
در بیشتر نقاط، تاسیسات تصفیه و خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب و 
ساختمان هاي مربوطه در تماس با محیط های خورنده هستند. به همین 
جهت الزم است مواد انتخابی برای موارد مذکور طوری انتخاب شود که 

در مقابل عوامل خورنده مقاوم باشند.
قلیایی آن،  و  اثر خواص اسیدی  تاسیسات فاضالب در  معموال خوردگی 
احداث  محل  جوی  شرایط  و  خورنده  گازهای  وجود  باال،  نسبتا  حرارت 
تصفیه خانه و... خواهد بود که با انتخاب مواد اولیه مناسب از نظر مقاومت 
در برابر عوامل محیطي و کیفیت فاضالب و پایش عوامل خورنده در حین 
بهره  بـرداری از تصفیه خانه و ادغام سه مورد ذکر شده تا حـدود زیادی 

می توان  از خسارات ناشی از خوردگی ممانعت به عمل آید.

انواع خوردگی تاسیسات فاضالبی به شرح زیر مي باشند: 
تنشی،  خـوردگی  حفره ای،  خــــوردگی  یکنواخت،  خــــوردگی 
خوردگـی سایشـی، خوردگـــی فرسایشـــی، اکسیـداسیــون، خوردگی 

گالوانیکی و خوردگی های میکروبی 
عواملي که تاثیر مستقیم  بر انواع خوردگي دارند:

1ـ عوامل محیطي 
مهمترین موارد عبارتند از:

• جمعیت تحت پوشش و میزان جریان هایی که باید شامل جمعیت دائمی 
منطقه بوده و در موارد خاص مانند شرایط گردشگری میزان فاضالب در 

مواقع گردشگری باید منظور گردد.
• دوره طراحی که برای تاسیسات فاضالبی 20 سال است، ولی در عین 
حال الزم است مسائل مربوط به آینده دراز مدت تاسیسات فاضالبی مورد 

توجه قرار گیرد.
• در تاسیسات فاضالبی مخصوصا تصفیه خانه ها عالوه بر توجه به جمعیت 
فعلی الزم است جمعیت آینده هم بر اساس درصد افزایش جمعیت مورد 
توجه قرار گیرد و میزان فاضالب بر مبنای جمعیت حال و آینده محاسبه 

گردد.
2ـ کیفیت فاضالب

مجموع  در  و  است  متغیر  ای  منطقه  شرایط  حسب  بر  فاضالب  کیفیت 
فاضالبها را از نظر کیفی در سه گروه ضعیف، متوسط و قوی مورد مطالعه و 

بررسی قرار می دهند. 
3ـ عوامل خورنده تاسیسات فاضالبی

این عوامل عالوه بر مواردی مانند شرایط جغرافیایی و شرایط جوی ممکن 
است ناشی از فعل و انفعاالتی باشد که در تصفیه خانه ها و یا سیستم های 

جمع آوری و انتقال فاضالب به وجود می آید. 
• شرایط جوی مخصوصا یخ زدگی و حرارت خیلی باال  از عوامل خورنده مي باشند. 

• پیدایش SH2 در اثر فعل و انفعــاالت زیستـی
نیز یکـي از عوامل خورنده مي باشـد. در صورت 
وجود SH2 در محیط های فاضالبی باید سازه های
سیمانی را در مقابل اثرات آن به شدت محافظت
نمود. حضور مواد اکسیدان مانند ازن در فاضالب
گرچه SH2 را به بخار تبدیل و از خوردگی آن می کاهد،
 ولی در محیط های مایع باعث خوردگی مي شود.

