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 چكیده

منابع  تیریدر مد نهیتقاضا و صرف هز شیافزا لیو رو به رشد به دل یاصل ینگران کیهای توزیع آب شهری، از شبکهمسئله نشت 

 اردیلیم 18حدود با ارزشی مترمکعب آب  اردیلیم 23ساالنه حدود که  دهدیشده نشان مانجام یهایبررس .شودیآب محسوب م

ها شبکهاین و گسترش نشت از  جادیدر ا یاریعوامل بس .رودینشت هدر م قیاز طر سراسر جهان آب عیتوز یهاستمیاز س، دالر

و  نیفشار باالتر دیشا و باشدیم یاشدهشناختهها امر سامانهاین مقدار نشت و فشار در  نیب ی، وابستگنیباین از که  نقش دارند

با مرور ابهاماتی  اندک و پراکنده بوده، نسبتاً در این زمینه. با توجه به اینکه تحقیقات نشت داشته باشد یاثر را بر رو نیتریفور

ی از ارائه این مقاله شده است. هدف اصلها بحث پیشینه تحقیقات به وجود آمد که در این مقاله ضمن بیان این ابهامات، بر روی آن

است.  اتیلنبر روی لوله پلی فشار -رابطه نشت آزمایشگاهی نتایج با بررسیهمراه بیان و پاسخگویی به برخی از این ابهامات 

اتیلن انجام با ایجاد نشت مصنوعی بر روی لوله پلی دانشگاه تهران فنیدر دانشکده  شدهساختهبر روی ست آزمایشگاهی  آزمایشات

که  است 5/0اتیلن، بیشتر از پلی هایلوله مثل ،رفتار االستیک باهایی دهد توان نشت برای لولهاست. نتایج حاصل نشان میشده 

 .باشدمی در فشارهای باال به دلیل رفتار االستیک لوله و افزایش سطح مقطع نشت احتماالً این افزایش

 

 .های توزیع آب شهری، شبکه، بررسی آزمایشگاهیارفش -رابطه نشت، تغییر سطح مقطع نشتكلیدی:  گانواژ
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

و رشته تخصصي،  ، مقطع تحصیلینويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

، راست B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشکده و دانشگاه محل تحصیل

 چین(

، دانشکده و دانشگاه (يا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11وم )نويسنده د محل تحصیل
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 مقدمه -1

 کنندهنیانتقال آب از منابع تأم فهیوظ ،یشهر یهارساختیدر ز رگذاریو تأث یدیعناصر کل عنوانبه که آب عیتوز یهاشبکه

نشت  مسئله. شدن هستنددر حال فرسوده یمناسب را دارند، در سطح جهان تیفیو ک یکنندگان با فشار کافبه دست مصرف

 برداری بهرههاها و سازمانرا به دولت یادیز یرویو ن نهیهز سالههمهآب،  عیتوز یهامشکالت شبکه نیترمهماز  یکی عنوانبه

 .شودیمنابع آب محسوب م تیریدر مد نهیتقاضا و صرف هز شیافزا لیو رو به رشد به دل یاصل ینگران کیکه  کندیم لیتحم

 رودینشت هدر م قیآب از طر عیتوز یهاستمیمترمکعب آب از س اردیلیم 23که ساالنه حدود  دهدیشده نشان مانجام یهایبررس

(Kingdom, 3002)زده شده است  نیدالر در سال تخم اردیلیم 18هدر رفت در سراسر جهان در حدود  نیارزش ا نی. همچن

(Thornton, 3003) در  امدهیحساب نآب به متوسط شرکت آب و فاضالب کشور، مقدار یاز سو شدهاعالم. بر طبق آمار

 یبررس رونیازا .(8216، ضالب کشوراو ف شرکت آب) درصد است 2/31 یدرصد و در مناطق شهر 62/28 ییروستا یهاشبکه

موجب حفظ و  تنهانهاز حجم آب هدررفته،  یبخش یابیبا باز ،یرسانآب یهاکنترل و کاهش آن در شبکه ت،عوامل مؤثر در نش

