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 خالصه

که سطح  زیرا زمانی یره در منازل مشترکین میباشدوجود مخازن ذخاهری دخیل در هدررفت ظ ازعواملیکی 

و عمالً دبی کنتور از دبی حداقل  مخزن ذخیره زیاد باشد، فلوتر داخل مخزن به میزان خیلی کم باز می شود

برکنتور، یک کنتور بعد از مخزن ذخیره در  مشترک جهت تخمین میزان تاثیر مخزن کنتورها کمتر خواهد شد.

چند شهر به صورت نمونه نصب گردید و با مصرف کنتور قبل از آن مقایسه شد و در نهایت با بررسی ها ساخت 

جهت حذف خطای ناشی از وجود  مخزن  فلوتر هایی با مکانیزم قطع و وصل سریع که مجهز به مغناطیس می باشد 

 پیشنهاد گردید.

 

 مکانیزم قطع سریعفلوتر، مخازن ذخیره مشترکین، هدررفت ظاهری،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه -1

از این رو  .انگیز می باشدبر محدودیت منابع آب با توجه به رشد روزافزون جمعیت همواره یکی از مسائل چالش

توجه به استفاده بهینه از منابع آب موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. حتی در مناطقی که از جهت دسترسی به منابع آب 

د با توجه به مسائل زیست محیطی از یک سو و هزینه های باالی اجرای طرح های آبرسانی از سوی دیگر ، مشکلی وجود ندار

اجرا و بکارگیری برنامه هایی در جهت ایجاد بهره وری بیشتر در استفاده از منابع آب همانند برنامه مدیریت مصرف و کاهش 

  .آب بدون درآمد ضروری می باشد

                                                                                                                                   اصلی تقسیم می شود:  به دو مولفه هدررفت آب

 هدررفت ظاهری        هدررفت واقعی



 

عدم  .فت ظاهری می باشدهای آب  بدون درآمد، شامل کنترل و جلوگیری از هدرر هژخش قابل توجهی از پروب

می عوامل رخداد هدررفت ظاهری از کارآمدی سیستم اندازه گیری، ثبت و بایگانی میزان مصرف مشترکین درشبکه آبرسانی 

 ] [1.باشد

 :[2]هدررفت ظاهری را می توان به چهار مولفه اصلی زیر تجزیه کرد

 دقت پایین کنتور مشتری 

 مصرف غیرمجاز 

 اشتباه در قرائت کنتور 

 اشتباه در مدیریت و حسابرسی داده ها 

های آبرسانی، عدم  یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده هدررفت ظاهری در شبکههمانگونه که مشاهده می شود 

مشترکین مستقیماً در ارزیابی برنامه  . دقت در اندازه گیری مصرفدقت و وجود خطا در اندازه گیری مصرف مشترکین میباشد

گیری مصرف مشترکین منجر به اتخاذ تصمیمات  کاهش دقت در اندازهبه گونه ای که فت تاثیر داشته های کنترل هدرر

 .نادرست شده که سبب ناکارآمدی برنامه های فوق الذکر می گردد

 :[3]مصرف مشترکین را به صورت ذیل ارزیابی نمود می توان خطاهای اندازه گیری IWAاز دیدگاه 

 فرآیند محاسبات رخ می دهند شامل اشتباه در قرائت کنتور، تخمین  نادرست از  خطا های اتفاقی که در طول

 کنتورهای متوقف شده، خطای برنامه های رایانه ای،...  می باشد.

  ،خطا های سیستماتیک ناشی از کنتورهای مشترکین ثبت شده یا نشده: که این عوامل عبارتنداز نوع و کالس کنتور

 .، وجود یا عدم وجود مخازن ذخیره در ملک مشترید کنتورها کیفیت آب، متوسط عمر مفی

 در تحقیق حاضر تاثیر مخزن و شناور بر روی خطای کنتورها بررسی شده است.