• فاضالب های هوادهی شده و کلر خورده حتی می توانند به پوششهای 
گاز  اثر  در  است  ممکن  پوششها  این  رسانند.  آسیب  تاسیسات  محافظ 
کربنیک فاضالب ها هم خورده شوند. افزودن بعضی مواد نظیر کلر و مواد 
را  فاضالب  خوردگی   ،pH پائین آوردن  با  آهن  و  آلومینیم  منعقد کننده 

افزایش می دهند. 
• اشعهUV خورشید و حضور موادی مانند SH2 وSO2 وCO2 در محیط 
پوششهای  تخریب  خصوص  به  خوردگی،  باعث  تصفیه خانه  تاسیسات 

محافظ تاسیسات مي شود.
• خاک نیز از مهم ترین عوامل خورنده تاسیسات فاضالبی می باشد. بتن 
می شوند.  خورده  با خاک  تماس  در  سیمانـی  پوشش  با  فلزات  اغلب  و 
خاک ها از نظر مواد آلی موجود و امالح محلول و رطوبت تاثیرات مختلفی 
بر حسب  الکتریکی  مقاومت  نظـر  از  را  دارند. خاک ها  نظر خوردگی  از 

اهم . سانتیمتر و تاثیرات خوردگی به شرح زیر طبقه بندی مي شوند:

• عواملی از خود فاضالب که باعث خوردگی می شوند عباتند از pH ، درجه 
گوگــرد،  مانند  ترکیباتي  محلول،  اکسیژن  الکتریکی،  رسانایی  حرارت، 
و  فـاضالب، چربی  جــریــان  آمونیــاک، سرعت  و  سولفــات  کلــرور، 

روغن.
مهم ترین اقداماتي که باید در تعیین عوامل خورنده فاضالب انجام گیرد 

عبارتند از:
از نظر عوامل خورنده، مطالعه خاکهای محل احداث  بررسی کیفی آب 
از  بررسی عوامل جوی  تعیین عوامل خورنده آن،  و  تاسیسات فاضالبی 
نظر خورندگی، بررسی امکان تولیدSH2 در فاضالب، اثر اکسیژن محلول 
برخوردگی،  محیط  در  موجود  صابونی  و  روغنی  مواد  اثر  برخوردگی، 
وجود گاز کربنیک در تاسیسات فاضالبی و حضور مواد معلق شناور در 

فاضالب.

خوردگی در تاسیسات فاضالب

1

مهندس مرتضی حسینیان
کارشناس آب و فاضالب

.



فراخوان مقاله

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی 

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی اردیبهشت ماه سال 1392 در تهران برگزار می شود 

پس از برگزاری سیزدهمین کنگره ملی خوردگی
 که برای اولین بار بصورت سالیانه و در شهر 
تبریز برگزار گردید، با کمال مسرت به اطالع

مـی رساند چهاردهمین کنگره ملـی خوردگی 
توسط انجمـن خوردگـی ایـران در اردیبهشت

ماه 1392 در تهران برگزار می گردد.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-88344287 تماس حاصل نمایند.

گزارش برگزاری جلسه مشترک 

به منظور توافق و همکاری با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورخ 
91/2/21 جلسه ای با حضور آقای مهندس بیات معاون محترم وزیر در 
امور پتروشیمی و جمعی از مدیران آن شرکت و هیات مدیره انجمن 
خوردگی ایران در دفتر معاون وزیر تشکیل شد و مقرر گردید تا در 
ارتباط با اشاعه علم خوردگی، با تشکیل همایش های خوردگی و نیز 
شرکت کارشناسان پتروشیمی در همایش ها و کنگره ها همکاریهای 
مشترک توسعه یابد. همچنین مقرر شد تا خدمات مشاوره ای از این 
انجمن دریافت شود و عضویت تمامی واحدهای تابعه در این انجمن 

الزامی گردد.

انتخاب آقای مهندس سید محمود کثیریها به عنوان نماینده 
انجمن های گروه فنی مهندسی در سامانه تشکل های مردم نهاد 

در راستای ایفای نقش موثرتر انجمن ها در تصمیم سازی های کشور، 
مجلس شورای اسالمی  با  ارتباط  برای  علمی  انجمن های  نمایندگان 
نسبت  توسعه جمهوری اسالمی ایران  پنجم  برنامه  در  انتخاب شدند. 
به مشارکت انجمن ها در تصمیم سازی و مدیریت کشور تاکید شده 
است. در این خصوص سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی ایران 
در  نهاد  مردم  سازمان های  مشورتی  نقش  نهادینه کردن  منظور  به   
پی ریزی سیاست  های کالن کشور، تفاهم نامه  ای را با معاونت قوانین 
مجلس شورای اسالمی منعقد کرده و موظف شده است ضمن ارسال 
طرح ها و لوایح مطروحه به تشکل های تخصصی، دیدگاه ها و نظرات 