در  ییجوها با صرفهدولت یاقتصاد ییها شده، بلکه موجب رشد و شکوفااز آن نهیآب با استفاده به کنندهنیحراست از منابع تأم

 یهابخش خصوصبهها، بخش ریدر سا یگذارهیاجازه سرما هادولتو به  دهیآب گرد عیو توز هیانتقال، تصف ن،یتأم یهانهیهز

 .دهدیم را یاقتصاد

اند از: فشار باال در عوامل عبارت نیاز ا یآب نقش دارند که برخ عیتوز یهاو گسترش نشت از شبکه جادیدر ا یاریعوامل بس

 یعوامل مؤثر بر نشت، وابستگ نی. از بگریعوامل د یاریو بس یکیو اجرا، ضربه، بار تراف یطراح یها، خطاسن لوله شیشبکه، افزا

اثر را  نیتریو فور نیباالتر دیو اثر فشار که شا باشدیم یاشدهشناختهامر  یرسانآب یهافشار در سامانه زانیمقدار نشت و م نیب

نشت و فشار  ینب هفراوان رابط یتاهم رغمعلی .(Tabesh, 8661) باشدیم کسانی هاستمیتمام س ینشت داشته باشد، برا یبر رو

نشت و فشار  یوابستگ یفرمول جامع برا یک هدر خصوص ارائ یاندک یقاتتاکنون تحق ،یکدیگردو عامل با  ینتعامل ا یو چگونگ

بوده و  یدانیم یا یروابط و نتایج آزمایشگاه یشده در این زمینه شامل یک سرموجود در شبکه صورت گرفته و مطالعات انجام

 هرابط یقات،تحق یناکثر ا یاست. مبنا یزیاد یپراکندگ یدارا یتوزیع آب شهر یهاشبکه یها بر رونتایج حاصل از آن

Torricelli ( و8رابطه ) نشت ریمفهوم منافذ ثابت و متغ (8 یتئورFAVAD)  ی هااز توان یعیوس یفبوده است و طn یب و ضرا

k هدودمح یشبکه را در ورا یترفتار و وضع اندستهنتوان یکیچبه دست آمده است که ه یکسان یهالوله یمختلف برا یطدر شرا 

 یطاند که امکان دارد در شراارائه شده یخاص یطروابط، در شرا یناز ا یکهر  درواقعکنند.  یفتوص یطور مناسبخود به یقاتیتحق

بوده است.  یشآزما جامو مکان ان یطشده محدود به شراانجام یقاتشبکه باشد و صرفاً تحق یتوضع یایگو یخوبنتواند به یگرید

 یلجهت تحل یدرولیکیه یهااست، از مدل یریگوقت یارکار بس یصورت تجرببه یابیمطالعات نشت نکهیبا توجه به ا ینهمچن

محاسبه و  یخاص یطشراتحت  یاشهر  یککه در  شودیاستفاده م یاn و توان kیب ها، از ضرمدل ینکه در ا شودیشبکه استفاده م

 ها استفاده کرد.ع از آنصورت جامبه توانینم یلدل یناست و به هم شده یشنهادپ

 

(8) 
gHACQ odl 2 

که 
lQ ،؛ دبی خروجی از محل نشت

dC دبی،؛ ضریب تخلیه
0A ،؛ سطح مقطع نشتgو  ؛ شتاب گرانش زمینH داخل آب ؛ فشار

 لوله است.

)که به فرمول  3رابطه  عنوانبه تریکلی شکل در را آن توانمی ها،لوله در نشت به فوق معادله اعمال منظوربههمچنین 

 :معروف است( نوشت 3اریفیس

 

(3)  

nkHQ l 

gACبرابر همان و ؛ ضریب نشت kکه  od 2 ،nاست. ؛ توان نشت 

در  یرگذارتأث یارعامل بس یکعنوان ارزش خود را به n ، توانفشار توان عنوانبه Torricelli هدر معادل nیت توجه به موقع با

