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 :چکیده

یذًی ٍ حفؼ هحیظ صیؼت جایگاُ خاف خَد تا تَجِ تِ افضایؾ جوقیت ٍ تِ تثـ آى افضایؾ هلشف آب، تَجِ تِ تْذاؿت آب آؿاه

غیش سا پیذا ًوَدُ اػت. دس ایي تیي ًَؿ ٍ جٌغ لَلِ هَسد اػتفادُ تأثیش قاتل تَجْی دس تِ حذاقل سػاًذى اثشات صیؼت هحیغی ٍ 

اًذ ٍ تِ ختلاف دادُّای پلیوشی پی ٍی ػی، ػْن قاتل تَجْی اص تاصاس سا تِ خَد اآب هَسد هلشف داسد. اهشٍصُ دس دًیا لَلِ تْذاؿتی

اًذ جایگاُ خَد سا ّوچٌاى دس تاصاس دًثال پیشٍی اص هثاحث صیؼت هحیغی ٍ تْذاؿتی، تا حزف ػشب ٍ تغییش فشهَالػیَى هَاد، تَاًؼتِ

ؿَد کِ حزف ػشب کیفیت ٍ خَاف ّا، ًـاى دادُ هیلَلِ هختلف دس ایي هقالِ پغ اص تشسػی ًقاػ ضقف ٍ قَت اًَاؿ حفؼ کٌٌذ.

 .کشدفاسی اص ػشب اػتفادُ  ّای پی ٍی ػیلَلِ تشای اًتقال آب آؿاهیذًی اص تَاىًیکی لَلِ سا کاّؾ ًخَاّذ داد ٍ تِ ساحتی هیهکا

  لَلِ ػشب، اًتقال آب ، پلیوش، پی ٍی ػی، :های کلیدی واژه  

 :مقدمه  

ادُ اص ٍ غیشُ کِ تـش تشای سفاُ ٍ آػایؾ خَد تا اػتف ّوگام تا سؿذ كٌقتی ٍ اقتلادی ٍ تَلیذ اًَاؿ هختلف تشکیثات ٍ هَاد ؿیویایی

کٌذ کِ ّن تشای هحیظ تِ عَس ًاخَاػتِ هَادی چَى اًَاؿ فلضات ػٌگیي ٍ ػوی سا تِ عثیقت ٍاسد هیهٌاتـ عثیقی تِ دػت آٍسدُ، 

یذًی آتی اػت ت؛ آب آؿاهصیؼت ٍ ّن تشای خَد اًؼاى هـکالت ٍ خغشات جذی تِ ّوشاُ داسد. هغاتق تقشیف ػاصهاى جْاًی تْذاؿ

گشدد. تا ّای پلیوشی اػتفادُ هیٍ تواهی کاستشدّای خاًگی هٌاػة تاؿذ. دس فلش جذیذ تشای اًتقال آب، اص لَلِ کِ تشای هلشف اًؼاى

ّای لَلًَِاؿ دس ایي هقالِ تا ًگاّی گزسا تِ ا ّای پلیوشی پی ٍی ػی دس اًتقال آب آؿاهیذًی،تَجِ تِ اّویت افضایؾ اػتفادُ اص لَلِ

ٍ تِ هقشفی ًؼل جذیذ ایي  ؿذُّای پی ٍی ػی تش سٍی تْذاؿت آب آؿاهیذًی پشداختِ تِ تشسػی اثش لَلِ هَسد هلشف دس اًتقال آب؛

 . ؿَدهیّا پشداختِ لَلِ

 های مورد مصرف در انتقال آبلوله

ؿتِ تغییشاتی داؿتِ اػت کِ ًاؿی اص هؼائل فٌی، اجشایی، ّای گزکاستشد لَلِ دس ؿثکِ اًتقال ٍ تَصیـ آب ٍ فاضالب دس کـَس دس دِّ

ّای ّای اًتقال آب ٍ صهیٌِّای اًجام ؿذُ دس ػیؼتناقتلادی ٍ هحیغی تَدُ اػت. دس ایي هقالِ دس ًؾش اػت تا ًگاّی تِ پیـشفت

