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دردر اين تحقيق عوامل-چكيده در حادثهبروز مؤثر و مانند فشارهاي،گناباد- گيسورآب خط انتقال ها دائمي

و گذرا، و كيفيت لوله ابزار كنترل ضربه قوچ .ودشمي مطالعهها شيرهاي هوا، اثر شرايط محيطي بر خطوط لوله

 ويليامز-و ضريب زبري هيزن سازي مدل WaterGEMS افزار نرمبا استفاده از سيستم انتقال آب در حالت ماندگار

مقايسه Hammer افزار نرمعددي گيري محلي با نتايج نتايج حاصل از اندازه جريان گذراا ايجادب.شودواسنجي مي

ميقوچةبخش سيستم در جريان گذرا با حضور ابزار كنترل ضرب عملكرد رضايت.دشو مي شيرهاي هوا. شود مطالعه

ميها آزمايش. ثير زيادي ندارندأت گذراكنترل فشارهاي در  با.نيست يا رسوب گذاره خورنددهد كه آب نشان

بهها لولهكيفيت پايين،ابزار كنترل ضربه قوچاز عملكرد مناسب يافتن اطمينان ،دگي شديدسيوپو كار رفتهي

بر مهم ميدر خط انتقال حادثهوز ترين علت و تنش گسيختگي مجاز.دوشتشخيص داده محاسبه طول خوردگي

راو مقايسه با مقادير اندازه ASME-B31مطابق استاندارد  .كندمي تأييدگيري شده نيز اين مطلب

.گناباد-اتفاقات خطوط انتقال آب، ضربه قوچ، شير هوا، شكست لوله، خط انتقال آبرساني گيسور: كليدواژگان

 مقدمه-1
هاي اصلي در مديريت منابع آب، طراحي، يكي از شاخص

و نگهداري از شبكه پياده آب سازي و توزيـع هـاي انتقـال

ــا وجــود. اســت دريهــا تــالش ب گســترش جهــتي كــه

، آمــارو توزيــعي انتقــال هــا شــبكه آب صــورت گرفتــه

در هاي حادثه آب بـا زيـاديةفاصـل،ايـران خطوط انتقال

در ايـن حادثـه يـابي ريشـه. داردسطح جهاني  خطـوط هـا

آب  هسـتند، ترين نياز شـهرهايحياتةكنند تأمينكهانتقال

به هزينه و مشـكالت فـراوان اهميـت با توجه هاي سنگين

ها لولهدر بسياري از موارد از طول عمر باالي. زيادي دارد

ميعنوان مهمترين دليل به 21 فقـط كـه درحـالي شود، ياد

ب لولهاز درصد سـال25 بـيش از ايـران،ه در رفت كارههاي

و)1388عملكـردي وزارت نيـرو، گـزارش( عمر دارنـد 

در متوسط عمر لوله و آزبست خطـوط انتقـال هاي چدني

 ســـال اســـت50كشـــورهاي توســـعه يافتـــه بـــيش از 

(Larry, 2000) .مي دهد كيفيـتكه تحقيقات عملي نشان

، طراحي نامناسب، رعايت نكردن ضـوابطها لولهنامطلوب 

و اجرايي، پيش ض ابزارهاي نشدنبيني فني ربه قوچ كنترل

ايجاد اخـتالل مهم از جمله داليل،برداري نادرستو بهره

ت آب هسـتندأدر  هـاي حادثـه1 شـكلدر.سيسات انتقال
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آب اسـتان خراسـان رضـوي انهيماه در در خطوط انتقـال

. شده است آورده1388تا 1386 هايطي سال

آب مورد نياز شهر گناباد در استان بيشتردر حال حاضر،

توسط چهار حلقه چاه در شرق اين شهر،خراسان رضوي

 استخراجآب از محل.دشومي تأمين) گيسور منطقه(

سه95اي به طول توسط خط لوله و به كمك كيلومتر

ليتر122 برداري برابر بهرهبا حداكثر دبي زني ايستگاه پمپ

درس بر ثانيه به مخازن ذخيره شهر گناباد هدايت ازي

و برداري بهره)هشت ساله(عمر كوتاه با وجود. شود مي

ت به درةسيسات كنترل ضربأمجهز بودن خط انتقال قوچ،

به طور مكرر شكستگي لوله حادثة،بخش هايي از مسير

 ها، مانند حادثهعلل اين،تحقيق حاضردر.دهد روي مي

آب جريان اثر و نظراز هاي گذرا، كيفيت خورندگي

ميها لولهشكست ناشي از فرسودگي  .دشو مطالعه

 مشخصات خط انتقال-2
ــازه ــور ب ــال گيس ــط انتق ــه-اي از خ ــه ب ــا توج ــاد ب گناب