از مقدار خود  یمیآب به ن یعتوز هنشان داده اگر فشار شبک یقات. تحقدهدینشان م یبازشدگ یکاز  یخروج یاننرخ جر یینتع

تفاوت  ین. چنیابدیکاهش م %13و  %50، %36 یزانبه م یب، به ترت5/3و  0/8، 5/0 هایتوان ینشت برا یاننرخ جر یابد،کاهش 

 کندیم یشبکه الزام یکنشت  یزانم ینتخم یتوان نشت را برا یقدر مقدار کاهش نشت، برآورد مقدار دق یتوجهقابل

                                                 
1 Fixed And Variable Area Discharges 

2 Orific 
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(Greyvenstein and van Zyl, 3002)یشترینکه ب دهدینشان م یشگاهیو آزما یدانیم یهاحاصل از تست یجنتا ین. همچن 

 جهیدرنتو  کندیم یباز یستمس یکرا در رفتار نشت از  ینقش مهم ییتوان باال یناست. چن 26/3برابر با  شدهاصلح ینشت یتوان

 موجود است. هاییستماز س یو نگهدار های مناسبجنس انتخابفشار،  یریتمد یبرا یمهم یامدهایپ یدارا

 یرتأث یچگونگ یاز آن، بررس یرپذیربر آن و تأث یرگذارتأث هاییسمفشار، شناخت مکان -نشت هرابط لیوتحلهیتجز ینبنابرا

اندک، همواره  یقاتتحق رغمینشت و فشار، عل ینب ه، در فهم رابطوخاکآبفشار بر مواد لوله و شکل منافذ و درک اندرکنش 

 یخوبکه بتواند به یقو دق یکاربرد هرابط یکبه  یابیجهت دست یتربه مطالعات جامع یازمحققان قرار داشته است و لذا ن موردتوجه

 .شودیشدت احساس مشبکه باشد، به یترفتار و وضع یایگو

 

 1مروری بر ادبیات فنی -2

کم و بیش  لوله، داخل فشار و نشت محل از خروجی دبی بین رابطه ارزیابی منظوربه ،8رابطه  از استفاده گذشته هایدهه در

توان بر اساس چند اندک در این زمینه صورت گرفته است که این تحقیقات را میگرفته و تحقیقاتی هر  قرار بررسی و بحث مورد

 های زیر تقسیم نمود:روش تحقیق، پارامتر مورد بررسی و شرایط محیطی اطراف لوله به دسته

 کرد: بندیتقسیم دسته سه به توانمی پارامتر مورد بررسی را بر اساس گرفتهصورت تحقیقات

تخلیه )تحقیق بر روی ضریب  -
dC) 

سطح مقطع نشت ) -
oA) 

 (nتوان نشت ) -

 کرد: بندیتقسیم دسته سه به توانمی براساس روش تحقیق را گرفتهصورت تحقیقات

 واقعی( آب توزیع هایسیستم از بخشی در آزمایش) میدانی تحقیقات -

 مصنوعی( نشت یا و واقعی هایشکست) آزمایشگاهی هایتست -

 تئوری و عددی تحقیقات -

 کرد: بندیتقسیم دسته سه به توانمی با توجه شرایط محیطی اطراف لوله را گرفتهصورت تحقیقات

 ها یا در شرایطی که خاکی در اطراف لوله بر اثر جابجایی یا اجرای نامناسب وجود ندارد(در هوای آزاد )در محل حوضچه آزمایش -

  مستغرق )حالت آب شستگی کامل خاک اطراف لوله(در حالت کامالً آزمایش -

 در حالت مدفون در خاک آزمایش -

 ها اشاره شده است.به آن 8نشت انجام شده است که در جدول  تاکنون تحقیقات بسیاری بر روی توان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Literature Review 
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 1 (1131)شاهنگیان و تابش،  فشار -رابطه نشت نهیشده در زمانجام قاتیاز تحق یاخالصه (1)جدول 