 اس گیشد تِ ؿشح صیش اػت:تَاًذ دس اًتقال آب ٍ فاضالب هَسد هلشف قشّایی کِ هیتْذاؿت آب داؿتِ تاؿین. اًَاؿ لَلِ

ّا تا تَجِ ّایی تَدًذ کِ تشای اًتقال آب هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ. لیکي کاستشد ایي لَلِّای چذًی جضٍ اٍلیي لَلِّای چذًی: لَلِلَلِ

ّا، ًیاص تِ دقت صیاد دس تَاًذ تِ ًیاص تِ ٍصى صیاد لَلِّا هیداس ًثَد. اص جولِ ایي هحذٍدیتّای خاف خَد چٌذاى اداهِتِ هحذٍدیت

ّای تقذ اص چٌذی لَلِ ،حول ٍ تاستشی، ضشٍست ٍجَد جشثقیل تشای ًلة ٍ ّضیٌِ اجشایی صیاد اؿاسُ کشد. تا تَجِ تِ ایي هؼایل

 ّای چذًی ؿذ کِ تِ كَست گالَاًیضُ ٍ غیش گالَاًیضُ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ. فَالدی جایگضیي لَلِ



 

ّا اثشگزاس تَدُ ٍ فوش کیفیت هٌاتـ آب ٍ خاک تش سٍی ایي لَلِاها  تش ؿذّا ػثکّای فَالدی ٍصى لَلٍِسٍد لَلِّای فَالدی: تا لَلِ

اص  گشدیذ.ّا، صًگ صدگی ٍ ًـتی اص اتلاالت هیداد. ایي هْن تافث ػَساخ ؿذى لَلِّا سا تا هیضاى صیادی کاّؾ هیهفیذ ایي لَلِ

گیشی ػغح داخلی، ٍصى صیاد، ، سػَبدس هحیظ ّای هشعَب َػیذگی ٍ خَسدگی صیاد هخلَكاًپفلضی؛ هقایة لَلِ ّای هْوتشیي 

 ًَؿ ایي کن فوشپاییي ٍ  اجشای ٍ ًلة ػشفت، کاسی فایق ّای ّضیٌِ فـاس، افت ًتیجِ دس ٍ ػیال جشیاى تشاتش دس هقاٍهت ٍ اػتْالک

 .تَدلَلِ 

ّا ضوي ایٌکِ ّایی تَدًذ کِ دس اًتقال آب هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ. ایي لَلَِلِّای آصتؼت ػیواًی ًؼل ػَم لّای ػیواًی: لَلِلَلِ

ّا هوٌَؿ گشدیذ. فلت ایي ّایی دس اجشا تَدًذ، تقذ اص هذتی تَػظ فلن پضؿکی کاستشد ایي لَلِّای چذًی داسای هحذٍدیتهاًٌذ لَلِ

 .ّای آصتؼت تَدکاس سفتِ دس لَلِصا تَدى هَاد تِاهش ػشعاى

ّا ٍ ّوچٌیي دٍام تاال ّای پلیوشی ٍ قاتلیت ًلة ػشیـ ٍ آػاى آىّای پالػتیکی: تا پیـشفت كٌقت پتشٍؿیوی ٍ تَلیذ گؼتشدُ لَلِلَلِ

ّای پلیوشی تِ لَلِ اهشٍصُ ًاپزیش گشدیذ.ّا دس هٌْذػی آب اجتٌابآى اػتفادُ اصّای دیگش، ّا دس هقایؼِ تا لَلٍِ اسصاى تَدى آى

تَاى دالیل تؼیاسی تشای ایي سؿذ چـوگیش ٍجَد داسد کِ هی(. 1دٌّذ) ًوَداس اى اداهِ هیػْن خَد اص تاصاس جْاًی لَلِ ّوچٌ افضایؾ

ّای ػیواًی ٍ تِ ٍصى ػثک، قیوت پاییي، هقاٍهت خَسدگی تاال، فوش عَالًی ٍ پزیشؽ سٍص افضٍى تاصاسّایی کِ قثالً دس اختیاس لَلِ

 پزیش، ّذایت حشاستی پاییي، هقاٍم دس تشاتش هَاد ؿیویایی،ّای پلیوشی ؿاهل سفتاس چغشهِ ٍ اًقغافهضایای لَلِفلضی تَد اؿاسُ کشد. 