و هايي مانند تمركز حادثه، ارتفاع باالي پمپ شاخص زنـي

و قطـر لولـه،  متنوع بـودن سيسـتم انتقـال از نظـر جـنس

و علل بروز حادثه آن انتخاب شدها در در شـكل. بررسي

و موقعيت حادثه2 در پروفيل طولي مسير انتخاب شده هـا

.سه سال گذشته نشان داده شده است

88-86هاي ها در خطوط انتقال آب استان خراسان رضوي در طي سال حادثه1شكل

و فاضالب استان گزارش واحد بهره( )1388خراسان رضوي، برداري شركت آب

و محل حادثه2شكل 88تا85هاي ها در بازة مورد بررسي درطي سال پروفيل طولي مسير انتخاب شده

)1381گناباد،-هاي ساخت خط انتقال آب گيسور نقشه(
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به طول دو 15350مسير مورد نظر متر در حد فاصل

و ايستگاه940بيمرغ در تراز زني ايستگاه پمپ متري

از. متري قرار دارد 1060خيبري در تراز   8281اين بازه

و25و32نشكن با فشارهاي نامييمتر لوله چدن بار

9و12متر لوله سيماني آزبست با فشارهاي نامي 7069

ازساير اجزاي خط انتقال. تشكيل شده استبار : عبارتند

ت هشتشيرهوا، نه و شير پروانه چهارخليه، شير اي قطع

و دو  .ر در ايستگاه بيمرغگير تحت فشا ضربه مخزنوصل

يك يك مخزن ضربه متري 5789ةطرفه نيز در فاصل گير

. شده است ساختهمتري 1034از ايستگاه بيمرغ در تراز 

 WKLايستگاه بيمرغ چهار الكتروپمپ فشار قوي مدل

125/6a در. داردكيلووات 160يكيبا قدرت الكتر

به،برداري بهرهفعلي وضعيت  طورحداكثر دو پمپ

خط نقشه(دنگير همزمان در مدار قرار مي هاي ساخت

).1381گناباد،-انتقال آب گيسور

و-3 واسنجي آنها روش ابزار اندازه گيري
 در مدار

و ارزيابي نتايجمنظور به ، از واسنجي مدل عددي

شد اندازهتجهيزات دقيق و دبي استفاده فشار. گيري فشار

خط انتقال در جريان ماندگار با استفاده از چهار فشارسنج 

بار01/0دقتهب RADAN M318مدل ديجيتالي

شد اندازه  RADAN 1037از دستگاه ديتاالگر مدل. گيري

برداشت در ثانيه براي ثبت فشارهاي16با قابليت حداكثر

فشارهاي براي شرايطها فشارسنج. ضربه قوچ استفاده شد

.نداهشد بررسياستاتيكي مشخص، 

مدل فراصوتياز فلومترو سرعت گيري دبي براي اندازه

Micronics Portaflow 300 متر بر ثانيه02/0با دقت

ربمزيت اصلي اين دستگاه، نصب سنسورها. استفاده شد

و نياز به دستكاري مكانيكي در خط نداشتن بدنه لوله

به وسيله دستگاه مبنا. انتقال است و تنظيمفلومتر شد

به روش حجمي در محل ايستگاه درستي عملكرد آن

شد پمپ .زني بررسي

 فشارهاي ماندگار بررسي-4
خط اندازه-4-1 گيري فشارهاي ماندگار در

 انتقال
سه دستگاه به كمك فشارهاي ماندگار خط انتقال

به دقيقه5هاي زماني فشارسنج ديجيتالي در فاصله اي

شد مدت يك هفته اندازه هايكي از اين فشارسنج. گيري

