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 خالصه

 های مرتفعساختماندر  .شوندکنتورهای آب جهت نصب در شبکه توزیع و مطابق با استانداردهای شبکه ساخته می

اده می شود استف )کنتورهای در اختیار مشترکین(تفکیک مصرف آب واحدها از کنتورهای فرعیبرای  و مجتمع ها،

تن تحت علت قرار گرف در حالت پمپاژ مستقیم، کنتور آب به. شوند می نصب تأمین فشار آبکه بعد از سیستم 

واهد ی و طول عمر خود خریگاندازهشرایط خط پمپاژ، تحت نوسانات هیدرولیکی قرار گرفته و تغییراتی در دقت 

رات به بررسی اث مقاله. این شودمیی رسانخدماتهای تداشت که باعث ایجاد مشکالتی برای مشترکین و شرک

 تایج این تحقیق نشده است.  اتصال مستقیم پمپ به شبکه بر روی کنتورهای مشترکین از لحاظ دقت عملکرد پرداخته

نشان می دهد استفاده از پمپ مستقیم بعد از کنتور آب خطای کنتور را افزایش می دهد. این افزایش در حالتی که 

( ±%2پمپ بدون مخزن فشار باشد بیشتر بوده و باعث افزایش خطای کنتور بیشتر از حد خطای استاندارد دبی نرمال)

ود. نکته قابل توجه ایجاد خطای مثبت در کنتور آب می شود که در نهایت باعث خرابی کنتور و تعویض آن می ش

 بعلت استفاده از پمپ میباشد که در صورت عدم تعویض کنتور، مشترک متضرر می شود.

 

 کنتور آب، پمپ مستقيم، بررسی آزمایشگاهیکلمات کليدی: 



 

 

  مقدمه -1

 دیگردد  و کاهش منابع تجدتقریبًا  کم آب محسوب می یمیمنابع آب بخصوص در کشورمان که از نظر اقل تیمحدود

 رانیشده مد شتریروز بروز ب اتیح هیما نیا گاهیموضوع آب و جا تیتا اهم دهیآب  همه و همه موجب گرد یتقاضا شیشونده افزا

ظر گرفتن راستا  با در ن نیمآن معطوف دارند. در ه نهیکنترل مصرف و استفاده به بهای توجه ویژه ربطیاندرکاران ذو دست نیمسئول

و  یمهار کم آب یکارآمد و اثربخش برا ی(  و ارائه راهکارهایو ادار ی، اجتماع ی، مال یطیمح ستیز ،ی)فن داریالزامات توسعه پا

متخصصان ، مؤسسات   شمندانیرو ضروری است که انددهد. ازاینای قرار میویژه تیمهم را در اولو نیا  ح،یمصرف صح یالگو

 یگام یانجه یهابه شاخص دنیمنابع آب و رس داریپا تیریتحقق مد یآب در کشور برا تیریارشد مرتبط با مد رانیها ، و مدسازمان

ای وسیع مجموعه درتواند شود و میمدیریت انرژی محسوب می یهابردارند. مدیریت مصرف آب یکی از شاخه یو اساس  یجد

سازی آن معمول دارد که نهایتاً منجر به کاهش نیاز انرژی نیز خواهد شد. ری را در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه،اقدامات مؤث

های مزبور است که قدم اول در این های مناسب جهت تأمین خواستهروش یهدف از مطالعات مدیریت مصرف آب ، شناسایی و معرف

 باشد.ط کنتورهای خانگی میگیری دقیق مقدار آب مصرفی توسراستا اندازه

 شود. آنچه که از نحوه نصببرای شرایط کاربرد عمومی کنتورها، لوله مستقیم جهت یکنواخت کردن جریان نصب می 

ریان شود و بنابراین کنتور در شرایط جصورت رایج مشخص است، این است که ملزومات نصب کنتورها اغلب رعایت نمیکنتورها به

وله را ها، شیرها، اتصاالت و غیره شرایط توسعه یافتگی در لگیری باشد. زانوییتوانند دارای خطای اندازهشده و می توسعه نیافته نصب

، تأثیر شرایط توسعه یافته [1]و همکاران 1زنند. این موضوع باعث شده است تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. وایلدمنهم می به

ر نهایت با استفاده های آزمایشگاهی، دها با شناسایی منابع تولید آشفتگی در لوله و بررسیبودن جریان را بر فلومتر ها بررسی کردند. آن

ها روش کلی جهت تصحیح مقدار دبی خوانده شده در شرایط مختلف نصب ها با سری فوریه و بهینه کردن آنآشفتگیسازی از مدل

