مدیریت فشار در شبکه توزیع آب با استفاده از شیر فشارشکن
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خالصه
شیرهای فشارشکن ( )Pressure Relief Valveجهت کنترل فشار شبکه ،جلوگیری از فشار مضائف در دورههای
با تقاضااای کم مشااترکین و نیز کاهر هدر رفت آب مورد اسااتراده یرار م گیرند .از جمله بیشااترین کاربردهای
شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع جهت انجام ناحیه بندی فشار ،انجام مدیریت فشار در سطح شبکه و یکنواخت
کردن فشار مرد استراده یرار م گیرند .محل نصب شیر فشارشکن در سطح شبکه در سطح شبکه با درنظرگرفتن
طرح ناحیه بندی و بر اساس حداکثر فشار مجاز و خط تراز ارتراع زمین تعیین م شود .در این مقاله به پیاده سازی
شاایر فشااارشااکن در شاابکه توزیع شااهر کمیجان به عنوان ارائه گزار

فن پرداخته م شااود .از جمله پیامدهای آن

م توان به متعادل کردن فشار شبکه ،کاهر هدر رفت آب و کاهر حوادث و اترایات اشاره کرد.
کلمات کلیدي :شیر فشارشکن ،شبکه توزیع ،مدیریت مصرف ،مدیریت هدر رفت ،اتفاقات



 -1مقدمه
در سال  2017فونتانا و همکاران ،با استراده از مدل آزمایشگاه شیرهای فشارشکن با کنترل آنالین به نقطه فشار مطلوب در
هر لحظه دست یافتند [ .]1در سال  2015رایت و همکاران ،با استراده از تحقیقات تجرب در راستای مدیریت فشار در شبکه از شیرهای
فشارشکن استراده کردند .]2[ .در سال  2014دوک دای و همکاران ،با استراده از برنامه متغیر مختلط غیرخط  ،محل بهینه نصب شیر
فشارشکن را در شبکه توزیع آب یافتند و به عنوان نتیجه با ترکیب شیرهای فشارشکن به بهترین محل نصب شیرهای فشارشکن رسیدند.
[ .]3در سال  2012فرن و همکاران ،با استراده از شیرهای فشار شکن در شبکه توزیع متناوب و مخازن محل  ،عوامل محیط تاثیرگذار
بر عملکرد شیر فشارشکن را بررس و جهت کالیبراسیون بهینه موانع را مرترع ساختند [.]4
در این مقاله از نرم افزار  WaterGEMS V8i SS6که شااامل ابزارهای مرید کالیبراساایون ()Darwin Calibrator
ا ستراده شده ا ست .این نرم افزار از الگوریتم ژنتیک بهره م برد و به طبع ساختار مدل مورد مطالعه بر ا ساس الگوریتم ژنتیک تحلیل
م شود .مطالعات الگوریتم ژنتیک برای اولین بار در سال  1994تو سط سیمپ سون و همکاران ،وارد مقوله شبکه آب شد [ .]5مبنای
تهیه ای ن مقاله تجرب براساس مطالعات هیدرولیک  ،فشار سنج با الگرهای فشار و در انتها مدلسازی با نرم افزار WaterGEMS
 V8i SS6نهاده شد .و ضعیت یبل و بعد از ن صب شیر ف شار شکن به منظور مدیریت اترایات و هدررفت آب در شهر کمیجان دییقا
مورد بررس یرار گرفت و به عنوان نتیجه کاهر هدر رفت آب و نیز کاهر میزان احوادث و اترایات را به دنبال داشت.
 -2توصیف منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه شهرستان کمیجان م باشد .شهرستان کمیجان در شمال غرب استان مرکزی وایع شده که با اراک مرکز
استان  95کیلومتر فاصله دارد .از شمال به شهرستان ساوه ،از جنوب به اراک ،از شرق به شهرستان فراهان و از غرب به استان همدان
محدود م شود .غالب سطح شهرستان را دشت هموار و مسطح تشکیل م دهد که اکثرا بصورت نامنظم بادخیز م باشد .نوع آب و
هوای این شهرستان سرد و نیمه خشک بوده ،دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل م باشد .شهرستان کمیجان در ارتراع 1750
متر از سطح دریا یرار دارد %4 .از کل جمعیت شهری استان در این شهرستان سکونت دارند .مساحت تحت پوشر شبکه  1626کیلومتر
مربع و جمعیت تحت پوشر در حدود  ، 10000تعداد مشترکین  ،4146طول شبکه  55.08کیلومتر م باشد .دو مخزن  2000متر مکعب
مستقر در ارتراع  1863متری و  1821متری وظیره تامین حجم آب و فشار منطقه را بر عهده دارد .در حال حاضر شهر کمیجان دو زون
فشاری دارد و دریک بستر یکپارچه و حلقوی است .زون فشاری اول حد فاصل ریوم ارتراع  1821تا  1792و زون فشاری دوم
حدفاصل  1793تا  1742متر م باشد .در شکل  1نمای کل شبکه به تصویر در آمده است.