بيشترو بقيه در دو نقطه با سابقة بيمرغ در محل ايستگاه

شدحادثه  به نتايج نشان داد.)1جدول( نصب طوركه

خطها لولهمعمول فشار كاري مدار، كمتر از فشار نامي  ي

.تقال استان

 واسنجي ضرايب زبري-4-2
اي طور گستردهدر صنعت آب از رابطة هيزن ويليامز به

ضريب زبري هيزن . (Stephenson, 1989)شود استفاده مي

در ويليامز براي لوله و چدن نشكن هاي سيمان آزبست

ذكر شده است 120و 140ترتيب برابر مراجع معتبر به

(Larock et al., 2000).

و فشارهاي ماندگار وارد شده به خط انتقال مقايسه فشار قابل تحمل لوله1جدول  ها

قطر لوله نوع لوله موقعيتفشارسنج

(mm) 
فشار نامي لوله

(bar) 

حداكثر فشار وارد

 شده در يك هفته

(bar)

حداقل فشار وارد

شده در يك هفته

(bar)

متوسط فشارها در يك

 (bar) هفته

500 3227/1504/1265/13 (St)فوالديايستگاه بيمرغ1شماره

500 25 87/1473/1134/13 (D.I)چدن نشكنمتري بيمرغ21861شماره

500 901/595/346/3(A.C)سيمان آزبستمتري بيمرغ 312053شماره
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و،، ضريب زبرياضرحتحقيق در به طول عمر با توجه

ترين به عنوان يكي از مهم،شرايط حاكم بر خط لوله

شدميداني هاي مدل سازي، با آزمايشيپارامترها .تعيين

ي چدنها لولههايي از خط انتقال شامل بخش منظورنديب

و اختالف و قطر ثابت انتخاب و آزبست با جنس نشكن

توسط هاي مختلف دبي برايدو طرف لوله در فشار 

شد اندازهفشارسنج ديجيتالي  از. گيري  كم كردنپس

و افت هاي جزئي، مقدار افت هد اختالف تراز دو نقطه

شاصطكاكي  در هر آزمايش.داز رابطه برنولي تخمين زده

، دبي)متر( لولهLو طولD با قرار دادن مشخصات قطر

Q)متر مكعب بر ثانيه(و افت هد اصطكاكيhf)متر(،

 Larock) شوديممحاسبهCHW هيزن ويليامز ضريب زبري

et al., 2000):

)1(
1

1.852

4.87

10.68
HW

f

LQC
h D

 
=  
 

سيمانيها لولهبراي زبري در نتيجه متوسط ضريب

و چدن نشكن  دستبه91و123ترتيب برابربه آزبست

راها لولهعلت زبري بيشتر.دآم نسبت به مقادير استاندارد

.و فرسودگي دانستها لولهزيادمي توان عمر 

 WaterGEMS افزار نرم سازي جريان ماندگار به كمك مدل

ارتفاع آب در مخزن ايستگاه در اين مدل،.شدانجام

در نظر گرفته خيبريو نحوه ورود آب به مخزنغبيمر

فشارهاي نسبي حاصل از نتايج2در جدول.شد

و گيري اندازه در مدلهاي ميداني نقاط موقعيتسازي

در.درج شده استبا در مدار بودن دو پمپ1جدول 

يك،ضريب هيزن ويليامز خوبتخمين صورت در حد

.وجود دارددرصد خطا 

در شده اندازه گيريو محاسباتينسبي فشارهاي2جدول

باقن  در مدار دو پمپاط مختلف خط انتقال

 فشار

 سنج

فشار ثبت

 با Pmeasشده

(bar)ديتاالگر

فشار برآورد شده

Pسازي مدل از 
(bar) 

