوم شامل اندازهگیری
استحکام کششی پله آخر آدمروهای شماره  12 ،11و  13بهمنظور
بررسی وضعیت خوردگی این سه آدمرو است .غلظت گاز سولفید
هیدروژن قبل و بعد از اجرای لوله تهویه و هواکش عمودی
فاضالبرو با توجه به مقادیر دبی ورودی به تصفیهخانه فاضالب
اندازهگیری شده است .اندازهگیری گاز سولفید هیدروژن بدون باز

 -5-3برداشتهای میدانی
برداشتهای میدانی در قالب دو بخش صورت گرفت .بخش
اول شامل اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن در آدمرو
شماره  13بهوسیله دستگاه آشکارساز قابلحمل گاز هیدروژن
سولفات با نام  Max Gas Alert XT IIساخت شرکت Honeywell
است که قابلیت اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن را در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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از اجرای لولههای تهویه و هواکش عمودی آدمرو شماره  12در
ساعت  14تعداد  30مورد اندازهگیری انجام شد که نتایج آن در
جدول  2ارائه شده است .همانطور که در جدول  2مشخص است
مقادیر بیشینه به میزان  11/9درصد و کمینه به میزان 9/09
درصد در آدمرو شماره  12کاهشیافتهاند .همچنین با توجه به
کاهش مقدار میانگین و انحراف معیار کاهش مقادیر غلظت گاز
سولفید هیدروژن بعد از اجرای لوله تهویه و هواکش عمودی
مشخص است .در زمان اندازهگیری و بعد از اجرای لوله تهویه و
هواکش عمودی برای حرکت هوا در دهانه خروجی لوله عمودی
بهوسیله آزمایش دود موردسنجش قرار گرفت که در همه موارد
جهت حرکت هوا در جهت خروج از آدمرو بود.

کردن دریچه آدمرو و با کمک لوله انعطافپذیر با طول استاندارد
مربوط به دستگاه از سوراخ تهویه دریچه انجامشده است .فاصله
انتهای لوله تا سطح فاضالب برابر  250میلیمتر تنظیم شد
( .)Bowker et al., 1992بهمنظور یافتن زمان حداکثر دبی
بهعنوان بحرانیترین زمان در تولید سولفید هیدروژن نتایج
خروجی دبیسنجی تصفیهخانه فاضالب (دبی تجمعی برحسب
مترمکعب در ساعت) بهوسیله جریانسنج راداری غیرتماسی
چشمکالغی مدل  IFQشرکت فلوترونیک در بازه زمانی سهماهه
قبل از زمان آغاز اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن بررسی
شد .بازه زمانی بین ساعت  14تا  15بهعنوان یک نقطه بیشینه
نسبی 21دبی بهمنظور زمان اندازهگیری غلظت سولفید هیدروژن
در نظر گرفته شد.

 -2-4اندازهگیری استحکام کششی آخرین پله نردبان

 -4نتایج و بحث

آدمروها

 -1-4اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن

در زمان انجام بازرسی داخلی فاضالبرو نردبان آدمروها
موردبررسی قرارگرفت که دچار خوردگی شدید شدهاند (شکل .)5

بهمنظور اندازهگیری غلظت گاز سولفید هیدروژن قبل و بعد

جدول  -2مقادیر غلظت گاز  H2Sبرحسب  ppmدر آدمرو شماره  12خط اصلی انتقال فاضالب شهر اراک در سال 1396
بیشینه غلظت گاز H2S

کمینه غلظت گاز H2S

میانگین غلظت گاز H2S

انحراف معیار

قبل از اجرا لوله تهویه

4/2

1/1

2/5

0/95508

بعد از اجرا لوله تهویه

3/7

1

2/5

0/71457

شکل  -5خوردگی نردبان آدمرو خط اصلی انتقال فاضالب شهر اراک در سال 1396

بهمنظور بررسی اثر تردی هیدروژنی و غلظت گاز سولفید
هیدروژن در سه آدمروی شماره  12 ،11و  13غلظت سولفید
هیدروژن قبل از اجرای لوله تهویه و لوله عمودی هواکش
اندازهگیری شد .در شکل  6مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین در
این سه آدمرو ارائهشده است .بهمنظور اندازهگیری بررسی تأثیر
خوردگی در حضور گاز سولفید هیدروژن بر روی فلز پله نردبان
آدمرو و نزدیک بودن آخرین پله به محیط اتمسفر در تماس با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