شکل  :1نمای کلی شبکه توزیع شهرستان کمیجان

شیر فشار شکن نصب شده در زون فشاری اول م باشد .شبکه توزیع آب شهرستان کمیجان از نوع تحویل مستمر م باشد.
تحویل مستمر به نسبت شبکه توزیع متناوب ،مدیریت بهتر شبکه بخاطر ارتباط مستقیم و مستمر تقاضا مشترکین با آب استحصال از
شبکه را شامل م شود و خدمات ده بهتر را نتیجه م دهد [ .]4شکل 2زون بندیهای فشاری شبکه توزیع را نمایر م دهد.



مخزن زون شماره 1
مخزن زون شماره 2

شکل  :2زون بنديهاي فشاري شبکه توزیع

 -3مراتب مکان یابی شیر فشارشکن
به منظورتعیین مکان مناسب جهت نصب شیر عالوه بر انجام مطالعات شبکه ایدام به مدلسازی هیدرولیک به کمک نرم
افزار  WaterGEMSپرداخته شد .سپس به منظور پایر شبکه و اعمال کالیبراسیون در نرم افزار  ،WaterGEMSتعداد 4
الگر فشار به مدت  8روز در چهار نقطه با فواصل زمان ثبت یک ساعت نصب شدهاند .شکل  3محل نصب الگرها و شیر
فشارشکن را نمایر م دهد .به منظور کنترل فشار مازاد شبکه ایدام به نصب یک شیر فشارشکن پیلوت دار در ابتدای جاده
کمیجان به وفس با کد ارتراع  1828متر مطابق شکل  3ایدام شده است .اختالف ارتراع شیر فشارشکن تا مخزن برابر  38متر
م باشد .فشار ورودی شیر در حدود  4بار و فشار خروج از ساعات  5صبح تا  24بر روی  2بار و از ساعات  24تا  5صبح بر
روی  1.2بار تنظیم شده است.

مخزن زون شماره 1
مخزن زون شماره 2
الگر فشار
شیر فشارشکن

شکل  :3محل نصب الگرها و شیر فشار شکن

 -4شرح مدلسازی در نرم افزار
شبکه توزیع شهر کمیجان با استراده از نرم افزار  WaterGEMS V8i SS6براساس رو

اصطکاک Hazen-

 Williamsو با دیت  0.001تحلیل شده است .جهت بارگذاری نقشه و ریوم سازی شبکه از فایل  DEMدر نرم افزار
 ArcGISبهره جسته است .فرایند کالیبراسیون جهت حذف خطاهای موجود بین شبکه وایع و مدل کامپیوتری کاربرد دارد.
کالیبراسیون مناسب و دییق نیازمند داده های اندازه گیری شده با کیریت و یابل اعتماد است [ .]6کالیبراسیون در نرم افزار با استراده
از ابزار داروین کالیبراتور ( )Darwin Calibratorجهت کالیبره کردن شبکه وایع و مدل کامپیوتری ،در چهار نقطه ایدام به
نصب فشارسنج الگردار شد .این الگرها در نرم افزار به عنوان المان  SCADAتعریف شدهاند.
-1-4

نتایج تحلیلی نرم افزار
پس از کالیبراسیون به تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته م شود .در شکل  4کانتور فشار یبل از نصب شیر فشارشکن

نمایر داده شده است .با توجه به شکل  4حدایل و حداکثر فشار زون شماره  1به ترتیب  3و  7بار م باشد که ضرورت
نصب شیر فشارشکن را نمایر م دهد.