=درصد خطا

100meas

meas

P P
P

− ×

166/1481/1402/1شماره

238/1459/1446/1شماره

360/464/487/0شماره

 كنترل فشارهاي گذرا-5
مس نظريمباني-5-1  قوچةضربةلأو حل عددي

به و پيوستگي در سيستم هاي تحت فشار، روابط مومنتم

ح سب خصوصيات جريان استخراج شرح ذيل بر

.(Larock et al., 2000) شوند مي

2 1 0V Pa
x ρ t

∂ ∂+ =
∂ ∂

)2(

1 0
2

V P z fg V V
t x x Dρ

∂ ∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂

)3(

Vمتر بر ثانيه( سرعت سيال(،Pفشار )نيوتن بر متر

در سرعت موجaو)كيلوگرم بر مترمكعب( چگاليρ،)مربع

و سيالتابع سرعت موج در لوله. است)متر بر ثانيه(لوله 

و ضخامت لولهق، جنس همچنين و معموالً طر  است

شودميتخمين زده متر بر ثانيه 1500تا900بين

(Ghidaoui et al., 2005).

در)3(و)2(معادالت و حل تحليلي ندارند

مي شوند حالت كلي با روش از. هاي عددي حل يكي

و با سابقه در حل اين معادالت، روش روش هاي معتبر

مقايسه . (Stephenson, 1997) است1هامشخصه

لهأمس هاي مختلف حل عددي حاصل از روش هاي جواب

روشكه استقوچ با نتايج آزمايشگاهي نشان دادهةضرب

و براي كارهاي عملي نتايج بسيار دقيقي داردها مشخصه

.(Hyuk and Jiin-jen, 2008) استمناسب

يكي از مهمبه Haestad Hammer افزار نرم ترين عنوان

هاي آبرساني، قوچ در سيستمةضربةهاي محاسبافزار نرم

حل از روش مشخصه مي معادالتها براي .كند استفاده

، توانايييمحاسباتيعالوه بر دقت باالافزار اين نرم

ازةسازي گستر شبيه وسيعي از تجهيزات سيستم انتقال

به  و انواع ويژهجمله انواع شيرآالت شيرهاي هوا، مخازن

از.قوچ را داردةضرب حفاظتيتجهيزات  در اين تحقيق

يارگذهاي جريان سازي براي مدل Hammer افزار نرم

.قوچ استفاده شده استةناشي از ضرب

1. Method of Characteristics  
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 عدديو نتايج هاي ميداني گيري اندازه-5-2
باةمنظور بررسي عملكرد ابزار كنترل ضرب به قوچ،

، فشارهاي ايستگاهدر پمپيك خاموش كردن ناگهاني 

ثانيه به وسيله0625/0هاي زماني توليد شده در بازه

و ثبت شد از. ديتاالگر اندازه گيري  ارد كردنوپس

و Hammer افزار نرمبه جريان ماندگار اطالعات مدل

گير تحت فشار، تانك تعريف مشخصات مخازن ضربه

يك ضربه و مخازن به لوله انتقال اتصاالت، طرفه گير

 تهيهماندگار غيرخاموش شدن پمپ، مدل جريانردستو

در حالت قوچةاي ضرب مدل رايانهنتايج3شكلدر.شد

گيري اندازهنتايج با در مقايسه خاموش شدن ناگهاني پمپ 

ددر ايستگاه  هاي تطابق منحني.ه استدشهادنشان

وم و اندازه حاسباتي و شكل سينوسي، منظم  ميرايگيري

فشار گير تحت، عملكرد مناسب مخازن ضربهفشار منحني

در صورت در مدار نبودن يا عمل نكردن.دهد را نشان مي

مخازن، منحني هد فشار ناشي از خاموش شدن پمپ، اين 

.)4شكل( شودميل ايستگاه بسيار نامنظم در مح

خاموش شدن صورتدركه نشان داد مطالعات عددي

خوبيبه گير ضربهمخازن،سه پمپياهمزمان دو 

حداكثر5 شكلدر. قوچ را مهار مي كنندةفشارهاي ضرب

سه  و حداقل فشارهاي ناشي از خاموش شدن همزمان

در طول خط انتقال) برداري بهرهحداكثر ظرفيت(پمپ

و فشار نامي.ترسيم شده است آننوع لوله در هر قسمت

شكل1مطابق جدول فشارهاي. استشده آوردهدر

.در محدوده مجاز هستند بيشينهو كمينه

و اندازه گيري شده ناشي از خاموش شدن ناگهاني پمپ3شكل  فشارهاي گذراي نسبي محاسباتي

 زمان محاسباتي ناشي از خاموش شدن پمپ بدون عملكرد ابزار كنترل ضربة قوچ-منحني فشار گذراي نسبي4شكل



. هاي بررسي عوامل مؤثر در حادثه .  مهدي نوري ابوذري، محمد رضا جعفرزاده.