ی تأثیر صورت تجربها پرداخته و بهبه بررسی تأثیر آشفتگی جریان در ورودی فلومترها بر دقت آن [2] 2اند. گرستنفلومتر ارائه داده

یقاتی که در یکی از کارهای تحق ارائه داده است. یاپارامتر های فوق بر ضریب تخلیه یک ونتوری کالسیک را بررسی کرده و رابطه

انجام شد، جریان سنج توربینی از نوع مماسی شبیه سازی شد که هدف آن بررسی تغییرات دبی بر روی  1988در سال  3توسط ژن

. [3]است  CFDازی سضریب جریان سنج و همچنین نیروی گشتاور تولید شده توسط توربین در جریان سنج توربینی با استفاده از شبیه 

دهد که تغییرات دبی بر ضریب جریان سنج تاثیر چندانی نداشته و رابطه ضریب جریان سنج نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می

بیه ن ضریب جریان سنج توربینی نوع محوری با استفاده از شبر حسب دبی تقریباً خطی است. یکی دیگر از کارهای انجام شده،  تخمی

. در این مطالعه نیز تاثیر تغییرات دبی روی ضریب جریان سنج بررسی شده است. [4]باشدمی 2008در سال  4سازی عددی توسط چن

دهد که تغییرات دبی بر ضریب جریان سنج تاثیر چندانی نداشته و فقط در دبی های پایین نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می

کند. در یکی دیگر از کارهای انجام شده اثر گیری جریان سنج است ضریب جریان سنج تغییر میاندازهکه خارج از محدوده 

 .[5]کاویتاسیون بر ضریب عملکرد جریان سنج توسط چن انجام شده است
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 بررسی آزمایشگاهی -۲
وند، در بررسی شصورت مستقیم برای افزایش فشار استفاده میبا توجه به اینکه انواع مختلفی از پمپهای مختلف به

نوع مختلف  هسگاهی مورد نظر تاثیر ها بررسی شود. بر این اساس در سیستم آزمایشآزمایشگاهی نیز سعی شد تاثیر تمام حالت

 پمپ بر روی کنتور پیش بینی شده است که عبارتند از:

 فشار پمپ پروانه بشقابی با مخزن 

  فشار مخزن بدونپمپ پروانه بشقابی 

  فشار با مخزن جتپمپ پروانه 

در این بخش هدف بررسی تاثیر پمپ مستقیم بر روی کنتور  شده است.پمپها نشان دادهاین تصویر هر یک از  1در شکل 

صورت ترل کننده بهتوسط کن پمپهادیگر بر دقت کنتور کامال حذف شود.  باشد و به همین دلیل سعی شده است تاثیر پارامترهایمی

موجود جهت بررسی دقیق کند. با توجه به استانداردهای ها را ذخیره میخاموش شده و شمارنده تعداد آن -اتوماتیک روشن 

دهد در هر لحظه از تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتورهای نمونه، سیستم کنترلی بصورتی برنامه ریزی شده است که اجازه می

ثانیه آب عبور کرده و قطع شود. در زمان قطع آب در دو کنتور اول، جریان آب در دو کنتور بعدی برقرار  15دو کنتور به مدت 

 مرتبه در نظر گرفته شده است.  100000همانند فرایند تست خستگی کنتور ،  OIML-R49طبق استاندارد شود. می

 

   
خزن با م بشقابی پروانه پمپ

 فشار

پمپ پروانه جت با مخزن 

 فشار

 دونب یپمپ پروانه بشقاب

 فشارمخزن 

: انواع رایج پمپهای مورد استفاده در نصب مستقيم به کنتور1شکل   

 

برای باالبردن دقت، کنتور های شاهد و کنتورهای تست دو هفته یک بار از سیستم جدا شده و در واحد کنترل کیفیت 

هزار بار قطع و وصل(  100گیرند. بعد از هر برنامه آزمون )شرکت کنتور سازی ایران انشعاب از نظر عملکرد مورد تست قرار می



 

 

ک شده اند.  بعد از اتمام فرایند تست برای یک نمونه کنتور، تمام کنتور ها باز و وضعیت سالم بودن شیر یکطرفه ، و پمپها چ

تصویر  سیستم آزمایش را  3شماتیک و شکل  2 شود. شکلتست شده و مدل جدیدی از کنتور نصب و دوباره فرایند شروع می

 نشان می دهند.