ّا، فولکشد ّای آؿاهیذًی، هقاٍهت دس هقاتل سؿذ هیکشٍ اٍسگاًؼینهقاٍم دس تشاتش خَسدگی، غیشػوی تَدى ٍ حفؼ ػالهت آب

كاف ٍ كیقلی ػَْلت ًلة ٍ جایی آػاى، ّضیٌِ تقویش ٍ ًگْذاسی کن، جاتِ تلٌذهذت، کاّؾ آلَدگی كَتی، ٍصى کن ٍ حول ٍ
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 های پالستیکیلوله

کاسی ػیؼتن تؼتگی داسد. ّای ػشٍیغ ٍ ؿشایظ  ّا تِ ػیال هٌتقل ؿًَذُ ٍ هـخلِ هٌاػة تشای ػاخت لَلِ پالػتیکی ی اًتخاب هادُ

ش ها هغلَب ٍ تشخی ًیض ًاهغلَب ّا تشای ػیؼتن ٍ تأػیؼات هَسد ًؾ ّا هوکي اػت تشخی اص خلَكیات پالػتیک تؼتِ تِ ًَؿ پالػتیک



 

اها آًچِ هؼلن  .تَاى اص عشیق عشاحی ٍ ًلة اكَلی کاّؾ داد یا حزف ًوَد تِ ّش حال تشخی اص خلَكیات ًاهغلَب سا هی .تاؿذ 

ّای  خَاف، هضایا ٍ هقایة اًَاؿ لَلِی  ت اًتخاب جٌغ هٌاػة لَلِ تشای کاستشدّای هتفاٍت هؼتلضم داؿتي داًؾ کافی دستاسُاػ

پلی ٍیٌیل کلشایذ  :ّای پالػتیکی فثاستٌذ اص تشیي پلیوشّای هلشفی جْت ػاخت ٍ تَلیذ لَلِ تشیي ٍ هقشٍف پالػتیکی اػت. هقوَل

(PVCپلی ٍیٌیل کلشایذ ک ،)لشداس (CPVC( پلی اتیلي ،)PE( پلی پشٍپیلي ،)PP)پالػتیک ، (ِّای هقاٍم ؿذُ تا الیاف ؿیـGRP)]5[. 

 های پی وی سیلوله

ؿاى دس ّای پالػتیکی سا تِ خَد اختلاف دادًذ، تِ دلیل اػتفادُ گؼتشدُّای پی ٍی ػی کِ دٍ ػَم تقاضای لَلِدس ایي هیاى لَلِ

، PEّای ؿًَذ، ٍ دس کٌاس آى لَلِتشیي لَلِ پالػتیکی هَسد اػتفادُ هحؼَب هیفاضالب، ّوچٌاى اكلیتؼیاسی اص کاستشدّای آب ٍ 

PP ،GRP ِدٌّذ.ّای پالػتیکی ّوچٌاى تِ سؿذ خَد اداهِ هیٍ دیگش لَل 

ِ ٍصى تاال ٍ ٍصى ػثک، فثاستٌذ اص: هقاٍهت دس تشاتش خَسدگی، هقاٍهت ؿیویایی، ًؼثت اػتحکام ت PVCّای ّای تشجؼتِ لَلٍِیظگی 

ًلة آػاى، اػتحکام کــی تلٌذ هذت، هقاٍهت دس تشاتش ػایؾ ٍ فشػَدگی، اػتحکام ضشتِ، ضشیة اكغکاک پاییي، حفؼ کیفیت 

اص هٌاتـ کن اسصؽ ٍ کوک تِ حفؼ هٌاتـ هلی، قیوت تِ كشفِ  PVCآب، ّذایت حشاستی ٍ الکتشیکی پاییي، هقاٍهت ؿقلِ، تْیِ سصیي 