6

ز خاموش شدناناشي هد كمينةو بيشينه6 در شكل

بدون) فعلي برداري بهرهحداكثر(پمپدوهمزمان

در. ترسيم شده استقوچةضرب سيسات كنترلتا عملكرد

ازتدر بعضي نقاط لوله آزبس مثبت هاياين حالت، فشار

ميحد مجاز وتجاوز بخش،فشارهاي منفي شديد كند

در.دخط انتقال را در بر مي گيروسيعي از  اين فشارها

.ناحيه خاكستري رنگ مشخص شده است شكل با

عمل نكردن سيستم هاي كنترل كننده در صورت بنابراين

تةضرب  سيسات انتقال آب توانايي تحمل فشارهايأقوچ،

و را منفيمثبت .ندارندايجاد شده

 شيرهاي هوااثر-5-3
تر از پروفيل خط لولهي كه هد فشاري آب پايينماهنگ

دهندميرابه لوله ورود هواةاجاز شيرهاي هوا،قرار گيرد

شد هايو در زمان نزديك شدن ستون بهةجدا آب

مييكديگر و. كنند، هوا را خارج پس از خروج هوا

به. شودميافزايش فشار، شير بسته  طور اين شيرها

و پايين رفتن شناور خودكار   Pozos) عمل مي كنندبا باال

Estrada, 2007).در حال حاضر شيرهاي هواي مورد

آب بيشتراستفاده در  از نوع تركيبي ايران خطوط انتقال

سه( در اين شيرها، ورود هوا همواره.هستند) گانه عملكرد

مي از روزنه د، اما خروج هواشو اي با قطر ثابت انجام

و درستةاز طريق روزن نخست بزرگتر صورت گرفته

ةهواي محبوس خارج شود، روزنكلكه آن قبل از 

و هوا فقط از روزنه كوچكاي خروجي بزرگ بسته شده

مانده كه با سرعت بسيار كمتري هواي باقي. شودميخارج 

به در زمان برخورد ستون شودميخارج  آب هاي

فشار را بازي بالشتك مستهلك كنندههمديگر، نقش 

ازچه در سيستم چنان. كند مي هاي انتقال آب، تركيبي

ح و ساير ابزار تحت هاي مانند مخزناظتيفشيرهاي هوا

و گير ضربههايو مخزن فشار استفاده شود، اندازه

ا هزينه ميبزار هاي .(Zloczower, 2009) يابد كاهش

گناباد- خط انتقال گيسور شيرهاي هواي مورد استفاده در

قطر روزنه بزرگ اين شيرها برابر. گانه دارند عملكرد سه

و قطر روزنه كوچك آنها برابر ميلي5/49 56/1متر

در،با نصب شيرهاي هوا در محل مناسب. متر است ميلي

و بهره انرژي صرفه برداري از خط انتقال مطمئن جويي

نامناسب، هاي نصب اين شيرها در محل. شود مي

و پمپ و خطرهايي را براي خط لوله به مشكالت وجود ها

.(Stephenson, 1997)آورد مي

و بيشينه هد ناشي از خاموش شدن سه پمپ در طول خط انتقال با عملكرد ابزار كنترل ضربة قوچ5شكل  منحني كمينه
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و6شكل  بيشينه هد ناشي از خاموش شدن دو پمپ بدون عملكرد ابزار كنترل ضربة قوچمنحني كمينه

