تاثير كاهش فشار بر مصرف وهدررفت آب -مطالعه موردي روستاهاي جَوَر از توابع
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-1کارشناس مهندسی شیمی،مدیراداره آب بدون درآمد ومدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
 .2کارشناس مهندسی بهداشت محیط ،کارشناس اداره آب بدون درآمد ،شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
 -3کارشناس ارشد عمران ،کارشناس اداره آب بدون درآمد ،شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

خالصه
با توجه به وابستگي فشار و ميزان نشت ومصرف و اينكه اثر فشار ،فوري ترين و موثرترين اثر روي نشت ومصرف مي باشد ،دراين خصوو
تاثير كاهش فشار بور مصورف وهودررفت بر بررگوي درديود  .ايون ژوهوهش بوگويجه جآور بوري داد هوا بوگويجه دگوتگا ديتواودر فشوارو
فجومتراثركاهش فشار بر روي ميزان مصرف وهدر رفت مورد مطالعه وتجزيه و تحجيل قرار درفت .با مطالعه ،تحجيل و مديريت فشوار شوهكه در
روگتاهاي هدف (روگتاي جَوَر از توابر شهرگتان اصوههان وزفور ازتوابور شهرگوتان فاورجوانش  ،نشوان داد رواو برريوايتآندي مشوتركين
،موجب كاهش هدر رفت ومصرف به ميزان 10تا20درصد دردد.اين مطالعه نشان ميدهد كه باكاهش فشار برميزان نشت رابطه مستقيآي داردو
با مديريت فشار در ديگر روگتاها ميتوان ازهدررفت ومصرف بر ججوديري نآود.
کلمات کلیدي :فشار ،1شبكه توزیع آب ،2دیتا الگر فشار ،3ارسال اطالعات
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 مقدمهبا توجه به وابستگي فشار و ميزان نشت و اينكه اثر فشار ،فوري ترين و موثرترين اثر روي نشت مي باشد ،اهآيت مويوو بارو
در اولويت قرار درفتن مديريت فشار شهكه هاي تحت ژوشش بر و فايار روگتايي اگتان اصههان بوگيجه ديتاودرهاي فشوار
با قابجيت ارگال اطارات شود .با تحجيل و مديريت فشار شهكه در مناطق موورد هودف مطالعوه ،ريوايتآندي مشوتركين و كواهش
حوادث شهكه و هدر رفت بر حاصل درديد .ودرهاي فشار با قابجيت ارگال اطارات يک گيستم بسيار قووي و كاربمود بوراي
ارگال اطارات گنسورهاي فشار با قابجيت تعريف نام ژارامتر ،واحد و گاير اطارات مورد نياز براي هر گنسور كه بصورت ژويش
فرض قابجيت اتصال  3گنسور را دارد و هآچنين امكان رصد و رويت اطارات بصورت بنايون در ژنول مربوطوه بور روي گورور
مركزي كه در مركز ببهار اگتان نصب شد اگت را مهيا مي كند تا بتوان از هرجاي دنيا گيستم فشار شهكه را مشاهد و مديريت
كرد

Pressure
Water distribution network
Data logger pressure
Send data
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 -2دیتا الگر با قابليت ارسال اطالعات
ودرهاي فشار با قابجيت ارگال اطارات در اين مطالعه (شكل1ش با مشخصات فني مندرج در (جودول 1ش يوک گيسوتم بسويار قووي و كاربمود
براي ارگال اطارات گنسورهاي فشار با قابجيت تعريف نام ژارامتر ،واحد و گاير اطارات مورد نياز براي هر گنسور كه بصورت ژيش فورض قابجيوت
اتصال  3گنسور را دارد و هآچنين امكان رصد و رويت اطارات بصورت بناين در ژنل مربوطه بر روي گرور مركوزي كوه در مركوز ببهوار اگوتان
نصب شد اگت را مهيا مي كند تا بتوان از هرجاي دنيا گيستم فشار شهكه را مشاهد و مديريت كرد.

شكل  .1تصوير ديتا ودر نصب شد
جدول  .1مشخصات فني دگتگا ديتاودر فشار

قابجيت نصب بگان
داراي  3كانال ورودي
امكان ذخير اطارات تا  12گارت بر روي حافظه داخجي
مقاوم در برابر رطوبت ( IP68ش و حرارت ( داشتن جعهه محافظش
امكان ذخير گازي هر  2دقيقه اطارات ( 360نآونه ش در حافظه داخجي
امكان مانيتورينگ و رگم دراف
ذخير ديتاها در نرم افزار  Microsoft SQL Server 2014و ايجاد بانک اطاراتي
قابجيت تغذيه از برق مستقيم و داراي باطري ذخير با كاركرد بآدت زمان دو ههته بدون نياز به برق مستقيم.