 

 
: شماتيک سيستم آزمایشگاهی تست کنتور2شکل   

 

 
 سيستم آزمایشگاهی تست کنتور:  3شکل 

  



 

 

 

 ایجنت -3

 بعدازآندبی است که  کنندهانیبکه  ()داریم. اول دبی حداقل سروکاردر کنتورهای آب عموماً ما با چهار دبی اصلی 

و آن دبی است که بعد از آن حداکثر خطای  (2q)دوم دبی انتقال.  رسدمی %5گیری کنتور به حداکثر خطای اندازه

حداکثر دبی که در آن کنتور باید تحت  برابر است بااست که  (3q)رسد. دبی سوم دبی اسمیمی %2گیری کنتور به اندازه

در هر کدام از این  .( بکار خود ادامه دهد%2در محدوده خطای مجاز ) بخشتیرضاطور مداوم و شرایط عادی کاربرد ، به

 ( بصورت رابطه زیر تعیین می شود. 𝑉𝑟𝑒𝑓و حجم مبنا) (𝑉)دبی ها خطای کنتور با مقایسه حجم اندازه گیری شده توسط کنتور

 𝑉 − 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟𝑒𝑓
∗ 100 

پس از انتخاب نوع کنتور مورد بررسی، عملکرد کنتور جدید طبق استاندارد در دستگاه تست کنتور مشخص شده و 

سپس تحت بررسی آزمایشگاهی تاثیر پمپ قرار گرفته است. برای اندازه گیری حجم مبنا در سیستم آزمایش از کنتورهای پیستونی 

شان تفاده شده است. شکلهای زیر نتایج خطای کنتور را در حالتهای مختلف نکه وابستگی کمتری نسبت به شرایط جریان دارند اس

می دهند. قابل ذکر است در این نمودارها منظور از خطای دوره، درصد اختالف حجم اندازه گیری شده توسط کنتور تست و 

و  یری شده توسط کنتور تستکنتور مبنا در یک دوره یک یا دو روزه می باشد و خطای تجمعی درصد اختالف حجم اندازه گ

 کنتور مبنا را از ابتدای تست تا زمان بررسی مجدد نشان می دهد. 

نشان می دهد که استفاده از پمپ مستقیم در حالتهای مختلف، در دوره های کوتاه باعث ایجاد  4بررسی نتایج در شکل 

 نی بستگی به نوع پمپ استفاده شده دارد. جهتخطای مثبت و منفی در کنتور می شود ولی خطای کلی کنتور  در دوره طوال

اطمینان از عدم دخالت خطای ذاتی کنتور در محاسبه حجم آب مورد آزمایش، در دوره های مشخصی کنتور از سیستم تست 

جدا و در آزمایشگاه مرجع تست کنتور از نظر عملکردی بررسی شده است. تمام نتایج حاصل از این بررسی در زمانی ثبت شده 

 است که کنتورها دارای خطای مجاز در دبی های مختلف بوده اند. 
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 :  خطای کنتور تحت تاثير پمپ مستقيم در بررسی آزمایشگاهی تست کنتور4شکل 



 

 

 

 

 گیرينتیجه -4
 باشد. موارد زیر در عملکرد صحیح کنتور قابل توجه می نتایج بدست آمده از فعالیتهای آزمایشگاهی،با توجه به 

 استفاده از پمپ مستقیم خطای کنتور را در دبی نرمال افزایش می دهد. -1

 بیشتری دارد.خطای درصورتی که پمپ فاقد مخزن فشار باشد، کنتور متصل به پمپ مستقیم  -2

عالوه بر مکانیزم و دقت کنتور، پارامترهایی از قبیل وجود یا عدم وجود مخزن بر روی پمپ ، شیر یکطرفه بعد از  -3

کنتور، شیر یکطرفه ورودی پمپ، فشار مخزن پمپ، فشار شبکه و جنس اتصاالت بعد از کنتور و قبل از پمپ دارای اهمیت 

 ای در عملکرد صحیح کنتور دارای پمپ مستقیم می باشند.ویژه

ی است. ردر حالتی که از پمپ مستقیم با مخزن فشار استفاده شود، عملکرد صحیح شیر یکطرفه دارای اهمیت بیشت -4

در صورت خراب بودن شیر یکطرفه بعد از کنتور یا قبل از پمپ، بعد از پر  شدن مخزن پمپ بعلت وجود گرادیان فشار در دو 

گیری تمام آب گردد. در این حالت کنتور توانایی اندازهطرف شیر یکطرفه و وجود نشتی از آن، آب به داخل شبکه توزیع بر می

کند ایت فشار پمپ کاهش می یابد. در این حالت سنسور فشار پمپ فعال شده و پمپ شروع به کار میبرگشتی را نداشته و در نه

شود. این سیکل مرتباً حتی در صورت عدم مصرف گیری میو بعلت مکش سریع آب، حجم آب مصرفی توسط کنتور اندازه

 دهد. رق مشترک را نیز افزایش میمصرف ب %200مشترک، درحال اجرا شدن است و عالوه بر پرکار شدن کنتور تا 
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