فاضالبرو و بیشتر بودن وزن حجمی سولفید هیدروژن نسبت به
هوا و تجمع بیشتر آن در پاشنه آدمروی آخرین پله نردبان
آدمروهای  12 ،11و  13پس از خارج کردن نردبانها از داخل
آدمرو ،جدا و به آزمایشگاه مکانیک شرکت آذرآب بهمنظور انجام
آزمایش استحکام کششی ارجاع شد .نتایج آن در جدول 3
ارائهشده است .با مقایسه شکل  6و جدول  3مشاهده میشود
تنش نهایی پله آدمروی شماره  12کمترین مقدار را دارد که مقدار
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محیط دارد که این مورد با دو عامل رطوبت و دما مرتبط است.
بخار آب با وزن مولکولی  18 g/molتراکم کمتری از نیتروژن (N2,
) 28 g/molو اکسیژن ) (O2, 32 g/molدارد و هوای در تماس با
فاضالب ،تمایل به جذب رطوبت بیشتری دارد .در زمستان هوای
موجود در فاضالب با جذب گرمای بیشتر سبکتر شده و با تأثیر
نیروی شناوری چرخش هوا تحت عنوان اثر دودکشی حرکت هوا
بهسمت خارج از لوله اتفاق میافتد.

غلظت سولفید هیدروژن در این آدمرو از دو آدمروی دیگر بیشتر
است .درنتیجه اثر تردی هیدروژنی در این آدمرو نسبت به سایر
آدمروها مشهود است ،مقایسه موارد مشابه در آدمروی شماره 11
و  13با مقادیر تنش نهایی مطابق جدول  3همخوانی دارد.
 -3-4بررسی تأثیر تغییر فصل بر روی خاصیت دودکشی
لوله هواکش
هوای موجود در شبکه فاضالب اغلب چگالی کمتری از هوای
4.2

4.5

3.5
3.0

2.5

2.5

2

2.0

1.6
1.1
0.8

0.7

1.2

1.1

1.5
1.0

مقدار ( H2Sبرحسب )ppm

4.0

0.5
0.0

بیشینه

میانگین

کمینه
معیار آماری مورد مقایسه

آدم رو شماره 13

آدم رو شماره 12

آدم رو شماره 11

شکل  -6مقایسه مقادیر بیشینه ،کمینه و میانگین گاز سولفید هیدروژن (قبل از اجرای هواکش) در آدمروی ریزشی خط انتقال اصلی فاضالب شهر
اراک در سال 1396
جدول  -3نتایج آزمون استحکام کششی پله آدمروهای خط اصلی انتقال فاضالب شهر اراک در سال 1396
شماره نمونه

نیروی تسلیم )(N

تنش تسلیم )(N/mm2

نیروی نهایی )(N

تنش نهایی ) (N/mm

( T1آدمروی )11

25000

318

34700

442

( T2آدمروی )12

24000

305

33800

431

( T3آدمروی )13

27000

344

36200

461

نیز نشاندهنده نزدیکتر بودن مقادیر برداشتشده به مقدار
میانگین است .لوله عمودی هواکش با توجه به اثر دودکشی متأثر
از اختالف فشار اتمسفر فاضالبرو و انتهای هواکش عمودی که
در هوای آزاد قرارگرفته عمل میکند .در سه ارتفاع مختلف در
دیواره آدمرو لولههای تهویه به چرخش هوا کمک نموده و باعث
ورود هوای تازه به داخل آدمرو میشود .همین امر باعث کاهش
رطوبت موجود در لوله فاضالبرو شده و کاهش خوردگی میکروبی
را بههمراه دارد .با توجه به مقادیر مرجع ارائهشده درزمینه اثرات
خوردگی باوجود مقادیر گاز سولفید هیدروژن بیش از ،0/05 ppm
خوردگی شدید در لوله مورد انتظار است ()Apgar et al., 2008؛
لذا مقدار کاهش ایجادشده در مقدار گاز سولفید هیدروژن
بهمنظور کاهش پتانسیل خوردگی شبکه کافی نیست.

