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 خالصه

خیزی کشور، حفظ کارآیی با توجه به وضعیت لرزه، آب مخازن تخلیه شود. شبکه های پایین دستلوله شکستدر زمان زلزله ممکن است به علت  

علیرغم باشد. بعد از وقوع زلزله، از اهمیت باالیی برخوردار میاز آنها استفاده امکان تداوم  و در مقابل زلزله مخازن آبو عملکرد مطمئن و صحیح 

ل راه ح این تحقیقمورد قبول واقع نشده است. در در کشور موضوع هنوز روش مشخصی برای نگهداری آب مخازن در زمان وقوع زلزله این اهمیت 

دست مخازن، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در مقاله حاضر هیدرولیک شبکه در وقوع کن اضطراری در پایین از شیرهای قطع ،استفاده

به عنوان پایلوت  تهرانشهر سازی شده است. بدین منظور، قسمتی از شبکه آب واقع در جریانهای مختلف و از جمله شکستگی در اثر وقوع زلزله، شبیه

ن خطاهای احتمالی که ممک کن اضطراری بررسی شد، ویا و محدودیتهای استفاده از شیرهای قطعهمچنین مزامطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. 

 توانمیهد، دنتایج مطالعه حاضر نشان می بررسی گردید. ،نشانیعملکرد آتشو  از جمله افزایش مصرفاست به اشتباه باعث اعمال دستور قطع شود، 

 .کمک گرفت زمان وقوع زلزلهبرای قطع در  کن اضطراریاز شیرهای قطع
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  مقدمه .1
 

ها و عملکرد مناسب آنها به هنگام باشند. اهمیت این سازههای آبرسانی جهت ذخیره، نگهداری و تامین فشار میمخازن آب از جمله اجزاء اصلی شبکه

 رگونهه باشد ومحرز می سوزی و بروز خسارتهای احتمالیتشبخصوص بعد از وقوع آن جهت پاسخگویی به نیاز آبی شهروندان، اجتناب از آزلزله و 

س از پزده زلزله ی. همچنین لزوم تأمین آب برای جامعهتشدید خواهد کردزده را در نواحی زلزله و تلفات افزایش خسارت ها،برداری از آنوقفه در بهره

 یها در مناطقلذا، مطالعه و بررسی این سازه [1].دهدها نشان میی حفظ کاربری آنلرزه، اهمیت بررسی عملکرد مخازن را در هنگام زلزله براوقوع زمین

در زمان که و شبها این سازه صحیحاطمینان یافتن از عملکرد  ،علیرغم مطالعات انجام شده. داردتوجه خاصی نیاز به خیزی باال نظیر ایران، با خطر لرزه

 .[2] تری نیاز داردبه مطالعات جامع وقوع و طراحی مقاوم آنها در برابر زلزله، به لحاظ پیچیدگی رفتاری،

از ادامه کار مانع  ممکن استشود و سیستم آبرسانی یک شهر با خطر فرو پاشی و گسستگی مواجه می ،در حوادث غیر مترقبه طبیعی مانند زلزله

 بسیار غذا طبخ و شرب بهداشتی، مصارف جهت دسترس در آب منابع اضطراری، شرایط درو  سامانه آبرسانی و بازگشت آن به حالت پایدار شود

 مصارف جهت آب مناسب حجم مدت، بلند و مدت کوتاه در آب کاربردهای بهداشتی فواید و خطرات به توجه با تا است ضروری لذا. است محدود

های سازه ای ونقطه هایبه دو دسته سازه هابه طورکلی سازه .[3]ودش جلوگیری آبیمک از ناشی هایریبیما بروز از تا باشد مردم دسترس در بهداشتی

های ازهکه این س، باشندهای خطی میهای توزیع سازهای وشبکههای نقطهسازهجزء مخازن آب  که در معرض خطرزلزله قرار دارند. شوند،تقسیم می خطی

از خطراتی نظیر  اهازاین رو حفظ شبکه ای خواهد بود.های نقطهن قرارگیری در مسیر گسل برایشان بسیار بیشتر از سازهکاام ،دلیل طولی بودن هخطی ب

 بروزمان ز به هدر رفتن آب مخازن در شیرهای قطع کننده اضطراری برای جلوگیری از از باشد.حائز اهمیت می های ناشی از زلزلهآسیب شکستگی و

که از آن جمله  ،برای نگهداری آب مخازن در زمان وقوع زلزله است های مختلفها وگزینهبیان روش. هدف از این مقاله استفاده کرد توانزلزله می
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کن این مقاله به تحلیل هیدرولیکی شیرهای قطع د.کن اضطراری اشاره کرتوان به سنسورهای حساس به ارتعاش ناشی از زلزله و همچنین شیرهای قطعمی

بایست به صورتی باشد که بین وقوع زلزله و حداکثر مصرف آب توسط شبکه پایین دست، تمیز . تنظیم شیر قطع کن اضطراری میپردازداضطراری می

کردی انواع روشهای عمل شامل و یا هر عامل مخرب دیگر( ، بررسی انواع شیرآالت قطع اضطراری جریان ) شیر شکستگی( در زمان وقوع زلزله ) داده شود.