آن   ها در این خصوص را دریافت و در اختیار مجلس شورای اسالمی  
قرار دهد. در این راستا و در جهت تثبیت جایگاه انجمن های علمی 
کشور در کانون  های مشورتی نظام، شورای انجمن  های علمی کشور 
جلساتی را جهت انتخاب نماینده ای از هر گروه تخصصی انجمن  های 
با  علمی جهت شرکت در جلسات مشورتی مجلس  شورای   اسالمی 
حضور دکتر زهره الهیان و روسای انجمن های علمی برگزار کرد که 
طی این جلسات آقای مهندس سیدمحمود کثیریها به عنوان نماینده 

انجمن های فنی و مهندسی برگزیده شدند.

دعوت به همکاری 

انجمن خوردگی ایران از تمامی عالقمندان به همکاری در کمیته های 
پژوهشی  علمی  مشاوران  و  استاندارد  تدوین  کمیته های  تخصصی، 
برای تبدیل یا ویرایش مقاالت به زبان های خارجی )انگلیسی و ...( را 

دعوت به همکاری می نماید. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

8-88344287 )داخلی 6( تماس حاصل نمایند.

مسابقه علمی
انجمن خوردگی ایران در نظر دارد در هر فصل، 
مسابقه ای با عنوان » مسابقه علمی« به صورت 
الکترونیکی برگزار نماید. عالقمنـدان می توانند 
پاسخ هـای خـود را به پست الکتــرونیک انجمن

به نشانی info@ica.ir ارسال نمایند و از جوایز نفیس انجمن خوردگی 
ایران بهره مند گردند.   

مسابقه علمی مربوط به فصل بهار 1391:
از  ناشی  کربنی  فوالدهای  خوردگی  کاهش  در  کاربردی  روش های 

H2S، SO2، NaCl و H2O را شرح دهید.
به  انجمــن  اینترنتـی  پایگـاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

نشـــانی www.ica.ir مراجعه نمایید. 

انتخاب بهترین عکس خوردگی در فصلنامه - ترویجی   زنگ   

فصلنامه علمی - ترویجی زنگ در نظر دارد به بهترین عکس ارسالی 
در پایان هر فصل جایزه نفیسی اعطا نماید. لذا عالقمندان می تـوانند 
 ،)4 )داخلــی   88344287-8 با  بیشتــر  اطالعــات  کسب  جهت 

آقای مهندس هنرمند تماس حاصل نمایند.
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چهاردهمین کنگره خوردگی  اخبار انجمن

تشکیل کمیته های تخصصی  اخبار انجمن

مسابقه علمی  اخبار انجمن

مسابقه عکس خوردگی  اخبار انجمن

توافق نامه همکاری   اخبار انجمن

انتخاب نماینده  اخبار انجمن



سمینار هم اندیشی دانشگاه و صنعت  در حوزه جوشکاری
سمینار هم اندیشی دانشگاه و صنعت در حوزه 
جوشکاری در تاریخ 8 و 9 خرداد ماه 91 در آمفی تئاتر 
دانشکده فنی انقالب توسط گــروه جوشکــاری
دانشکـده فنـی انقالب با همکاری انجمن خوردگی

ایران برگزار می شود. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران 

به نشانی www.ica.ir مراجعه نمایید.  

بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد 

 22 تا   12 تهران،  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  و  بیست 
برگزار  تهران  )ره(  خمینی  امام  مصالی  محل  در   91 اردیبهشت 
خوردگی  انجمن  انتشارات  نمایشگـاه  برگـزاری  طی  در  گردید.  
ایران و انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بصورت مشترک در 
سالن 15، )ناشران دانشگاهــی( غرفه 39، پذیـرای جمـع کثیری از 

مراجعه کنندگان بودند.