شيرهاي هوا بر كاهشةاندازاثر منظور بررسي به

خط موجودي مشخصات شير هوا،فشارهاي گذرا در

) متر ميلي5/49 برابر با قطر روزنه بزرگ DN 100(انتقال 

برابر بزرگةبا قطر روزن DN 150( بزرگترو شير هواي

25 برابر با قطر روزنه بزرگ(و كوچكتر)متر ميلي 80

 افزار نرمبه،شركت توليد كننده راهنمايمطابق) متر ميلي

Hammer كوچكةقطر روزنهاتحاليدر تمام.شدوارد

و فشارهاي7شكلدر.ميلي متر بود56/1 برابر ثابت

شير بزرگتر. ترسيم شده است نوع شير هواسه گذرا براي 

(DN 150) ندارد گذرار كاهش فشارهايبثير چندانيأت

را به خط انتقال شده فشار وارد بيشينه،اما شير كوچكتر

خط انتقال مناسب فعليشيرهاي بنابراين.ددهافزايش مي

.هستند

برتاثر كيفي-6 ها لولهآب
بر اثر خورندگي يا رسوبةمطالع براي آب ،ها لولهگذاري

از هاي نتايج آزمايش كنترل كيفي آب با استفاده

شد شاخص و رايزنر بررسي  نتايج نشان دادو هاي النژليه

.ستني نيز گذارو رسوبندارد آب خورندگي كه

 شكست هاي احتمالي علت-7
 انواع شكست-7-1

به چهارها لولهشكست  Rajani) شودميديده شكلي آب

and Zhan, 1996).

هاي تنش علتبه:)محيطي( حلقويشكست) الف

به عللهاتنشاين. اتفاق مي افتد بزرگكششي محوري 

و انبساط مانندمختلفي  يخ لوله، انقباض تغيير حجم بستر،

ميبهو افزايش بار عمودي زدگي خاك  . آيند وجود

هاي محيطيبه علت وارد شدن تنش: شكست طولي)ب

به ديوار داخلي لوله يا بروز خميدگي در سطح آن ايجاد 

هاي در ميان عوامل بروز تنش (Morris, 1967).شود مي

مي به فشارهاي گذرا محيطي و افزايش) ضربة قوچ(توان

آب در داخل لوله اشاره كرد . حجم ناشي از يخ زدن

و منفي طولي ممكن است باعث آسيب فشارهاي مثبت

8شكل. تر شود به ويژه در نقاط ضعيف،ديدن لوله

از-شكست طولي خط انتقال گيسور نصب گناباد را قبل

.دهد ابزار كنترل ضربة قوچ در مدار نشان مي

يا: شكست در محل اتصاالت)ج به علت ضعف اتصاالت

مي عدم دقت در كارگذاري لوله به .آيدوجود

در نقاط پوسيده شده اتفاق: شكست ناشي از خوردگي)د

.افتدمي
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 گذرا

دهيد حادثهيها لوله
طي سال هاي در گناباد-گيسور انتقال آب

در2هاي مشخص شده در شكلر محل

از چدن نشكن معموالً لوله جنس كه

خط لوله در فشارهاي ماندگار1 جدول

در موجود كمتر از فشار كاري بسيار،ل

قوچ نيز نشانة عملكرد ابزار كنترل ضرب

گذ مهارقابليت ةدر محدودراارفشارهاي

باما).5 شكل( لوله دارند ازديد در

سطوح خارجي در شديد زدگي زنگ،ده

دشمشاهده داخل لولهدر موضعي

0

.هاي . .

8

 متر ميلي80شيرهوا با قطر روزنة)الف

 متر ميلي5/49شيرهوا با قطر روزنة)ب

 متر ميلي25شيرهوا با قطر روزنة)ج

گ7شكل تأثير اندازه شيرهاي هوا بر كاهش فشارهاي

ناشي از گناباد-خط انتقال گيسورة

و منفي گذراي  مثبت

مشخصات-7-2
خط انتق هاي حادثه

در 1388تا 1385

همناطقي روي داد

مطابق.ه استبود

با استاندارد معمول

ع. استآن بررسي

قاب اين ابزاركه داد

فشار كاري خط

ديد حادثهيها لوله

هايگيپوسيدو

ه بررسي عوامل مؤثر در حادثه

ةلولطولي شكست8شكل

فشارهاي گذ
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بر اساس. رسدف آن كافي به نظر نمي

