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خالصه
کنتورهای آب جهت نصب در شبکه توزیع و مطابق با استانداردهای شبکه ساخته میشوند .در ساختمانهای مرتفع
و مجتمع ها ،برای تفکیک مصرف آب واحدها از کنتورهای فرعی(کنتورهای در اختیار مشترکین) استفاده می شود
که بعد از سیستم تأمین فشار آب نصب می شوند .در حالت پمپاژ مستقیم ،کنتور آب به علت قرار گرفتن تحت
شرایط خط پمپاژ ،تحت نوسانات هیدرولیکی قرار گرفته و تغییراتی در دقت اندازهگیری و طول عمر خود خواهد
داشت که باعث ایجاد مشکالتی برای مشترکین و شرکتهای خدماترسانی میشود .این مقاله به بررسی اثرات
اتصال مستقیم پمپ به شبکه بر روی کنتورهای مشترکین از لحاظ دقت عملکرد پرداخته شده است .نتایج این تحقیق
نشان می دهد استفاده از پمپ مستقیم بعد از کنتور آب خطای کنتور را افزایش می دهد .این افزایش در حالتی که
پمپ بدون مخزن فشار باشد بیشتر بوده و باعث افزایش خطای کنتور بیشتر از حد خطای استاندارد دبی نرمال()±%2
می شود که در نهایت باعث خرابی کنتور و تعویض آن می شود .نکته قابل توجه ایجاد خطای مثبت در کنتور آب
بعلت استفاده از پمپ میباشد که در صورت عدم تعویض کنتور ،مشترک متضرر می شود.
کلمات کليدی :کنتور آب ،پمپ مستقيم ،بررسی آزمایشگاهی



 -1مقدمه
محدودیت منابع آب بخصوص در کشورمان که از نظر اقلیمی تقریب ًا کم آب محسوب میگردد و کاهش منابع تجدید
شونده افزایش تقاضای آب همه و همه موجب گردیده تا اهمیت موضوع آب و جایگاه این مایه حیات روز بروز بیشتر شده مدیران
مسئولین و دستاندرکاران ذیربط توجه ویژهای به کنترل مصرف و استفاده بهینه آن معطوف دارند .در همین راستا با در نظر گرفتن
الزامات توسعه پایدار (فنی ،زیست محیطی  ،مالی  ،اجتماعی و اداری) و ارائه راهکارهای کارآمد و اثربخش برای مهار کم آبی و
الگوی مصرف صحیح ،این مهم را در اولویت ویژهای قرار میدهد .ازاینرو ضروری است که اندیشمندان متخصصان  ،مؤسسات
سازمانها  ،و مدیران ارشد مرتبط با مدیریت آب در کشور برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب و رسیدن به شاخصهای جهانی گامی
جدی و اساسی بردارند .مدیریت مصرف آب یکی از شاخههای مدیریت انرژی محسوب میشود و میتواند در مجموعهای وسیع
،اقدامات مؤثری را در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن معمول دارد که نهایتاً منجر به کاهش نیاز انرژی نیز خواهد شد.
هدف از مطالعات مدیریت مصرف آب  ،شناسایی و معرفی روشهای مناسب جهت تأمین خواستههای مزبور است که قدم اول در این
راستا اندازهگیری دقیق مقدار آب مصرفی توسط کنتورهای خانگی میباشد.
برای شرایط کاربرد عمومی کنتورها ،لوله مستقیم جهت یکنواخت کردن جریان نصب میشود .آنچه که از نحوه نصب
کنتورها به صورت رایج مشخص است ،این است که ملزومات نصب کنتورها اغلب رعایت نمیشود و بنابراین کنتور در شرایط جریان
توسعه نیافته نصب شده و میتوانند دارای خطای اندازهگیری باشد .زانوییها ،شیرها ،اتصاالت و غیره شرایط توسعه یافتگی در لوله را
به هم میزنند .این موضوع باعث شده است تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود .وایلدمن 1و همکاران[ ،]1تأثیر شرایط توسعه یافته
بودن جریان را بر فلومتر ها بررسی کردند .آنها با شناسایی منابع تولید آشفتگی در لوله و بررسیهای آزمایشگاهی ،در نهایت با استفاده
از مدلسازی آشفتگیها با سری فوریه و بهینه کردن آنها روش کلی جهت تصحیح مقدار دبی خوانده شده در شرایط مختلف نصب
فلومتر ارائه دادهاند .گرستن ]2[ 2به بررسی تأثیر آشفتگی جریان در ورودی فلومترها بر دقت آنها پرداخته و بهصورت تجربی تأثیر
پارامتر های فوق بر ضریب تخلیه یک ونتوری کالسیک را بررسی کرده و رابطهای ارائه داده است .در یکی از کارهای تحقیقاتی که
توسط ژن 3در سال  1988انجام شد ،جریان سنج توربینی از نوع مماسی شبیه سازی شد که هدف آن بررسی تغییرات دبی بر روی
ضریب جریان سنج و همچنین نیروی گشتاور تولید شده توسط توربین در جریان سنج توربینی با استفاده از شبیه سازی  CFDاست[.]3
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان میدهد که تغییرات دبی بر ضریب جریان سنج تاثیر چندانی نداشته و رابطه ضریب جریان سنج
بر حسب دبی تقریباً خطی است .یکی دیگر از کارهای انجام شده ،تخمین ضریب جریان سنج توربینی نوع محوری با استفاده از شبیه
سازی عددی توسط چن 4در سال  2008میباشد[ . ]4در این مطالعه نیز تاثیر تغییرات دبی روی ضریب جریان سنج بررسی شده است.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که تغییرات دبی بر ضریب جریان سنج تاثیر چندانی نداشته و فقط در دبی های پایین
که خارج از محدوده اندازهگیری جریان سنج است ضریب جریان سنج تغییر میکند .در یکی دیگر از کارهای انجام شده اثر
کاویتاسیون بر ضریب عملکرد جریان سنج توسط چن انجام شده است[.]5
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 -۲بررسی آزمایشگاهی
با توجه به اینکه انواع مختلفی از پمپهای مختلف به صورت مستقیم برای افزایش فشار استفاده میشوند ،در بررسی
آزمایشگاهی نیز سعی شد تاثیر تمام حالتها بررسی شود .بر این اساس در سیستم آزمایشگاهی مورد نظر تاثیر سه نوع مختلف
پمپ بر روی کنتور پیش بینی شده است که عبارتند از:


پمپ پروانه بشقابی با مخزن فشار



پمپ پروانه بشقابی بدون مخزن فشار



پمپ پروانه جت با مخزن فشار
در شکل  1تصویر هر یک از این پمپها نشان دادهشده است .در این بخش هدف بررسی تاثیر پمپ مستقیم بر روی کنتور

میباشد و به همین دلیل سعی شده است تاثیر پارامترهای دیگر بر دقت کنتور کامال حذف شود .پمپها توسط کنترل کننده بهصورت
اتوماتیک روشن  -خاموش شده و شمارنده تعداد آنها را ذخیره میکند .با توجه به استانداردهای موجود جهت بررسی دقیق
تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتورهای نمونه ،سیستم کنترلی بصورتی برنامه ریزی شده است که اجازه میدهد در هر لحظه از
دو کنتور به مدت  15ثانیه آب عبور کرده و قطع شود .در زمان قطع آب در دو کنتور اول ،جریان آب در دو کنتور بعدی برقرار
میشود .طبق استاندارد  ، OIML-R49همانند فرایند تست خستگی کنتور  100000مرتبه در نظر گرفته شده است.

پمپ پروانه بشقابی با مخزن
فشار

پمپ پروانه جت با مخزن

پمپ پروانه بشقابی بدون

فشار

مخزن فشار

شکل  :1انواع رایج پمپهای مورد استفاده در نصب مستقيم به کنتور

برای باالبردن دقت ،کنتور های شاهد و کنتورهای تست دو هفته یک بار از سیستم جدا شده و در واحد کنترل کیفیت
شرکت کنتور سازی ایران انشعاب از نظر عملکرد مورد تست قرار میگیرند .بعد از هر برنامه آزمون ( 100هزار بار قطع و وصل)



وضعیت سالم بودن شیر یکطرفه  ،و پمپها چ ک شده اند .بعد از اتمام فرایند تست برای یک نمونه کنتور ،تمام کنتور ها باز و
تست شده و مدل جدیدی از کنتور نصب و دوباره فرایند شروع میشود .شکل  2شماتیک و شکل  3تصویر سیستم آزمایش را
نشان می دهند.

شکل  :2شماتيک سيستم آزمایشگاهی تست کنتور

شکل  :3سيستم آزمایشگاهی تست کنتور

 -3نتایج
در کنتورهای آب عموماً ما با چهار دبی اصلی سروکار داریم .اول دبی حداقل(  ) q1که بیانکننده دبی است که بعدازآن

حداکثر خطای اندازهگیری کنتور به  %5
اندازهگیری کنتور به  %2

میرسد  .دوم دبی انتقال(  ) q 2و آن دبی است که بعد از آن حداکثر خطای

میرسد .دبی سوم دبی اسمی(  ) q3است که برابر است با حداکثر دبی که در آن کنتور باید تحت