 .اصیافتٍ قاتلیت ت

ّای پلیوشی دس ػال کـف ؿذ ٍ اٍلیي لَلِ 1913دس ػال  PVCّای پی ٍی ػی دس تاصاس قذهت آًْاػت. یکی اص دالیل تَفیق لَلِ

ًیض دس ایي هذت تافث ؿذُ اػت تا  PVCّای ػالِ، فولکشد خَب لَلِ 80تَلیذ ؿذًذ. اها فالٍُ تش قذهت  PVCاص جٌغ  1934

ػال اًجام  50تا فوش تالغ تش  PVCّای ّایی کِ تش سٍی لَلِّا جایگاُ خَد سا حفؼ کٌذ. آصهایؾیي لَلِفلیشغن ٍسٍد سقثای تاصُ، ا

ّای آهاسی ًـاى دادُ ّا ّوچٌاى هغاتق اػتاًذاسدّای فقلی قاتل قثَل اػت. اهشٍصُ تا تحلیلدّذ کِ فولکشد آىؿذُ اػت، ًـاى هی

ّای پی ٍی ػی تِ دلیل ػال ٍ تیـتش دس ًؾش گشفت. ّن اکٌَى ًیض لَلِ 100دس حذٍد  اىتَسا هی PVCّای ؿذُ اػت کِ عَل فوش لَلِ

خَاف هْن  1 اًذ. دس جذٍلّای دیگش ؿذُقیوت ٍ فولکشد هٌاػة تشای توام ًیاصّای كٌقت ًؾیش آب ٍ فاضالب جایگضیي لَلِ

 ّای پلیوشی آهذُ اػت.تشیي لَلِهتذاٍل

 ّای پلیوشیتشیي لَلٍِلهقایؼِ خَاف هَاد هتذا -1جذٍل 

 PVC HDPE PP خواص

 55-40 37-21 34 (MPaاػتحکام کــی تلٌذ هذت)

 6800-2400 1240-410 1100 (MPaهذٍل االػتیؼیتِ )

 9/0 99/0 4/1 ٍصى هخلَف

 14/0 40/0 19/0 (kCal/m.h.oCّذایت حشاستی )

 07/0 2 15/0 (mm/m.oCضشیة اًثؼاط حشاستی خغی )

 کوی ًِ تلی کاف تِ ٌّگام ؿکؼتحؼاػیت تِ ؿ

 تلی تلی ًِ ؿٌاٍس ؿذى سٍی آب

 غیش آتؾ گیش ػَصددس تواع تا ؿقلِ هی خَد خاهَؽ ؿًَذُ آتؾ گیشی

 



 

ؿَد دس ساػتای ًخؼتیي فاکتَس هْن اثشگزاس تش کیفیت ػیؼتن خظ لَلِ یقٌی خَاف جضء ػاصًذُ، هیضاى عَس کِ هالحؾِ هیّواى

ًؼثت تِ ػایش هَاد پلیوشی هَسد اػتفادُ دس ػاخت لَلِ ٍ اتلاالت،  PVCٍ ًیض هذٍل االػتیؼیتِ تاالی  اػتحکام کــی تلٌذ هذت

ّای هَسد هلشف دس كٌقت آب ٍ فاضالب، تاؿذ. خَاكی کِ تقییي کٌٌذُ پاساهتشّای فولیاتی اكلی عشاحی لَلِتؼیاس قاتل تَجِ هی

ًیض ػفتی حلقَی ّؼتٌذ. تاال تَدى اػتحکام کــی تلٌذ هذت ٍ ًیض هذٍل االػتیؼیتِ یقٌی تَاًایی لَلِ دس تحول فـاس ّیذسٍػتاتیک ٍ 

PVC ؿَد کِ تشای سػیذى تِ یک هقذاس هـخق اص فـاس اػوی یا ػفتی حلقَی، ضخاهت کوتشی اص لَلِ هَسد ًیاص تاؿذ، هَجة هی

 ؿَد.س لَلِ ٍ ٍصى کوتش آى هیکِ ایي اهش خَد هَجة هضایای هْوی اص جولِ افضایؾ هؼاحت ػغح هقغـ جشیاى د

