مكافحة التآكل واختبار الماء

الردود على األسئلة المتكررة حول الرصاص والنحاس في المياه
السيطرة على التآكل

رشح
 .1كيف مينع الفوسفات الرصاص والنحاس من الت ّ
خارج االنابيب؟

يك ّون الفوسفات طبقة حامية داخل انابيب الرصف ليمنع الرصاص
واملعادن االخرى من الرتشّ ح خارج االنابيب .هذه الطبقة الحامية
ترتبط مع السطح املعدين الداخيل النابيب الرصف لتمنع الرصاص
من الرتشيح اىل مياه الرشب .الفوسفات هو بديل مستخدم يف الطعام
وصناعة املرشوبات ،واستهالكه أمن للبرش GLWA .تعطي جرعة
صيانة بقدر  1.0جزء لكل مليون ( )ppmفوسفات .ما يعادل اربعة
نقاط من الفوسفات لكل  55جالون ماء.

 .2منذ متى تقوم هيئة املياه يف منطقة غرايت ليكس
( )GLWAبتطبيق برنامج السيطرة عىل التآكل؟

الفوسفات مستخدم للسيطرة عىل التآكل يف خدمات ال  GLWAمنذ
 .1996الفوسفات يق ّدم افضل مراحل حامية السيطرة عىل التآكل
بناء عىل دراسة اجريت عىل السيطرة عىل التآكل يف عام .1990

 .3كيف تقوم هيئة املياه ( )GLWAبتحديد الجرعة االمثل
من الفوسفات الضافته خالل مرحلة املعالجة؟
مفصلة اجريت
الجرعة االمثل من الفوسفات ح ّددت بناء عىل دراسة ّ
عىل السيطرة عىل التآكل يف عام  ،1990وتض ّمنت هذه الدراسة،
دراسة مكتبية ،دراسة حلقة االنابيب ،اختبار نظام توزيع تجريبي
مبا يف ذلك نوعية أملياه كعامل تجريبي .يجب املحافظة عىل رقم
تقل عن  9أيام
هيدروجيني ال يقل عن  7يف صنبور املعالجة مل ّدة ال ّ
يف فرتة  6أشهر يف حالة عدم أمتثال .يجب املحافظة عىل جرعة من
الفوسفات ال تقل عن  0.9مل/لرتيف جميع محطات املياه يف كل من
املحطات الخمس وبشكل يومي ،ويجب أن ال تقل نسبة الفوسفات
املتبقية و الخارجة من محطة املياه عن  0.8ملغم/لرت مل ّدة ال تزيد
عن  9أيام يف فرتة متتد أىل  6أشهر.

يتم رصد الجرعات الفوسفاتية باستمرار في كل محطة من محطات
معالجة المياه ( )GLWAمع محلل إلكتروني عبر اإلنترنت .يتم التحقق
من دقة العداد من قبل كيميائي كل  8ساعات على األقل.

الفوسفات يشكل
طبقة واقية لمنع التآكل
في األنابيب.

أختبار الرصاص و النحاس

 .4ما هي عدد املرات التي تقوم بها هيئة املياه املجتمعية
بفحص كميات الرصاص و النحاس يف مياه الرشب؟
الهيئات املجتمعية التي أرتقت أىل متطلبات "قاعدة الرصاص و
النحاس" ملزمون بالفحص كل ثالث سنوات .الهيئات التي ال ترتقي
أىل هذه املتطلبات تلزم باتباع املبادئ التوجيهية ألعادة إرساء
األلتزام و يجب عليهم القيام بإختبارات متكررة حتى يتم األلتزام.
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عىل الهيئات املجتمعية األلتزام بجدول األختبارات الوارد يف قانون
املياه الصالحة للرشب و الذي يتم تقيمه بشكل منتظم و يراعي
ألتغيريات القانونية .الهدف من هذه األختبارات هو التأكيد عىل أن
الطرق املستخدمة يف السيطرة عىل التآكل يف محطات معالجة املياه
فعالة يف نظام التوزيع.

تجرى األختبارات من خالل مختربات مياه الرشب و املرخصة من
قبل الواليات .و يوجد يف الرابط املرفق عدد من هذه املختربات
www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135.html.00,4156-36940--_4131_3307

 .5كيف تقوم هيئتي املجتمعية بإختيار املنازل ألجراء
إختبار كميات الرصاص و النحاس.

املنازل التي تكون تحت اكرب خطر ترشيح رصاص ونحاس ،تعترب
هدف كعينة لربنامج "قاعدة النحاس والرصاص" .هذا الربنامج يشمل
بشكل رئييس منزل لعائلة مفردة يحتوي عىل انابيب رصاص ،انابيب
ملتوية من الرصاص ،خطوط خدمة من ألرصاص ،و/أو انابيب
نحاسية مع روابط رصاصية .ترسل ع ّينات من الع ّدة اىل نفس هذه
املنازل يف كل فرتة أختبار كام هو ملزم بقانون الرصاص و النحاس.
عادة ما ترسل هذه الع ّدة ألكرث من عدد املنازل املطلوبة
و ذلك لعدم رغبة أشرتاك جميع السكان يف فرتات أخذ العينات.