دوره های آموزشی آتی انجمن خوردگی ایران
مطابق با تقویم آموزشی نیمسال اول سال1391،
دوره های آموزشی اسیدشویی و انتخاب مواد در
در محل انجمن خـوردگی ایران برگزار می گردد:

از عالقمنـدان دعـوت می شــود جهت ثبت نـام 
و شـــرکت در دوره هــــای آموزشـــی مذکـور بـا

شماره های 8-88344287 )داخلی 3و8( تماس حاصل فرمایند و یا از 
طریق پست الکترونیک training@ica.ir  با واحد آموزش مکاتبه نمایند.

 دوره های درخواستی مراکز از انجمن خوردگی ایران 
انجمن خوردگی ایران آمادگی دارد تا در محل صنایع، دوره های آموزشی 
و سمینارهایی با موضوع های مختلف خوردگی برگزار نماید. عالقمندان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با مرکز آموزش انجمن خوردگی 

ایران تماس حاصل نمایند. }تلفن:8-88344287 )داخلی 8 و 3({
در اردیبهشت ماه دوره های آموزشی زیر بنا به درخواست شرکت ها 

برای کارشناسان هر مرکز برگزار گردید:

کارگاههای سیزدهمین کنگره خوردگی
کارگاه های آموزشی سیزدهمین کنگره ملی
خوردگی در روزهای 26 ، 27 و 28 اردیبهشت
هم زمان با برگزاری کنگره با حضور جمعی از

اسـاتیـد و صنعتگـران در دانشکــده شیمــی 
دانشگاه تبریز برگزار شد.

در مجموع 8 عنوان کارگاه آموزشی طی سه روز متوالی با استقبال 
و  نفت،گاز  مختلف  صنایع  از  صنعتگران  و  دانشگاهیان  عالقمندان 

پتروشیمی برگزار گردید.
عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده در سیزدهمین کنگره ملی 

خوردگی به شرح زیر می باشد:

انتخــاب پوشش هـــا برای مناطق خورنـــده، انتخـاب مواد و نقش 
ریسـک  مبنــــای  بر  بــــازرســی  آن،  در  مهندســی خــــوردگی 
)Risk Based Inspection(، چشم انداز مدیریت خوردگی در جهان، 
آن،  از  پیشگیری  نحوه  و  نیروگاهی  صنایع  در  خوردگی  اهمیت 
تکنیک هــای  مانیتــورینگ خــوردگی در صنعت ، حفاظت کاتدی 

و کاربرد تکنیک های الکتروشیمیایی در خوردگی.

همایش خوردگی در محیط های دریایی و 
پوشش های سطحی برگزار شد

همایش خـــوردگـــي در محیط هـاي دریـایـــي 
و پوشش هــــاي سطحي با هدف بررسـي مشکالت
خوردگي در مناطق دریایي در تاریخ  20 و 21 
اردیبهشت مــاه در پردیس بندرعبــاس دانشگاه 
صنعتــي امیرکبیــر با دبیــري دکتر محمدرضا 
محمدزاده عطار برگزار و با حضور سردار تنگسیري

جانشاساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتي امیرکبیر و اعضاي انجمن 
خوردگي ایران در پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتي امیرکبیر به کار خود 

پایان داد.
این همایش به همت دانشگاه صنعتي امیرکبیر و با حمایت معاونت علمي 
و فناوري نهاد ریاست جمهوري و ستاد ویژه توسعه فناوري نانو کشور و 
انجمن خوردگي ایران برگزار  شد که در آن ضرورت شناخت و جلوگیري 
از خوردگي سازه هاي بتني و فلزي که در معرض محیط هاي خورنده واقع 

مي شوند مورد توجه قرار گرفت.