احتماالً از هاي خريداري شده، شده، لوله

. كيفيت نامناسب تهيه شده است

و  مقدار كاهش مقاومت لوله طول

بر اساس 12 خوردگي مطابق شكل

ASME-B31هاي اي از لوله براي نمونه

و به و mm Lc=305 ترتيبگيري شد

بيشينه فشار كاري خط لوله.دست آمد

87/14 شكستگي براي جريان ماندگار برابر

 در صورت خاموش شدن ناگهاني سه

بار64/18 ابزار كنترل ضربة قوچ برابر

 
 زدگي اطراف نقاط زنگ

 موجود در خط انتقال

9

مقاومت،ي چدن نشكنهالوله

 كندمير فشارهاي داخلي كم

ةتوسعو ديوار نازك شدنه

از عوامل اساسي،لوله در سطح

در . (Yilmaz et al., 2010)آيند

زنگ زدهه نمونبا مرغوب نشكن

ها لولهبعضي11مطابق شكل.

ازيك در هيچ.نازك شده بودند

. طولي مشاهده نشد شكست

هاي مشخص كنندة آزمايشگذاري،

بر اساس نظر كارشناسان. نشده بود

مشكوك به خورندگية حادث

و ضخامت ت لوله ضعيف بوده

پوشش قيري اطراف

تحقيقات انجام شد

مواد بازيافتي با كيف

منظور تخمين به

حداكثر عمق خو

-استاندارد 2009

گ حادثه ديده اندازه

6.5 mm  dc=د به

در محل بروز شكس

و)1جدول(بار

و عملكردن پمپ

.است)5شكل(

و حفرهز زنگ9 هاي ريز در اط دگي موضعي در ديوار داخلي لوله

)ب() الف(

هاي اي از لوله نمونه)بلوله چدني با كيفيت مناسب،)الف10

 هيدروليك

لوزدگي زنگ).9شكل(

در برابر مكانيكي آنها را

(Makar, 2002) .عالوههب

د حفره و پراكنده هاي ريز

ميبهكاهش عمر آ حساب

لوله چدن نشك10شكل

.ده استش مقايسهموجود

نادر محل بروز شكستگي

، شكسحادثه ديدهيها لوله

گذار متأسفانه در زمان لوله

خورندگي خاك انجام نشد

هاي جنس خاك در محل

عالوه حفاظتبه. باال است

9شكل

شكل
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 زدگي شديد سطح خارجي لوله در محل بروز حادثه زنگ11شكل

 (ASME-B31- 2009)ها مطابق استاندارد لوله(dc)و بيشينة عمق خوردگي(Lc)گيري طول اندازه12شكل

و تنش مجاز طول-7-3  گسيختگيخوردگي
رد ASME-B31-2009در استاندارد ارزيابيةچهار

به،ها شكست لوله موجود، هايكميت يا كيفيت دادهبسته

با در تحقيق حاضر.(ASME, 2009)شود پيشنهاد مي

به اندازه توانميدو رده از هاي انجام شده گيري توجه

.دكراستفاده 

گي مجازخوردطول ردهدر اين:ارزيابي صفرةرد-الف

Laگيري شده اندازه خوردگيعمق بيشينة داشتنبا،

.(ASME, 2009) شودمحاسبه مي

)4(1.12a oL B D t=

Doو اسمي قطر . ضخامت ديواره استtخارجي لوله

بهةاز رابطBضريب ميزير .آيددست
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)5(
2

/
1

1.1 / 0.15
c

c

d t
B

d t
 

= − − 
 

 گيـري شـده انـدازه عمـق خـوردگي بيشـينة توجـه بـه با

dc= 6.5 mm ،چـدن لولـه خط براي خوردگي مجاز طول

متـر ميلـي6/31برابـر  t=8 mmو Do=516 mmبـا داكتيل 

 گيــري شــده انــدازهطــول خــوردگي.آيــددســت مــي بــه

Lc=305 mm بيشتر از حد مجاز است در حدود ده برابر.