 سایر توضیحات nمقدار توان  مرجع سایر توضیحات nمقدار توان  مرجع

 شکاف طولی 26/8-26/8 اگورا

 فارلی و ترو

 (8622انگلستان ) 21/8-20/0

 (8626ژاپن ) 22/0-83/3 منافذ مدور )لوله فوالدی( 22/0-26/0 هیکی

تحقیقات در 

 انگلستان

 (8666برزیل ) 53/0-26/3 فلزی هایلوله 50/0نزدیک به 

 های پالستیکیلوله 50/8
تورنتون و 

 المبرت
 ILIتابع  20/8-50/0

 11/0مقدار متوسط برابر  22/0-32/8 پری
والسکی و 

 همکاران
 منفذ مدور 22/0-22/0

 خط لوله 50/0-51/0 تاکیزاوا

گریونستاین 

 و ون زیل

535/0-581/0 
 منفذ مدور

 (uPVC -)فوالد نرم

شکرافت و ا

 تیلور

23/8-26/8 
 متریمیلی 80شکاف 

 )لوله پالستیکی(
 (uPVCترک طولی ) 15/8-21/8

62/8-32/8 
 متریمیلی 30شکاف 

 )لوله پالستیکی(
05/8-26/0 

 ترک طولی

 )آزبست سیمان(

سندیل و 

 الدوالیا

 (uPVCشکاف پیرامونی ) 58/0-52/0 نشت اصلی 22/0

 زدهفوالد زنگ 22/0-02/3 نشت جزئی 22/8

 می

 نواحی ثابت 50/0
نوآک و 

 اوالنیکی
 تابع نفوذپذیری خاک 00/8-50/0

 سایز منفذ نشت: تابع فشار 50/8
والسکی و 

 همکاران

 (PVCشکاف طولی ) 22/0-51/0

 (PVCمنفذ مدور ) 52/0 ترک طولی 50/3

 (PVCشکاف پیرامونی ) 52/0-55/0 - 8باالتر از  یونگ

 - 53/0-26/3 المبرت
دی پائوال و 

 جونی
58/0-52/0 

منافذ مدور و ترک طولی 

 صلب )فوالدی و چدنی(
غزلی و 

 اردکانیان
83/8-80/8  

ب بخشی از شبکه توزیع آ

 شهری )چدنی(

 Cassa and van Zyl (3088)و  Cass et al. (3080)توان به از جمله تحقیقات انجام شده روی سطح مقطع نشت می

، آزبست سیمان و uPVCهای های نشتی روی لولهاجزاء محدود، انواع مختلف بازشدگی لیوتحلهیتجزبا استفاده از اشاره کرد که 

تحت تأثیر فشار مطالعه کردند. با فرض رفتار االستیک خطی مواد لوله، متوجه شدند که  هاآنسطح نشت  یسازمدلفوالدی را با 

 صورت رابطهبه توانرا می االستیک شکل تغییر تحت سطح مقطع نشت، د. بنابراینافزایش سطح نشت، وابستگی خطی به فشار دار

 به دست آورد: 5 توصیف کردند و دبی خروجی از محل نشت را از رابطه 2

 

(2) 
mHAA  0 

 

(5) 

5.15.0 dhchQl  

 که
0A،)؛ سطح مقطع اولیه نشت )فشار صفر m سطح مقطع و -شیب نمودار فشار؛ 

0

5.0)2( AgCc d ،

mgCd l

5.0)2(  وmباشند.؛ پارامتر وابسته به شکل و هندسه بازشدگی نشت می 

و  یفوالد یهالوله یاثر فشار بر رو یبررس منظوربه Massari (3083)و Ferrante et al. (3006, 3088)  همچنین

سطح مقطع نشت مؤثر ) یانجام دادند. وابستگ یترک طول کی یرا رو یمتعدد یشگاهیاآزم یهاتست لن،یاتیپل
llE ACA  به )
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که  ینظر کرد وقتصرف توانیم( 8را:  یوابستگ نیا نکهیآمد از جمله ا به دست یوابستگ نیاز ا یشد و نکات لی( تحلHهد کل )

مواد لوله از خودشان  کهیهنگامدر نظر گرفت  یخط توانیم( 3شود،  یحول نشت زیلوله منجر به کرنش ناچ یفشار و سخت بیترک