شکل  :4کانتور فشار قبل از نصب شیر فشارشکن

شکل  5و شکل 6گستره فشار شبکه را پس از نصب شیر فشار شکن به ترتیب در بازه زمان ساعت  24تا  5بامداد و در بازه زمان ساعت
 5بامداد تا  24را در یالب کانتور فشار نمایر م دهد.

شکل  :5کانتور فشار پس از نصب شیر فشارشکن (در بازه زمانی ساعت  24تا  5بامداد)

شکل  :6کانتور فشار پس از نصب شیر فشارشکن (در بازه زمانی ساعت  5بامداد تا )24

به عنوان نتیجه این طرح میتوان به فضای مدیریت فشار هم در بخر کاهر حوادص و اترایات و هم کاهر هدر رفت آب و
سرمایه اشاره کرد .به این شکل که کاهر حوادث و اترایات در بخر انشعابات مشترکین و شبکه توزیع تحت پوشر این فشارشکن ط
مدت  4ماه از زمان نصب شیر فشارشکن نامبرده به میزان  %57کاهر داشته که به عبارت از  7فقره در مدت مشابه سال  1395به  3فقره در
سال  1396تنزل یافته است .با توجه به کاهر حوادث و اترایات بر روی شبکه تحت پوشر این شیر و در نظر گرفتن میزان نشت تقریب
در حدود  1000لیتر آب به ازای هر حادثه ،لذا میزان تقریب کاهر هدر رفت آب به  4000لیتر م رسد .صرفه جوی ناش از کاهر
اترایات با در نظر داشتن هزینه ویت ،سرمایه و هدر رفت آب در هر انشعاب از یرار  2.000.000ریال و با توجه به تعداد انشعابات
به میزان  8.000.000ریال بوده است.
 -5نتیجه گیری
پس از تکمیل مطالعات مهندس در راستای پیدا کردن مکان مناسب نصب شیر به تحقق این امر با نرم افزار WaterGEMS
 V8 SS6پرداخته شد .به طوری که با وارد نمودن دادههای ورودی نرم افزار شامل ارتراع گرهها ،توزیع مصرف ،مشخصات لوله ها و
تحلیل شبکه ،با استراده از آمار و مشاهدات صورت گرفته بر اساس دادههای برداشت از پیزومترها با استراده از ابزار کالیبراتور داروین،
مطابقت سازی شبکه با وایعیت انجام پذیرفت .بدین صورت که عملیات اصالح و انطباق ( )Calibrationبا اصالح ضریب زبری لوله
ها و میزان توزیع مصرف و با استراده از تابع براز  ،حدایل سازی حداکثر اختالف که از حساسیت باالتری روی صحت اطالعات و



 برای دو حالت یبل و پس از، نتایج حاصل از این عملیات به صورت رو خودکار. صورت پذیرفت،دادههای ورودی برخوردار است
 کاهر هدر، هدف از نصب شیر فشار شکن کاهر حوادث و اترایات. تحلیل و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید،نصب شیر فشار شک
. این مهم تحقق یافت،رفت آب م باشد که با توجه به مطالعات انجام شده و پیاده سازی طرح نصب شیر فشارشکن
 قدردانی-6
از زحمات ب دریغ جناب آیای مهندس عبدالرضا خلیل رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی جهت حمایت و پیگیری های مستمر و همچنین جناب آیای جناب مهندس بهمن آنالوی معاون محترم بهره برداری شرکت آب
 جناب مهندس سعید طاعت مدیر محترم دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و نیز از زحمات ب دریغ جناب،و فاضالب استان مرکزی
آیای رضوان کریم بهره بردار محترم و سایر عوامل امور آب و فاضالب شهرستان دلیجان و جناب مهندس محمد وکیل کارشناس
.محترم طراح تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در راستای مدلسازی شبکه تقدیر و تشکر م شود
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