ّای پلی اتیلٌی تِ جَؽ پالػتیک جْت تضویي آب فاکتَس دٍم هؤثش تش کیفیت خغَط لَلِ، تکٌَلَطی اتلال لَلِ اػت. ًیاص لَلِ

اص اهکاى تیایذ، اها جذا  PVCّای تٌذی خظ لَلِ ؿایذ دس ًؾش اٍل سٍؿی کاساتش ًؼثت تِ سٍؽ اٍسیٌگی یا چؼثی هَسد اػتفادُ دس لَلِ

تشٍص ًقیلِ دس اتلاالت جَؿی تش اثش اًثؼاط ٍ اًقثام ًاؿی اص تغییش دسجِ حشاست، تِ کاسگیشی اتضاسّای حجین، ػٌگیي ٍ گشاى قیوت 

تِ دلیل ػَْلت ایجاد اتلال ٍ  PVCّای ًوایذ. تٌاتشایي لَلِّای ػایض تاال کاس سا دؿَاس ٍ حؼاع هیجَؽ تِ خلَف دس هَسد لَلِ

 اهٌیت تاالی آب تٌذی دس ایي صهیٌِ تش سقثای پالػتیکی خَد هضیت هْوی داسًذ.

ّای پالػتیکی داسای حذاقل ضشیة ّا دس هقایؼِ تا اًَاؿ لَلِتِ دلیل تاال تَدى كافی جذاس داخلی آى PVCّای لَلِ ،فالٍُ تش ایي

تشاتش  PVCّای ثش فلوی تِ عَس هقوَل دس هغالقات تحلیل ّیذسٍلیکی ضشیة صتشی جذاس تشای لَلِتاؿٌذ. تِ اػتٌاد هشاجـ هقتصتشی هی

تَاى چٌیي ارفاى ًوَد کِ )تا دس ًؾش ؿَد. تٌاتشایي دس چٌیي ؿشایغی، هیدس ًؾش گشفتِ هی 012/0ّای پالػتیک ٍ تشای ػایش لَلِ 01/0

قاتلیت  PVCّای س عشاحی ٍ تحلیل ّیذسٍلیکی جْت اًتخاب قغش خغَط( لَلِگشفتي ؿشایظ هؼاٍی تشای ػایش پاساهتشّای هؤثش د

اص قاتلیت ّا تاؿٌذ. ضوي ایٌکِ ایي ًَؿ لَلِّا ٍ دس اقغاس داخلی هتٌاؽش داسا هیفثَس جشیاى ػیال تیـتشی سا دس هقایؼِ تا دیگش لَلِ

تاؿٌذ کِ خَد هضیت دیگشی تِ لحاػ قاتلیت هیضاى ػیال فثَسی اص دسٍى لِ ًیض تشخَسداس هیسػَب گزاسی کوتشی دس جذاس داخلی لَ

 .]5-6[گشددلَلِ تلقی هی

 آشامیدنی بهداشت آب

ّش جؼن خاسجی کِ تِ آب افضٍدُ ؿذُ ٍ تافث ؿَد کیفیت فیضیکی، ؿیویایی، یا تیَلَطیکی آى عَسی تغییش ًوایذ کِ تشای هلشف 

ّای کٌٌذُلَدُدات ٍ کـاٍسصی هضش تاؿذ ٍ اًؼاى ًتَاًذ تا تلفیِ فادی آى سا تشای آؿاهیذى هٌاػة ػاصد جضء آاًؼاى ٍ ػایش هَجَ

اًذ ٍ تا هتحول ؿذى ّای آب آؿاهیذًی دس ػغح دًیا تَدُآهشیکا ٍ کاًادا ّویـِ هذفی داؿتي ػالوتشیي لَلِؿَد.آب هٌؾَس هی

جایی ٍ اًجام هغالقات گؼتشدُ فولی ٍ آهاسی دس صهیٌِ تقویش ٍ جاتِ ...(ٍ )ػیواًی، آٌّیّای ػٌتیخؼاسات تاالی ًاؿی اص هلشف لَلِ

کذام اص تْتشیي هادُ قاتل هلشف خغَط لَلِ آب ٍ فاضالب اػت کِ ًِ تٌْا ّیچ PVCخغَط ؿکؼتِ لَلِ تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ 