فشار  کهیهنگامخواهد داشت  دهیچیفرم پ کی نیوابسته به زمان در نظر گرفت و همچن توانیم( 2نشان دهند،  کیرفتار االست

 .شودیمبه نشت  کیدر لوله و نزد کیسکواالستیو ایدائم  کیباعث کرنش پالست

 

 ابهامات حاصل از مطالعات پیشین -1

مشاهده شد که  قاتیبا کنار هم قرار دادن تحق یصورت گرفته تاکنون، تناقضات قاتیتحق نهیشیپ یدر طول مطالعات بر رو

 .شودیپرداخته م هاآنبه شرح  کیقسمت به تفک نیدر ا

 دبی نشت گیریاندازه واحد -1-1

برابر با  از تحقیقات میدانی و آزمایشگاه، شدهحاصل ینشت یتوان نیشتریب تاکنون، نشان داده است که شدهانجاممطالعات 

 ،n = 0.5، به ازای توان Torricelliبا توجه به رابطه  است. 26/3
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smبه صورت  sm3، واحد دبی به جای  < 0.5nدر صورتی که به ازای توان  n5.2  خواهد بود: 
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 5/0تر از های باالگیری به ازای توانتغییرات در واحد اندازه نیبه ا شود،یمشاهده م قاتیاز تحق یاریطور که در بسهمان نیبنابرا

 بی، ضرا(8)جدول  نشت حاصل هایبا توجه به توان ایفرمول دقت الزم به عمل آمده و  نیدر استفاده از ا ستیبایتوجه نشده که م

 باشد. میرنج متفاوت از توان نشت، قابل تعم نیداد که به ا رییتغ یاگونهبه زیرا ن

 بررسی توان نشت -1-2

با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در مورد توان نشت انجام شده، در این بخش قصد بر این است که حجم آب خروجی از محل 

به ، 5/3و  0/3، 5/8، 0/8، 5/0های به ازای توان Torricelliمتری و بر اساس رابطه میلی 8×50 نشت برای یک ترک طولی با ابعاد

 آورده شده است. 2و  3ول اآورده شده و در جد دست

 2 4/1 و 5/4 هایتوان ازای و به متریمیلی 1×04 ابعاد با تركی برای نشت محل از خروجی آب حجم (2)جدول 

n=1.4 n=4.5 

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

65/3525 23/0 5 8853 23/0 5 

60/5858 52/8 80 82/8236 55/0 80 

15/2232 85/3 85 23/8665 55/0 85 

1/80202 12/3 30 3205 25/0 30 

25/83126 51/2 35 65/3525 23/0 35 

2/85555 36/5 20 18/3138 21/0 20 

25/81028 08/5 25 68/2052 15/0 25 

2/30202 23/5 50 25/2351 68/0 50 

55/32812 55/2 55 2552 62/0 55 

5/35256 82/2 50 65/2253 08/8 50 
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 1 4/2 و 5/1 هایتوان ازای و به متریمیلی 1×04 ابعاد با تركی برای نشت محل از خروجی آب حجم (1)جدول 

n=2.4 n=1.5 

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

25/83126 51/2 5 5220 2/8 5 

08/58586 28/85 80 25/82368 52/5 80 

22/885682 3/23 85 15/36636 28/1 85 

03/302022 35/52 30 52010 1/83 30 

26/238662 55/16 35 22/25261 16/82 35 

02/522228 1/831 20 22/15255 53/32 20 

12/228802 28/825 25 26/802222 22/36 25 

80/135205 62/331 50 63/820222 3/22 50 

11/8052356 26/316 55 855530 3/52 55 

82/8312625 22/252 50 86/813852 2/50 50 

 

به بیش  یهای باال و به ازای فشارهای باالی شبکه، میزان حجم نشتشود، برای توانطور که در جداول فوق مشاهده میهمان

و شاید این  رسنده نظر میب یرمنطقیغساعت برسد که چنین اعدادی برای چنین نشتی بسیار  8میلیون مترمکعب در طی از یک 