سومین نمایشگاه بین المللی عایق ها و صنایع وابسته 
سومین نمایشگاه بین المللی عایق ها و صنایع وابسته در تاریخ 14 
لغایت 17 شهریور ماه 1391 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود. عالقمندان  جهت کسب اطالعات 

بیشتـر به پایگاه اینترنتی www.miladgroup.net مراجعه نمایند.
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برگزاری سمینار  اخبار انجمن

گزارش بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب  اخبار انجمن

دوره های آموزشی آتی انجمن  اخبار انجمن

دوره های درخواستی مراکز از انجمن  اخبار انجمن

کارگاههای برگزار شده  اخبار انجمن

برگزاری همایش  اخبار انجمن

برگزاری نمایشگاه بین المللی سایر اخبار



کارگاه بین المللی و همایش تخصصی
 » نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب«

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی با عنوان نمک زدایی آبهای شور، 
لغایت 1 تیر ماه 1391 )مطابق  لب شور و تصفیه پساب در 30 خرداد 
و صنعتي  پژوهش هاي علمي  توسط سازمان  ژوئن 2012(  تا 21  با 19 
ایران، دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور( و مرکز منطقه اي علوم و 
انتقال فناوري اتحادیه همکاري هاي منطقه اي کشورهاي حاشیه اقیانوس 

هند )IOR-ARC.RCSTT(  برگزار مي گردد.
اینترنتی  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  عالقمندان 

http://desal.pwut.ac.ir/index.htm مراجعه نمایند.

دومیـن کنگـره ملـی صنایــع دریایــی و دریانــوردی ایــران

دومیـن کنگـره ملـی صنایــع دریایــی و دریانــوردی ایــران بـا عنـوان 
نقش جهادگران صنایع دریا و دریانوردی ایران در توسعه پایدار کشور در 
و سیمای  المللی صدا  بین  تاریخ 1391/04/21 در مرکز همایش های 
جمهوری اسالمی ایران و با حضور 700 نفر از مدیران دولتی صنعت دریا 
و دریانوردی و مسئولین عالی رتبه کشوری، نمایندگان مجلس و اساتید 

دانشگاه برگزار می گردد.
عالقمنـدان می تواننـد جهت کسب اطالعـات بیشتـر به پایگاه اینترنتی 

www.daryaei2012.ir مراجعه نمایند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( برای نیمسال اول سال تحصیلی 
92-91 )مهرماه 1391( در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه آموزش الکترونیکی 
)مجازی( در رشته های زیر در تهران، بندر عباس، بندر ماهشهر و گرمسار دانشجو 

می پذیرد: 
مهندسی فناوری اطالعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی 
پزشکی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی متالورژی و مواد، مهندسی 
معدن، مهندسی هسته ای، مهندسی نفت، علوم کامپیوتر، ریاضی، مهندسی 
نساجی، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی خوردگی و حفاظت مواد، 

مهندسی حمل و نقل دریایی.
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اینترنتی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر به نشانی www.aut.ac.ir مراجعه نمایید.

هفتمین نمایشگاه بین المللی فوالد، متالورژی
ریخته گری، صنایع وابسته 

شرکت نمایشگاههــای بین المللــی استان اصفهان 
در نظر دارد هفتمین دوره نمایشگاه دوساالنه فوالد
اصفهـان را با عنـوان هفتمین نمایشگاه بین المللی
فوالد، متالورژی، ریخته گری و صنایع وابسته در 

تاریخ 27 لغایت 30 تیرماه 1391 برگزار نماید.
عالقمنــدان جهت کسب اطالعـات بیشتــر می تواننــد بـا تلفن همــراه 

09137879227 و تلفکس 2606603-0311 تماس حاصل نمایند.

نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی
ریخته گری، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی، آبکاری و جوش و برش

 صنایع معدنی، آهن و فوالد، فلزات غیرآهنی، لوله و پروفیل

IRAN METAFO
ماشین  و  آهنگری  ریخته گری،  متالورژی،  بین المللی  نمایشگاه  نهمین 
کاری، قالب سازی، آبکاری و جوش و برش، صنایع معدنی، آهن و فوالد، 
فلزات غیرآهنی، لوله و پروفیل در تاریخ 9 لغایت 12 آذر ماه 1391 در 
المللی تهران برگزار می گردد. نمایشگاه  محل دائمی نمایشگاه های بین 
مذکور به عنوان بزرگترین و مهمترین و تاثیرگذارترین رویداد در صنایع 

فلزی کشور محسوب می گردد.
اینترنتی   پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  عالقمندان 
www.iranmetafo.com مراجعــه نماینـد و یا با تلفن های: 88203020 

و88202010 تماس حاصل نمایند. 
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