ّا ٍ ّای تَلیذ ٍ ًلة لَلِکاّؾ تؼیاس قاتل تَجْی دس ّضیٌِ ّای تشجؼتِ آى هَجةّای ػٌتی سا ًذاسد تلکِ ٍیظگیهـکالت لَلِ

تِ دلیل داؿتي ػغَح داخلی تؼیاس  PVC لَلِ ّای ّاػت.ّای تقویش ٍ ًگْذاسی لَلِاًتقال آب ٍ فاضالب ٍ تْتش اص ّوِ کاّؾ ّضیٌِ

ٌذ. دس تؼیاسی اص لَلِ ّا دّد ًـاى هیتشاتش جشیاى ػیال اص خَهقاٍهت تؼیاس پاییٌی دس  ؛یقلی )ضشیة صتشی ٍ اكغکاک پاییي(ك

تٌذًذ، کِ ایي اهش تِ هشٍس ساُ جشیاى آب سا هی تیَفیلن تـکیل .کٌٌذداسای پؼتی ٍ تلٌذی لَلِ تجوـ هیّای صتش ٍ ّا دس قؼوتتاکتشی

(، ػاصهاى NSFذاؿت هلی)عثق تحقیقات ػاصهاى تْ. اسًذگزثیش هٌفی هیتافث افت فـاس جشیاى ؿذُ ٍ تش ػالهت آب آؿاهیذًی ًیض تأ



 

تٌْا پالػتیکی  PVCّا تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ (، ػاصهاى تحقیقات هلی کاًادا ٍ ػایش ػاصهاىEPAحفاؽت هحیظ صیؼت آهشیکا )

 .]7-9[سٍدؿَد ٍ یا دس كَست تـکیل ػشیقاً اص تیي هیسٍی آى تـکیل ًوی تیَفیلناػت کِ 

 آؿاهیذًی آهشیکاهلشف لَلِ دس تاصاس تَصیـ آب  -2ًوَداس 

 

ّای پلی (، تشای لَلTOCِدٌّذ کِ هیضاى آصادػاصی کل کشتي آلی )ّای پلی پشٍپیلي، پلی اتیلي ٍ پی ٍی ػی ًـاى هیهقایؼِ لَلِ

حضَس تشکیثات آلی دس آب آؿاهیذًی، فاکتَس هْوی دس هیضاى  تاؿذ.اتیلي تیـتشیي هقذاس ٍ دس هَسد پی ٍی ػی کوتشیي هقذاس هی

آى اػت. یکی اص هْوتشیي دالیل رکش ؿذُ تشای حزف تشکیثات آلی اص آب ؿشب، ًقؾ آًْا تِ فٌَاى پیؾ ػاص تـکیل  کیفیت

تِ  ّاایي هغالقات ًیض ًـاى دٌّذُ تشتشی پی ٍی ػی ًؼثت تِ اًَاؿ دیگش لَلِفشآٍسدُ ّای جاًثی خغشًاک تقذ اص گٌذ صدایی اػت. 

 .]10[تاؿذهی ّای پلیوشیخلَف اًَاؿ دیگش لَلِ

اػتفادُ اص فشهَالػیَى هٌاػة جْت تَلیذ تاؿذ. اها ، اػتفادُ اص پایذاسکٌٌذُ حشاستی پایِ ػشب هیPVCّای تٌْا ًگشاًی دس هَسد لَلِ

تتَاى اص ایي لَلِ ّا جْت اًتقال آب آؿاهیذًی اػتفادُ ًوَد ٍ  NSF 61-62 هَجة هی ؿَد تا هغاتق اػتاًذاسدّای PVC ّای لَلِ

 .تاؿٌذاسین صیش حذٍد هجاص اػتاًذاسد هیى حاكل کشد کِ هقادیش ػشب، قلـ ٍ ػایش فٌاكش ػوی ًؾیش جیَُ، کشم، کادهین ٍ تاعویٌا

خًَی، افضایؾ ػشب یکی اص چْاس فلضی اػت کِ تیـتشیي فَاسم سا تش سٍی ػالهتی اًؼاى داسد. اختالل تیَ ػٌتض ّوَگلَتیي ٍ کن