 .رسانی بیشتر باشداعداد از کل حجم آب ورودی به سیستم آب

 

 بررسی سطح مقطع نشت -1-1

آمده، تغییرات سطح مقطع نشت بر اثر فشارهای باال  به دستهای باالی نشت با توجه به اینکه در برخی تحقیقات علت توان

برای یک ترک طولی با  5/0با توان  Torricelliمحل نشت مطابق رابطه  مقدار حجم آب خروجی از 5عنوان شده است، در جدول 

نتایج آن با  تیدرنهاکه  آورده شده به دستبرابری سطح مقطع نشت،  800برابر و  80متری و به ازای افزایش میلی 8×50ابعاد 

 شوند.مقایسه می 2و  3جداول 

 0 برابر شدن سطح مقطع نشت 144و  14و به ازای  5/4 توان برای نشت حجم مقدار (0)جدول 

 برابر شدن سطح مقطع نشت 14به ازای  برابر شدن سطح مقطع نشت 144به ازای 

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

 حجم نشتی

 ساعت( 1در لیتر )

 دبی نشت

 )لیتر بر ثانیه(
 فشار )متر(

 885300 23 5  88530 3/2 5 

5/823682 35/55 80 25/82368 52/5 80 

35/866523 52/55 85 32/86652 55/5 85 

320500 25 30 32050 5/2 30 

02/352565 55/28 35 5/35256 82/2 35 

33/313818 21/81 20 83/31381 15/2 20 

55/205260 22/15 25 02/20526 52/1 25 

1/235125 58/60 50 51/23512 05/6 50 

255200 62 55 25520 2/6 55 

26/225365 86/808 50 55/22536 83/80 50 
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برابر مقدار  800بر اثر افزایش فشار سطح مقطع نشت حتی تا  کهیدرصورتشود ، مشاهده می5 تا 3با مقایسه جداول 

، بنابراین نزدیک کند 3اصل از توان نشت عبوری از محل نشت را به مقدار نشت ح آب تواند حجماش نیز افزایش یابد، نمیاولیه

 توانینمکه  هرچند، شاید برداشت صحیحی نباشدبر اثر تغییرات تغییر شکل منفذ نشت  بههای نشت باال توان نسبت دادن دلیل

ر اثر تغییرات جایی نشان دهند که لوله ببیشتر در اما شاید این تغییرات شکل منفذ نشت تأثیر خود را  .تأثیر آن را نادیده گرفت

 از دست داده و تغییر شکل دهند.اف محل نشت رهای اطفشار داخل سیستم، مقاومت و استحکام اولیه خود را در برابر تنش

 توانند در میزان حجم نشتی تأثیرگذار باشند.تواند نیز میمی تغییرات سطح مقطع نشت، ین بسته به مقاومت و نوع رفتار لولهبنابرا

ارزش خود را  n توان، توان عنوانبه Torricelliدر معادله  n تیموقعو  5تا  3وجه به اعداد و ارقام جداول بنابراین با ت

از نقش دو عامل  توانیاگرچه نم دهد؛ینشان م یبازشدگ کیاز  یخروج انینرخ جر نییدر تع رگذاریتأث اریعامل بس کیعنوان به

 یطیمح طیشرا ایمتأثر از شکل روزنه و  تواندی)که م هیتخل بیاز فشار باشد( و ضر متأثر تواندیسطح مقطع نشت )که م یعنی گرید

جانبه ، عدم بررسی همهتناقضاتشاید دلیل مشاهده این . بنابراین کرد یپوشچشمفشار  -رابطه نشت بیضرا عنوانبه زیباشد( ن

دو عامل راجع به  یتنها به توان نشت اشاره شده و صحبت قاتیدر اکثر تحق چراکه و پارامترهای این رابطه است فشار -رابطه نشت

نشت از مقدار  بیاشاره شده است، ضرا زینشت ن بیکه در کنار توان نشت به ضر زین یقاتیاست. در اندک تحق امدهین انیبه مدیگر 