شرایط عادی کاربرد  ،بهطور مداوم و رضایتبخش در محدوده خطای مجاز ( )  %2بکار خود ادامه دهد .در هر کدام از این
دبی ها خطای کنتور با مقایسه حجم اندازه گیری شده توسط کنتور( 𝑉) و حجم مبنا( 𝑓𝑒𝑟𝑉) بصورت رابطه زیر تعیین می شود.
𝑓𝑒𝑟𝑉 𝑉 −
∗ 100
𝑓𝑒𝑟𝑉
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
که وابستگی کمتری نسبت به شرایط جریان دارند استفاده شده است .شکلهای زیر نتایج خطای کنتور را در حالتهای مختلف نشان
می دهند .قابل ذکر است در این نمودارها منظور از خطای دوره ،درصد اختالف حجم اندازه گیری شده توسط کنتور تست و
کنتور مبنا در یک دوره یک یا دو روزه می باشد و خطای تجمعی درصد اختالف حجم اندازه گیری شده توسط کنتور تست و
کنتور مبنا را از ابتدای تست تا زمان بررسی مجدد نشان می دهد.
بررسی نتایج در شکل  4نشان می دهد که استفاده از پمپ مستقیم در حالتهای مختلف ،در دوره های کوتاه باعث ایجاد
خطای مثبت و منفی در کنتور می شود ولی خطای کلی کنتور در دوره طوالنی بستگی به نوع پمپ استفاده شده دارد .جهت
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.



شکل  :4خطای کنتور تحت تاثير پمپ مستقيم در بررسی آزمایشگاهی تست کنتور

 -4نتیجهگیري
با توجه به نتایج بدست آمده از فعالیتهای آزمایشگاهی ،موارد زیر در عملکرد صحیح کنتور قابل توجه میباشد.
 -1استفاده از پمپ مستقیم خطای کنتور را در دبی نرمال افزایش می دهد.
 -2درصورتی که پمپ فاقد مخزن فشار باشد ،کنتور متصل به پمپ مستقیم خطای بیشتری دارد.
 -3عالوه بر مکانیزم و دقت کنتور ،پارامترهایی از قبیل وجود یا عدم وجود مخزن بر روی پمپ  ،شیر یکطرفه بعد از
کنتور ،شیر یکطرفه ورودی پمپ ،فشار مخزن پمپ ،فشار شبکه و جنس اتصاالت بعد از کنتور و قبل از پمپ دارای اهمیت
ویژهای در عملکرد صحیح کنتور دارای پمپ مستقیم می باشند.
 -4در حالتی که از پمپ مستقیم با مخزن فشار استفاده شود ،عملکرد صحیح شیر یکطرفه دارای اهمیت بیشتری است.
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
طرف شیر یکطرفه و وجود نشتی از آن ،آب به داخل شبکه توزیع بر میگردد .در این حالت کنتور توانایی اندازهگیری تمام آب
برگشتی را نداشته و در نهایت فشار پمپ کاهش می یابد .در این حالت سنسور فشار پمپ فعال شده و پمپ شروع به کار میکند
و بعلت مکش سریع آب ،حجم آب مصرفی توسط کنتور اندازهگیری میشود .این سیکل مرتباً حتی در صورت عدم مصرف
مشترک ،درحال اجرا شدن است و عالوه بر پرکار شدن کنتور تا  %200مصرف برق مشترک را نیز افزایش میدهد.
 -5قدردانی
از شرکت آب و فاضالب استان قم جهت تأمین منابع مالی طرح طی قرارداد پژوهشی به شماره  94/808-871مورخ
 94/7/27تقدیر و تشکر میشود .همچنین از شرکت کنتور سازی ایران انشعاب به خاطر حمایتهای مالی و خدماتی و نیز همکاری
کامل در قسمت آزمایشگاهی پروژه و  ...تقدیر و تشکر میشود.
 -6مراجع
C. Wildemann, W. Merzkirch, K. Gersten, A universal, nonintrusive method for
correcting the reading of a flow meter in pipe flow disturbed by installation effects,
Journal of fluids engineering, Vol. 124, No. 3, pp. 650-656, 2002 .
K. Gersten, Flow metering with disturbed inflow, Acta mechanica, Vol. 201, No. 14, pp. 13-22, 2008 .
W. Zhen, Z. Tao, Computational study of the tangential type turbine flowmeter,
Flow Measurement and Instrumentation, Vol. 19, No. 5, pp. 233-239, 2008 .
G. Chen ,Y. Wu, G. Cao, M. Li, S. Fu, Prediction on meter factor of the turbine
flowmeter with unsteady numerical simulation, in Proceeding of, American Society
of Mechanical Engineers, pp. 875-882 .
G. Chen, G. Cao, W. Zhang, S. Fu, S. Liu, Y. Wu, D. Liu, Prediction Meter Factor
of Turbine Meter Considering the Effects of Cavitation, in Proceeding of, American
Society of Mechanical Engineers, pp. 43-48 .



[]1
[]2
[]3
[]4
[]5