آن ها بوده است. Cobacho et al ازنتایج مهم مطالعاتبه علت تاثیر عملکردمخزن یکی  بدون درآمدافزایش آب 

درصد افزایش دهد. این مقدار با توجه  -20تا  -9کنتور مشترک را از می تواند خطای  دبیبر روی  تاثیر مخزن اذعان داشته اند 

 [4]است.  شدهدرصد  -40سال  14به سن کنتور هم می تواند  متفاوت باشد. به گونه ای که خطای کنتور با عمر 

شترکین قبل ازمخزن تحقیقی را درخصوص ثبت مصارف کمتر کنتور م  (Palermo)موسسه و دانشگاه آب پالرمو 

انجام داده اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که به علت وجود سوپاپ شناور درداخل  UFRات قطعه ای به نام و تاثیر

مخزن ذخیره، جریان عبوری از کنتور  زمانی که سطح آب مخزن باالست کاهش و اغلب به کمتر از حداقل میزان مشخص شده 

 [5]در کنتور می رسد. 

 درجاهایی که مصرف کننده از مخازن سقفی استفاده می نماید، احتمال ثبت مصارف کمتر درکنتورها افزایش می یابد

 .([8],[7],[6],[4]).،زیرا حجم زیادی از مصارف با سرعت های خیلی کم از کنتور عبور مینماید

Cobacho et al عت استفاده ازآب را کاهش می دهد. در تحقیق خود بیان داشته اند که مخزن به مقدار زیادی سر

 [4]لذا هدررفت آب به علت وجود مخزن در قالب هدررفت ظاهری گنجانده می شود. 



 
 

  

عمده این مطالعات شامل   است. تی در خصوص کاهش هدررفت ظاهری انجام گردیدهدر داخل کشور نیز مطالعا

اما مطالعاتی در خصوص مخازن ذخیره مشترکین انجام  بررسی خطای کنتورها بوده که نمونه آنها در زیر آورده شده است.

 نشده است.

درصد بیشتر از  20مصرف شده  اکرام نیا و همکار نشان داده اند که اصالح کنتورها باعث می شود مقدار آب واقعی

 [9]مقدار قرائت شده توسط کنتورها گردد.

ر جهت تعیین نقطه بهینه هزینه تعویض کنتور و خادمی فر و همکاران به  بررسی اقتصادی تعویض کنتورهای خطا دا

 [10]مد ناشی از خطای کنتور پرداخته اند.آعدم در 

حسینیه فراهانی و همکار به بررسی عوامل تاثیر گذار بر دقت کنتورها و تعیین وزن هر یک از زیر علت ها پرداخته 

 [11]اند.

 

 روش کار-2
دبی استارت و دبی مینیمم کنتورها می  ،ها به آن توجه زیادی نموداز آیتم های مهمی که باید در خرید کنتوریکی 

 باشد. به عبارت دیگر هر چه دبی استارت و دبی مینیمم کنتورها پائین تر باشد ، کیفیت کنتورها باالتر خواهد بود. طبق استاندارد

ISO4064  دبی مینیمم کنتورهای خشک کالسB لیتر در ساعت  30حدود دگیر که در سطح استان مورد استفاده قرار می

درصد می باشند و اگر دبی عبوری کمتر از  5لیتر در ساعت دارای خطای مجاز  30یعنی اینکه اینگونه کنتورها در دبی  .است

لذا باید کاری کرد تا هیچگاه دبی  ،لیتر در ساعت باشد خطای کنتور بسیار باال بوده و ممکن است اصالً عددی را ثبت نکند 30

لیتر  بر  30یکی از عواملی که باعث می شود که دبی مینیمم پائین تر از از سویی دیگر  .لیتر  بر ساعت کمتر نشود 30مم از مینی

وجود مخازن ذخیره در منازل مشترکین با سطح مقطع زیاد می باشد زیرا زمانی که در یک ساختمان یکی از وسایل  ،ساعت شود

اینکه سطح مقطع مخزن ذخیره زیاد می باشد ، فلوتر داخل مخزن به میزان خیلی کم باز شده آب بر مانند روشویی باز شود بعلت 

زمانی که حجم مخزن ذخیره در مقایسه با مصرف مشتری بیشتر باشد،  و دبی عبوری از دبی مینیمم کنتورها کمتر خواهد شد.

 این مشکل پیچیده تر میشود.