فشار را در  -رابطه نشت یرامترهاپا یتمام استبهتر  نیفاصله داشته است. بنابرا اری(، بسTorricelli)بر اساس رابطه  انتظارقابل

 -موجود در رابطه نشت یاز پارامترها کیهر  یمناسب برا یبندجمع کی توانیم یطیشرا نیکرد. در چن یبررس گریکدیکنار 

 مختلف داشت. طیفشار در شرا

 

 1شناسی و ست آزمایشروش -0

بر  یمتعدد یهاآزمون یشگاهی،آزما یاسقم در یستمس داخل نشت و فشارخروجی از محل  یدب ینرابطه ب یبررس جهت

پالن ست آزمایشگاهی همراه با جزئیات  8شکل  متر انجام شده است. 85 فشار باال به طول حدوداًتحت یدستگاه گردش یک یرو

 دهد.نمایی از ست آزمایشگاهی را نشان می 3مربوطه و شکل 

UF

R

UP

P
L

EP

DV

UV

DP

DF

BV

 

 یشگاهیپالن ست آزما -1شكل 

R ،مخزن :P ،پمپ :BV2یاپروانه یر: ش، UV (DV)(، دستیینباالدست )پا یر: شUP (DP)سنج باالدست : فشار

 : محل نشتL یش،: لوله مورد آزماEP(، دستیین( باالدست )پاسنجیان: فلومتر )جرUF (DF)(، دستیین)پا

                                                 
1 Experimental Set-Up and Methodology 

2 Butterfly Valve 
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 شدهساختهمایی از ست ن -2شكل 

است که  متریلیم 880 یبا قطر اسم اتیلنیو پل یفوالد یهااز لوله یبیست، ترک یناساخت در  کاررفتهبه یهالوله یتمام

را در  شیبتوان آزما نکهیا یبرا شده است. یترعا یریگاندازه یلمربوط به وسا هاییتاستانداردها و محدود یآن تمام ختدر سا

، ست دستنییدر پا ریش کیدر باالدست و  ریدر طول ست، دو ش انیجر کنندهمیتنظ یرهایمختلف انجام داد، از ش یفشارها

فشار آب  شیباالدست و افزا ریبا بستن دو ش یورود انیجرکاهش  قیاز طر ستمیبه س یاستفاده شده است. کاهش فشار آب ورود

فشار داخل لوله، از دو یری گجهت اندازه شده است. سریم دست،نییپا ریبستن ش قیاز طر ستمیاز س یخروج انیبا کاهش جر

 ای از حدوددر بازه هافشار ی ازعیوس فیطقبل و بعد از لوله تست استفاده شده است.  شده برهیکالای عقربه 8فشارسنج پنوماتیک

، با جریان داخل لولهمتوسط  سرعتگیری اندازه بار مورد آزمایش قرار گرفت. 5/0 حدوداً شیهر بار با افزابار و  6/5تا  بار 5/0

گیری حجم آب گیری دبی نشت به روش حجمی و با اندازهو اندازه شده برهیکال 3استفاده از دو عدد فلومتر الکترومغناطیسی

 .انجام شده استمشخص و با تقسیم حجم بر زمان،  زمانمدتخروجی از محل نشت در 

میلی 2/8×53با ابعاد  به شکل ترک یو با نشت مصنوع متریلیم 880 یبه قطر اسماتیلن نو پلیلوله یک  یها بر روآزمون

ها در اتیلن، استفاده نسبتاً بیشتر از این جنس لولهدلیل انتخاب لوله پلی انجام شده است. تست در هوای آزاد، صورتبه، متر

از این سایز  متر، استفادهمیلی 880 قطرهای با ستفاده از لولهاست. همچنین دلیل ساخت ست با ا هاشبکهاین در های اخیر دهه

با توجه به شکست نیز  هالوله یبرا نیز شدهدر نظر گرفته ینوع نشتو  باشدهای توزیع آب شهری میرایج در شبکه قطرعنوان به

 یتدر واقع آنچهبه  یشگاهیدل آزمام یشترموجب شباهت هر چه بدهد که ها رخ میکه عمدتاً برای این جنس لوله است یمعمول