کاّؾ قذست یادگیشی ٍ اختالالت سفتاسی  ٌیي ٍ ًاسػی ًَصاد، اختالل ػیؼتن فلثی، آػیة تِ هغض،فـاس خَى، آػیة تِ کلیِ، ػقظ ج

غلؾت ػشب دس (، WHO. تٌاتش اػتاًذاسد ػاصهاى جْاًی تْذاؿت )]11[دس کَدکاى اص فَاسم هٌفی افضایؾ غلؾت ػشب دس تذى اػت

 mg/lit 01/0، حذ هجاص ػشب دس آب آؿاهیذًی ًیض ایشاى یهلهحذٍد ؿذُ اػت. عثق اػتاًذاسد  mg/lit 01/0آب آؿاهیذًی تِ 

ّای پی ٍی ػی فوالً ًـاى داد کِ اجضای آلی تؼیاس کوی )کوتش اص حذ هجاص( اص کِ تؼت اجضای آلی فشاس لَلِدس حالی .]12-13[اػت

ّای دس فشآیٌذ تَلیذ لَلِ هشٍصُ دس دًیاتاؿذ. اها اؿَد ٍ هیضاى ػشب ٍاسد ؿذُ تِ آب کوتش اص حذ هجاص هیٍاسد آب هی PVCّای لَلِ

گشدد. دلیل حزف سٍی اػتفادُ هی-تی؛ اص تشکیثات دیگش هاًٌذ کلؼینتِ جای اػتفادُ اص ػشب تِ فٌَاى پایذاسکٌٌذُ حشاس پی ٍی ػی،

-ى ًیض عشح تَلیذ لَلِ. دس ایي ساػتا دس ایشا]14[تاؿذاػتفادُ ػشب دس تشکیثات ٍ جلَگیشی اص آلَدگی هحیظ صیؼت هی ، هوٌَفیتآى

ّای ًتایج آصهَى تاؿذ.ّای پی ٍی ػی تذٍى ػشب آغاص ؿذُ ٍ خَؿثختاًِ تذٍى کاّؾ کیفیت ٍ هغاتق تا اػتاًذاسد دس حال تَلیذ هی



 

 دّذ کِ تواهی پاساهتشّا دس هحذٍدُ اػتاًذاسد تَدُ ٍ خَافًـاى هیسٍی -ّای آؿاهیذًی حاٍی پایذاسکٌٌذُ کلؼینلَلِ اػتاًذاسد

   هکاًیکی لَلِ ًیض کاّؾ ًذاؿتِ اػت.

 :نتیجه گیری  

ّا دس هَسد تْذاؿت آب آؿاهیذًی ؿذُ اػت. تٌاتشایي تا ّای پی ٍی ػی ػثة سفـ ًگشاًیاػتفادُ اص تشکیثات جایگضیي ػشب دس لَلِ

ّا، ػثة ّا فالٍُ تش کاسکشد هؤثش آىلَلِ ّا، اػتفادُ اص ایيّای پی ٍی ػی دس هقایؼِ تا ػایش لَلِّای دیگش لَلِدس ًؾش گشفتي ٍیظگی

ّا تِ دلیل اػتفادُ اص اتلاالت پَؽ فیت اص آب تٌذی هٌاػثی تشخَسداس گشدد. فالٍُ تش آى، ایي لَلِگزاسی هیّای ػشهایِکاّؾ ّضیٌِ

 ّا داسای ػَْلت تیـتشی اػت. تَدُ ٍ اجشای آى
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 Abstract  

  
Due to the increasing of population and consequently increasing water consumption, attention to the 

sanitation and environmental protection has to find its place. The type of pipe material that used has 

significant effects in minimizing environmental and unsanitary water effects. In today's world, PVC pipe 

has a significant share of the market and to follow the environmental and health issues, by omitting lead 

and change material formulations, can maintain its position in market. In this paper, after the investigation 

of the weaknesses and strengths of different types of pipes, then it shows that the removal of lead from 

pipes will not reduce the quality and mechanical properties, so lead-free pipes can be used to distribute 

potable water. 
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