 .6أين ميكنني ان أجد أحدث نتائج اختبارات النحاس
والرصاص لهيئتي املجتمعية؟

يجب عىل الهيئات املجتمعية ان تقوم بنرش وتوزيع تقارير نوعيّة
املياه اىل كل سكّانها يف اال ّول من متوز من كل عام .يحتوي هذا
أي
التقرير عىل معلومات عن مياه رشبك ومصادر هذه املياه ،و ّ
ملوثات موجودة يف مياه الرشب خالل  1-5سنوات سابقة ،وإذا
تم مطابقة املعايري املوضوعة من قبل الوالية و السلطة الفدرالية.
"رصد كميات الرصاص والنحاس يف صنبور املستهلك" هي واحدة من
جداول امللوثات املكتشفة املرفق بالتقرير .موقع هيئتك املجتمعية
هو املكان األفضل للحصول عىل أحدث التقارير بخصوص جودة
املياه .و من املهم األشارة أىل أن نتائج األختبار تحتوي عىل صورة
للرصاص و النحاس يف املنازل ذات نسب الخطورة األعىل يف املجتمع
و لكنها ال تعطي تصور عن الحاالت يف منزل أرسة محددة .

 .7ما هي النسبة املئوية الـ  90من ع ّينات الرصاص املبلّغ عنها؟
الهدف من اختبار النحاس والرصاص هو لتحديد ما اذا كان برنامج
السيطرة عىل الرتشيح ف ّعال .العينة التسعني املئوية من نتائج العينات
تستخدم كعتبة لتحديد ما اذا كانت السيطرة عىل الرتشيح تعمل كام
هو متوقّع .للحفاظ عىل اإلمتثال ،يجب ان تكون  %90من العينات
عىل االقل تحت مستوى قانون الرصاص .هذه القيمة محسوبة
وموضوعه بالئحة نتائج العينات بالرتتيب من االدىن اىل االعىل ،ومن ثم
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ألعينة
1
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نتيجة
الرصاص
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb
0 ppb

5.1 ppb

⟶ النسبة املئوية الـ 90

بعد أن يتم تحليل جميع العينات من المجتمع خالل فترة االمتثال ويتم
التحقق من نتائج االختبار في ثالث نسخ ،يمكن تحديد النسبة المئوية
الـ  90للمجتمع.

اختيار النتيجة من فتحة الـ  90باملئة .عىل سبيل املثال ،اذا كان هناك
 10عينات بقيم ترتاوح ما بني  ppb 0اجزاء لكل بليون ,اىل ppb 5.1
وتاسع اعىل قيمه هي الـ  ،0فا ّن القيمه الـ  90ستكون  .ppb 0هذه
القيمة الـ  0ستقارن مع الـ  ppb 15املستوى القانوين لتحديد اإلمتثال.
الـ  ppb 0ال يجب أن يتعدى املستوى القانوين املحدد بـ .ppb 15

 .8ما هو مستوى عمل الرصاص وماذا يحدث اذا تعدّ تها
ألهيئة املجتمعية؟

ما هو مستوى عمل الرصاص وماذا يحدث اذا تع ّدتها ألهيئة املجتمعية؟
اذا كانت نتيجة اختبار عيّنه الـ  90املئوية اعىل من املستوى ألقانوين
الـ  ppb 15للرصاص فيجب عىل الهيئة اخبار العا ّمة عن الخطوات
التي يجب اتخاذها لحامية ص ّحتهم .يجب عىل املنظمة عىل االقل تغيري
 %7من خدمات خطوط الرصاص كل عام و تحت إرشافهم حتى يصل
مستوى الرصاص اىل ما دون املستوى ألقانوين م ّرة اخرى .من املتطلّبات
املطلوبة من ا ألهيئة ايضا حتى تتوافق مع قاعدة الرصاص والنحاس
هي ان تقوم باملراقبة بشكل دوري ،اخبار العا ّمة عن مستوى الرصاص,
وتحسني مستوى معالجة السيطرة عىل الرتشيح.

 .9أين ميكنني الحصول عىل معلومات عينات النحاس
و الرصاص /زجاجات العينات  ،وما إىل ذلك؟

اي من املختربات الكيميائية ملاء الرشب
بامكانك التواصل مع ّ
املعتمدة يف والية ميشيغان ،والتي تقوم بعمليات تحليل للرصاص
والنحاس (www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-
 .)3307_4131_4156-36940--,00.htmlبامكانك ايضا التواصل
مع مديرية الصحة البيئية للمقاطعة  ،او البلديّة التي تعيش فيها
ملزيد من املعلومات.
تأريخ النشر 8 :تموز (يوليو) 2016