مدیریت فشار شبكه :
در روستاي جَوَراصفهان
بطور كجي نشت در شهكه هاي ببرگاني  ،تابعي از مقدار فشاري اگت كه بوگيجه ايستگاههاي ژآپاژ و يوا تحوت شورايق ثقجوي بور شوهكه حواكم
باشد .در اين راگتا ميتوان اظهار داشت كه يک رابطه فيزيكي بين مقدار جريان نشت و فشار در شهكه هاي ببرگواني وجوود دارد ،كوه ايون مسو جه بوا
اگتهاد از بزمونهاي بزمايشگاهي و هآچنين مطالعات ميداني بر روي شهكه هاي مدفون به اثهات رگيد اگت (شكل 2ش].[1

(شكل 2ش يک نآونه از مطالعات ميداني نشان دهند رابطه مستقيم فشار و نشت ].[2

باتوجه به بررگي اوليه ومشخص شدن هدر رفت باوي بر در روگتاي جَوَر از توابر شهرگتان اصههان كه توامين بر بصوورت خريود از بر
شهري مي باشد ،طرح نصب ديتا ودر فشار با قابجيت ارگال اطارات از را دور (شكل1ش در روگتاي جَوَر و انداز ديوري ميوزان فشوار بصوورت 24
گارته به مدت  10روز انجام شد كه يک روز از بن بصورت نآودار نآايش داد شد اگت (نآودار 1و 2ش.
باتوجه به فشار متغير وباو كه بين  2تا  3.5بار بود تصآيم به كاهش فشار شوهكه درفتوه شود .در تواريخ  1394/7/4گوارت  11صوه نسوهت بوه
كاهش فشار شهكه اقدام شد كه نتايج كاهش فشار و توليد بر بصورت دراف (نآودار  1و 2ش و جدول(جدول2ش ارائه مي دردد.

نآودار.1درافهاي فشار روگتاي جور(قهل و بعد از كاهش فشار شهكهش

جدول .2مقايسه بر ورودي به شهكه (از خق انتقال شهريش قهل و بعد از كاهش فشار شهكه
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توضیحات

از ساعت  11صبح
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 1394/7/3الی
1394/7/4

تعدیل فشارانجام شد
که نتیجه آن در آب
تولیدي روز بعد
مشخص است
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1394/7/5

قطع آب روستا بدلیل
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1394/7/6

انجام تامیرات خط
انتقال توسط آب
شهري

7

-

1394/7/7

در روستاي زفره ازتوابع شهرستان فالورجان

نصب شير فشار شكن دو زمانه در محل ببگيري روگتا و كاهش فشار شهكه از گارت  24الي  5بامداد به نحوي كه مشتركين دچار مشكل
نشوند انجام درديد كه ميزان كاهش فشار در نآودار(3ش در گارت فوق الذكرنشان داد شد اگت و تاثير در كاهش مصرف كه فقق با تغيير
ژايجوت روي فشارشكن بدون نياز به برق انجام ژذيرفت درجدول (3شنشان داد شد اگت

(نآودار3ش :دراف فشار روگتاي زفر بعد از فشارشكن

جدول (3ش

7رصر
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تاریخ95/9/12
تاریخ95/9/13
تاریخ95/9/14

 7صه

ميزان مصرف ( مترمكعبش
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461
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465

بعد از نصب فشارشكن دوفشاره
تاریخ95/9/15
تاریخ95/9/16

761120

761470

350

761966

762260

294

 -4نتایج و پيشنهادات
 -1با انداز ديري بناين فشار شهكه وكاهش ميانگين فشار بر ورودي شهكه ،ميزان توليد بر بدون ناريايتي مشتركين ،كاهش
چشآگيري داشت.
 -2در تاريخ  1394/7/6بدليل قطر بر مقدار توليد كاهش داشت و انتظار مي رفت كه در روز بعد با مصرف زياد بدليل قطعي بر روز
دذشته جهران شود ولي ميزان توليد از  714مترمكعب به  712متر مكعب رگيد.
 -3با توجه به ثابت بودن فشار بر درگارات ژاياني شب كه مصرف به حد اقل مي رگد ،به نظر مي رگد كه مصرف بر بصورت مداوم
ادامه دارد كه اين مصرف ناشي از انشعار غير مجاز يا نشت از شهكه مي باشد.كه اين مصارف نيز كاهش يافته اگت

 -5نتيجهگيري

با كاهش ميانگين فشار بر ورودي شهكه به ميزان 1بار و ثهت و مقايسه شآار فجومتر ،قهل و بعد از كاهش فشارشهكه ميزان توليد بر به مقدار 9
درصد و هدررفت در مقايسه با دور مشابه گال قهل 2.8درصد كاهش ژيدا كرد.

تقدیر و تشكر
تشكر از مديررامل محترم شركت ،مهندس محآدحسين قرائتي و معاونت نظارت بر بهر برداري ،مهندس كاظم جعهري ،مسواردت وزم در
راگتاي تامين هزينه هاي خريد و نصب تجهيزات و هآچنوين مهنودس صوآد نووري ،موديريت ببهوار شهرگوتان اصوههان و مهنودس رجهعجوي امينوي،
مديريت امور ببهار شهرگتان فاورجان كه هآكاري شايسته اي داشتند.
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