شهر بابل، ساری، آمل، قائمشهر و بابلسر  ارزیابی انجام شد، به گونه  5تخمین تاثیر وجود مخزن بر کنتور در جهت  

 بعد از مخزن نصب و مصارف قبل و بعد از کنتور 1شکل مطابقلیتر بر ساعت  13 با دبی مینیمم  R=125کنتورای که یک 

 ثبت گردید و نتایج معنی داری حاصل شد. 

 

 
 

 : شماتیک محل نصب کنتور1شکل 



 

 

با توجه به اینکه مدت زمان ثبت داده ها متفاوت بوده برای یکسان  قابل مشاهده است. 1ه  در جدول مقادیر ثبت شد

سازی مدت زمان، هر یک از مصارف به دست آمده را بر زمان تقسیم نموده و دبی آب عبوری  در طول یک ماه را  مبنای 

 :سنجش  قرار داده ایم

 

 و بعد مخزن : مقادیر ثبت شده از کنتورهای قبل1جدول 

مصرف  نام شهر

کنتور قبل از 

 m)3(مخزن

مصرف 

کنتور 

بعد از 

 مخزن

)3(m 

مدت 

 زمان)روز(

مصرف کنتور قبل از 

 month3(m/(مخزن

مصرف کنتور بعد از 

 month3(m/(مخزن

 

 اختالف دبی دو

 month3m/کنتور

درصد 

اختالف 

دو 

 کنتور

 11 4 40 36 15 20 18 آمل

 12 11 98 87 20 65 58 بابل

 11 6 59 53 20 39 35 بابلسر

 18 6 41 34 62 84 71 ساری

 13 5 41 36 20 27 24 قائمشهر

 

 نیز به صورت نموداراختالف دو کنتور را نشان می دهد. 2شکل

 

 
 کنتورمصارف  : نمودار اختالف 2شکل 

 

، دبی درصد ازکل مشترکین استان  30درصد می شود. حال اگر فرض کنیم  13میانگین این اختالف حدود 

ریال، آورد مالی حذف خطای کنتور   6000ض هزینه تمام شده با فر باشد و درصد  13میانگین ماهانه آنها دارای خطای 

 ناشی ازوجود مخزن ذخیره مشترکین برابر خواهد بود با:

 درصد 13خطا:            595760کل مشترکین:
 ریال 6000هزینه تمام شده:          15.74میانگین مصرف:

 ریال 26331352819=0.13*15.74*0.3*595760*12*6000



 
 

  

بعمل  ییبررسی هااثبات خطای کنتورها با وجود مخزن ذخیره مشترکین ، جهت کم نمودن این خطا   حال با توجه به

 پیشنهاد می شود:  های زیر  ت ظاهری ناشی از عدم دقت کنتور راه حلمطروحه برای کاهش تلفاموارد  با توجه بهو  است آمده

 نصب کنتور مشترکین بعد از مخزن ذخیره -الف

عیب این روش این است که اوالً امکان برداشت غیرمجاز ازمخزن وجود دارد . ثانیًا مغایر با آئین نامه عملیاتی شرکت 

 می باشد.

 خزننصب مخزن عمودی و کاهش سطح مقطع م -ب

البته این مخازن را در همه جا نمی توان  توصیه نمود، به علت اینکه ارتفاع افزایش می یابد و امکان تعبیه مخزن  در 

 زیر  پله های پارکینگ وجود ندارد.

 نصب فلوتر با مکانیزم قطع و وصل سریع در مخزن ذخیره -ج

در  معرفی گردید. در حال حاضر بهترین روش ممکن  قطع و وصل سریع ماستفاده از فلوترهایی با مکانیز در نهایت 

در فلوتر هایی با مکانیزم  دفتر مدیریت مصرف با همکاری چند سازنده اقدام به ساخت این نوع فلوترها نموده است . همین راستا

ناچیز دار قم حتی بهسطح آب در مخزن  پایین آمدنرایج قطع و وصل جریان آب توسط شیر و یک شناور انجام می گیرد و با 

و آب به صورت تدریجی وارد مخزن می شود. در مکانیزم فلوتر جدید این امکان وجود ندارد که آب با دبی  فلوتر پایین افتاده

در چندین بررسی میدانی که با  کم وارد مخزن شود و با استفاده از شناور مجهز به مغناطیس این مشکل برطرف گردیده است. 