 -5نتیجهگیری
در آدمروهای ریزشی شدت وجود گاز سولفید هیدروژن نسبت به
سایر آدمروها بیشتر است .با درنظر گرفتن شرایط هیدرولیکی در
آدمروهای ریزشی احتباس هوا باعث افزایش فشار در لوله
فاضالبرو پاییندست و آزاد شدن هرچه بیشتر سولفید هیدروژن
میشود .استحکام کششی پایینتر پله در آدمرو ریزشی شماره 12
نسبت به آدمروهای شماره  11و  13نشاندهنده باالتر بودن
مقادیر گاز سولفید هیدروژن در آدمروی شماره  12بود .مقادیر
بیشینه و کمینه سولفید هیدروژن در آدمروی ریزشی بعد از
اجرای لوله تهویه و لوله هواکش عمودی ،هر یک بهترتیب بهمقدار
 11/9و  9/09درصد کاهش یافتند .کاهش مقدار انحراف معیار
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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. ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،مهندسی عمران
 دستورالعمل انجام،)1394( ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
،677  ضابطه شماره،عملیات ویدئومتری شبکههای فاضالب
. ایران،تهران
 "بررسی روشهای مهار،)1393( ،. ا، مشهدی،. م،عباس قربانی
 نشریه مهندسی گاز،"سولفید هیدروژن در صنعت نفت و گاز
31-24 ،)2(1 ،ایران

پیشنهادهای زیر برای ادامه این تحقیق میتواند مورد توجه
:قرار گیرد
 استفاده از لوله تهویه با قطر باالتر (در تهویه طبیعی) میتوانددر افزایش تهویه و کاهش بیشتر مقادیر سولفید هیدروژن
 لذا در پژوهشهای آتی اثر افزایش قطر در کاهش.تأثیرگذار باشد
.غلظت گاز سولفید هیدروژن قابل بررسی است
 استفاده از روشهای تهویه اجباری (مانند استفاده از فنهایبرقی تهویه) با درنظر گرفتن هزینه انرژی مصرفی میتواند در
.کاهش غلظت گاز سولفید هیدروژن مؤثر باشد
 تغییر در اجرای آدمروهای ریزشی که بتواند در کاهش تالطمجریان فاضالب مؤثر باشد میتواند در کاهش نرخ تولید هیدروژن
.سولفید قابل تاثیر باشد
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 قدردانی-6
نویسندگان مقاله از واحد خدمات فنی و آزمایشگاه مکانیک
شرکت آذرآب که در انجام آزمایشهای موردنیاز این پژوهش
.کمال همکاری را به عمل آوردند تشکر و قدردانی مینمایند
 پینوشتها-7
1- H2S

2- Lift Stations
3- Cross Section Manhole
4- Dropshaft Manhole
5- Inverted Siphon
6- Hot Spots
7- Droplet
8- Forced Ventilation
9- Natural Ventilation
10-Ventilation Stack
11- Thistlethwayte
12- Pomeroy
13- Camera Raft Robot
14- Corrosion Products
15- Aggregate Projecting from Surface
16- Reinforcement Projecting from Surface
17- Corroded Reinforcement
18- Hydrogen Embrittlement
19- Internal Hydrogen Embrittlement (IHE)
20- Hydrogen Environment Embrittlement (HEE)
21- Relative Maximum
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 مراجع-8
 "کنترل خوردگی فاضالبروهای بتنی،)1380( ،. ح،اشتهاردیها
 گروه، پایاننامه کارشناسی ارشد،"درحال بهرهبرداری
1400  بهار،1  شماره،سال ششم
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