 .شودیوجود دارد، م

 

                                                 
1 Pneumatic 

2 Electromagnetic Flowmeter 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

9 

 

 آزمایشگاهینتایج  -5

و اتیلن پلیروی لوله  آزمایش نتایج شده است. ترسیم 2اتیلن در شکل لوله پلی ، برایهای فشار در برابر دبی نشتداده

 26/0 برازشی حدودبا ضریب دهد که نشان می مترمیلی 2/8×53ترک ، برای Torricelliبرازش انجام شده بر اساس رابطه 

(20.6=3R) خواهد آمدبه دست  2/0، توان نشت در حدود. 

 
 اتیلنپلیمتری لوله میلی 1/1×02 ترکنمودار دبی نشت در برابر فشار برای  -1 شكل

 

 گیرینتیجه -6

26.54423.1 برابر اتیلندر لوله پلی شده جادیا ترکمساحت  mmWLA  حال با توجه به  .باشدیم

 به بررسی پارامترها خواهد شد: Torricelli معادله

 

429447.481.922

6.54

2

1136.0

0

0

5947.0
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دهد. به همین دلیل و اتیلن ارائه نمیها، نتایج مطلوبی را برای ترک در لوله پلینتایج فوق و برازش داده شده به داده

برازش انجام  بر اساسبار ترسیم شده است که  5/3نشان به ازای فشارهای کمتر از  5شکل  جهت بررسی علت نتایج حاصل، نمودار

دهد. نتایج برای تری را ارائه میحاصل شده است که نتایج مطلوب 235/0و ضریب تخلیه حدود  52/0شده، توان نشت حدود 

مایشگاهی مقایسه شده است. مقایسه انجام شده نشان های آزبینی و با دادهمعادله تابع برازش پیش بر اساسفشارهای باالتر، 

 ها بر اثر افزایش فشار بوده است. دهد که برای فشارهای باال، دبی نشت افزایش یافته است که احتماالً به دلیل افزایش ابعاد ترکمی

47.0

5947.0
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های آزمایشگاهی برای اتیلن و مقایسه دادهپلیمتری لوله میلی 1/1×02 ترکنمودار دبی نشت در برابر فشار برای  -0 شكل

 بینی برای فشارهای باال با تابع برازشفشارهای پایین و باال و پیش

 یتوان نشت برا توان اظهار داشت کههای آزمایشگاهی مینتایج حاصل از تست بر اساسبندی جمع عنوانبه تیدرنها

با رفتار  ییهالوله یو برا( 8262)شاهنگیان و تابش،  5/0 حدود ،یلوله فوالد یعنی دهند،یم که رفتار صلب از خود نشان ییهالوله

 لیاحتماالً به دل شیافزا نیکه ا باشدیم 5/0از  شتریب لوله، مقاومتنوع و میزان با توجه به میزان  لن،یاتیلوله پل یعنی ک،یاالست

طور که این تغییرات االستیک تأثیر نسبتاً اندکی دارند و همان باالست یشارهادر ف تسطح مقطع نش شیلوله و افزا کیرفتار االست

بنابراین نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری در سطح . توان دلیل توانهای بسیار باالی نشت دانستکه اشاره شد، این بازشدگی را نمی

باشد تا بتوان میزان تأثیر این تغییرات در سطح مقطع  میاتیلن در فشارهای باالهای پلیآزمایشگاهی و عددی بر روی رفتار لوله

 نشت را بر روی توان و ضریب نشت بررسی کرد.

 

 تشكر و قدردانی

 ییدکتر نوربخش و دکتر آرا انیدانشگاه تهران و آقا کیدانشکده مکان یآب یهانیتوربوماش یقاتیاز مؤسسه تحق لهیوسنیبد

 یگزارسپاس مانهیخادم، صم یجناب آقا نیرا فراهم نمودند و همچن قیتحق نیانجام ا یبرا ازیموردن یکه اسباب و لوازم و فضا

 .دینمایم
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