که به علت عدم امکان ورود آب با دبی کم  گردیدمشاهده  شدانجام  ر روی مخازن ذخیره آب نصب فلوترهای جدید ب

میزان سودآوری فلوترهای مذکور و به تبع آن میزان کاهش  دبی عبوری از دبی حداقل کنتور  کمتر نمی شود.عمالً درمخزن ، 

ضروری است که با توجه به خرید فلوترهای جدید ذکر این نکته  در هدررفت ظاهری درچند شهر استان در حال بررسی است.

از سویی دیگر با توجه به قیمت دو فلوتر )فلوتر   عمالً فلوتر های جدید هزینه ای برای شرکت نخواهد داشت. متقاضیتوسط 

نمونه  3شکل در  هم نخواهد داشت.  متقاضیریال(بار مالی زیادی برای  400000ریال و فلوتر  پیشنهادی  300000های رایج 

 .ای از فلوترهای رایج و فلوتر جدید آورده شده است

 
  )شکل سمت چپ( فلوتر های رایج فلوتر جدید پیشنهادی )شکل سمت راست( و -3شکل

 



 

موضوع تلفات ظاهری ناشی از عدم دقت کنتور در کولرهای آبی نیز نقش بسیار پررنگی دارد.  :کولر آبی

مشاهده میدانی  .ود درکولر های آبی نقش مشابه ای مانند فلوترهای مخازن مشترکین داردهمانطوریکه می دانید فلوترهای موج

 شماتیک نحوه عملکرد کولرهای آبی نشان داده شده است. 4. در شکل نیز این موضوع را تاییدمی نماید

 

 
 شماتیک عملکرد کولر های آبی-4شکل

  

 گیرییجهتن -3
 :مشاهده گردید .ملکرد کنتورها مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله میزان تاثیر مخزن بر ع

، جریان عبوری از کنتور کاهش به علت بسته شدن آهسته شیر شناور زمانی که سطح آب در مخزن باال می آید، -الف

 می یابد.

حالت  در این نماید،شود سطح مخزن بسیار کم افت می می باز ،حالت مخزن پردر   یک شیر با دبی کم زمانی که -ب

 . و اغلب به زیر دبی حداقل کنتور می رسد شیر فلوتر برای جبران آب به طور جزیی باز می شود

دفتر مدیریت مصرف با همکاری چند  در این رابطه .اجرا گردد مکانیزم قطع و وصل سریع در مخزن ذخیره پیشنهاد گردید لذا

که به علت جلوگیری از  ورود آب با دبی کم به مخزن ،  موده استن یی با شناورهای مغناطیسی سازنده اقدام به ساخت فلوترها

ازسویی  تا حد زیادی از هدر رفت ظاهری کاست. و بدینوسیله می توانعمالً دبی عبوری از دبی حداقل کنتور  کمتر نمی شود 

از سوی شرکت  مایه گذاری، بدون سرنصب فلوتر های جدید . لذا می باشد متقاضیدیگر هزینه خرید فلوترهای جدید بر عهده 

 باعث افزایش درآمد خواهد شد.

 

 توصیه و پیشنهاد -4
نصب فلوتر با مکانیزم قطع و وصل سریع در مخزن ذخیره تا اثرات ناشی از فلوترهای قدیمی را حذف نماید که -1

وترها نسبت به هزینه خرید آن  که میتوان با بررسی سود آوری این فل تلزم هزینه های مربوطه خواهد بودالبته این راه حل مس

و  می باشد متقاضیالبته در واگذاری انشعابات جدید، خرید فلوتر بر عهده خود  .استفاده از این فلوترها تصمیم گرفت درمورد

 مله نوع کنتور، سنجکه پیشنهاد مذکور با توجه به متنوع بودن شرایط از هزینه خرید تنها در مورد مخازن موجود مطرح میشود.

 کنتور، فشار شبکه،در شرکت آب و فاضالب مازندران در حال بررسی می باشد.



 
 

  

 بررسی مشابه تحقیق حاضر بر روی کولرهای آبی.-2
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