گسـيختگي مقاومـت،در ايـن رده: ارزيابي يـكةرد-ب

مي زنگ زدهةلول  سـيالن تـنش در ابتـدا.شودتخمين زده

Sflow از  فـرض SMYSتنش تسـليم كمينه ده درصد بيشتر

:(ASME, 2009) شودمي

)6(Sflow = 1.1 × SMYS 

:(ASME, 2009) شودمحاسبه ميZپارامتر سپس

)7(
2

o

c

D
Z

L t
=

دآيمي دستبهSFتنش گسيختگي لوله Z>20و براي

(ASME, 2009):

)8(SF= Sflow (1-dc/t)

حاسبهمPفشار كاري بيشينة درSo حلقويتنش سپس

.(ASME, 2009) شود مي

)9(So =PDo/2t

تا باشد SF>So·SF بايد SFبراي ضريب اطمينان مشخص

.قابل قبول باشدخوردگي 

 گذرايگناباد در فشار- در خط لوله گيسور

= 18.64 bar (1.864MPa)  P)تنش حلقوي،)5شكل

60 MPa=Soمي به تنش تسليم احتساببا. آيددست

SMYS=42000psi (290MPa) ،تنش براي چدن داكتيل

چنانچه ضريبو بودهMPa  SF 60=برابر گسيختگي لوله

25حلقوي تنش،فرض شود SF=1.25 اطمينان حداقل

.استدرصد بيشتر از حد مجاز آن

 گيري نتيجه-8
در ايجاد حادثهاحتمالي عوامل  گناباد-خط انتقال گيسور ها

و گذرا،جريان فشارهاي مانند عملكرد ابزار كنترل دائمي

آبةضرب و از نظرقوچ، كيفيت شكستگي نوع خورندگي

شدها لوله و نقاط حساس پروژه. مطالعه سيستم مشخص

 افزار نرمانتقال آب در حالت ماندگار با استفاده از 

WaterGEMS ضريب زبري هيزن.شد سازي مدل-

به هاي در مقايسه با آزمايشويليامز .دست آمد ميداني

اززبري و ناشي ازها لولهفرسودگي همچنين عمر بيشتر

. مقادير توصيه شده بود

از فشارهايمقايسهو در قوچةبا ايجاد ضرب حاصل

با اندازه  جريان ناماندگار عدديمدل نتايج گيري محلي

مطالعات. بخش بود رضايت Hammer افزار نرماز حاصل

كه  سهباعددي نشان داد خاموش شدن همزمان دو يا

راةخوبي فشارهاي ضرببه گير ضربهپمپ، مخازن  قوچ

مي كنند هاي اما در صورت عمل نكردن سيستم،مهار

و منفي، لولهگير ضربه ها توانايي تحمل فشارهاي مثبت

تشيرهاي هوا.ندارندايجاد شده را   ثير نسبتاًأي موجود

آبتكنترل كيفي هاي آزمايش.كمي در كاهش فشار دارند

و رسوب آب خورندگي ندارد كه  اما. گذار نيست نشان داد

شدهالوله نوع شكستو زدگي زنگبا توجه به  مشخص

و بهها لولهيت پايين كيفكه خورندگي خاك وكار رفتهي

خط حادثهترين علت بروز مهم كافينا حفاظت در اين

اي گيري شده در نمونه اندازهطول خوردگي.استانتقال 

 حلقويو تنش برابر10در حدود حادثه ديدههاي از لوله

-ASMEمطابق استاندارد درصد بيشتر از مقادير مجاز 25

B31-2009 دست آمدبه.

و تشكر تقدير-9
والفؤم و فاضالب استان خراسان رضوي ن از شركت آب

و پشتيباني هاي سببنيز دانشگاه فردوسي مشهد به  مالي

مينيف و تشكر .كنند در انجام اين تحقيق تقدير

 فهرست عالئم-10
a(m/s)سرعت موج ضربه در لوله

D(m)قطر داخلي لوله
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Do  (mm)قطر خارجي لوله

dc(mm)حداكثر عمق خوردگي

L  (m)طول لوله

La (mm)طول مجاز خوردگي

Lc (mm)خوردگيگيرياندازهطول

CHWضريب زبري هيزن ويليامز

hf(m)افت هد اصطكاكي

P(Pa)فشار كاري سيال

Q(m3/s)دبي

V (m/s)سرعت سيال

So(MPa)تنش حلقوي

SF(MPa)گسختگيتنش

Sflow(MPa)تنش جريان

 SMYS (MPa)تسليمتنشكمينه

t(mm)ضخامت لوله

ρ(kg/m2)چگالي سيال

 منابع-11
و فاضالب گزارش عملكردي برنامه وزارت نيرو در بخش آب
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