 ی نقاط قوت و ضعف آنها می باشد .این شیرها و نیز بررس

 باشد.می جریان اساس الگوریتم تعریف شده برای اعمال دستور قطع به شیر اضطراری، تحلیل دبی و سرعتدر این تحقیق، 
 

 

 شیر شکستگی خطوط لوله )شیر قطع اضطراری( .2
 

و در صورت شکستگی پایین  شوندمی نصب لوله روی خط بر و حالت معمول در شوندمی شناخته نیز اضطراری کنقطع شیرهای نام به که شیرها این

 خط شکستگی و زمان ترکیدگی در ذخیره مخازن تخلیه از جلوگیری برای شیرهامقاله پیشنهاد استفاده از این  ایندر . کنددست به قطع جریان اقدام می

 به آنها محرک سامانه و شوندمی انتخاب سوزنی نوع نیز از گاهی و ایپروانه نوع از اغلب شیرها . اینها ارائه شده استوتحلیل آن دست پایین به لوله

 وزنه شیر محور به متصل اهرم به نیرو اعمال با جک هیدرولیکی گردد.می تشکیل سنگین ایاهرم وزنه یک و هیدرولیکی جک یک از گیربکس جای

 تواندمیشوند، می نصب مخزن از کمی فاصله به که هنگامی شیرآالت این وزنه است ذکر به شود. الزم باز کاملا  شیر تا داردمی نگه باال رادر سنگینی

 .[4]گرددمی برداریبهره سهولت نیز و هااطاقچه ابعاد ها،هزینه در زیادی جویی صرفه موجب موضوع این که شود گرفته نظر در سبکتر بسیار

تواند بر حسب ارتعاش ناشی از زلزله و یا افزایش دبی و سرعت کن اضطراری این است که مینکته قابل توجه سامانه دستوردهی به شیر قطع

 جریان )به علت شکستگی خط لوله( باشد، در ادامه این دو روش مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نگار( قطع اضطراری به روش ارتعاش )لرزه -2-1

 

 کوتاه زمان در کم نویز و باال با دقت شتاب اند،ساخته شده الکترونیک و میکرومکانیک تکنولوژی با که پیشرفته هایسنجزلزله سامانه از استفاده با

 مترو، نقلیه، وسائل انواع )حرکت مزاحم هایحذف نوسان و فیلترها از عبور از پس هاسنج شتاب این توسط شده دریافت شود. امواجمی گیریاندازه

 .[5]نمایدمی مشخص را لرزهزمین موج حرکت بردار امواج، این برداری شوند. برآیندتبدیل می جهت 3 در زمین حرکت دقیق امواج هواپیما و ... ( به

بردار رهگونه دخالتی از جانب بهیعنی هیچکندنماید و ثانیاا کاملا اتوماتیک عمل میمزیت اصلی این سامانه آن است که اوالا قبل از وقوع زلزله عمل می

 گونه شمرد:توان بدینبرای قطع جریان وجود ندارد. اما اشکاالت اصلی این سامانه را می

تواند همزمان آزمایش شوند. دستگاه باید محکم بر روی میز یا نگار باید بر روی سه دستگاه صورت گیرد. هر سه نمونه میآزمون تست لرزه -

ذکر شده را به صورت افقی و عمودی داشته باشد، نصب گردد. به طور کلی ای که قابلیت تنظیم نیروی شتاب یک جهت سینوسی صفحه

گیرد که با محیط واقعی متفاوت و درصد ایجاد خطا را، در نگار سخت و در محیطی آزمایشگاهی صورت میشرایط انجام آزمایش لرزه

 دهد.عملکرد آن به هنگام شرایط واقعی افزایش می

سیستم  مینان اینبا احتمال قطع شدن برق در موارد بحرانی قابلیت اطاستفاده از برق و عدم تامین وجود برق در همه لحظات و ساعات است و  -

 یابد.کاهش می

ایجاد  تواند موجی را در خاکاشکال دیگر در امکان تشخیص موج زلزله است، یعنی برای مثال عبور یک وسیله نقلیه سنگی )کامیون( می -

 نماید که این سامانه را به اشتباه بیندازد.

یکی دیگر از ایرادات وارد بر این سامانه آن است که ممکن است پس از وقوع زلزله شکستگی در خط ایجاد نگردد در حالیکه این سامانه  -

 جریان را قطع نموده است.

 بایست ضد زلزله باشد.میبرای این سامانه اتاق حوضچه  -

 پذیرد.هنگام شکستگی خطوط لوله توسط عوامل دیگر عمل قطع صورت نمیدر همچنین  -

 نشان ندهد. لرزه از خودلرزه و پیشپس هنگام وقوع بر باشد و به این دلیل دستگاه عملکرد مناسبی دراتصال مجدد سیستم ممکن است زمان -
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 شرایط هیدرولیکی بر اساسقطع اضطراری     .      3
 

 اشد. بنگار در سادگی و کاربردی بودن آن میو برتری آن به تحلیل بر اساس لرزه استانجام گرفته و سرعت جریان  اساس دبی ها بردر این پژوهش تحلیل

 

 

 هامواد و روش     -3-1
 

سرعت، دبی و ...( الزم است این معیارها تعیین و ارائه گردد. ای عمل کنند )مانند کن اضطراری براساس معیارهای تعریف شدهبا فرض اینکه شیرهای قطع

 ه عبارت دیگرببایست به صورتی باشند که از عملکرد صحیح آنها در شرایط شکست شبکه و تخلیه آب مخازن، اطمینان حاصل شود، معیارهای پیشنهادی می

رداری نخواهند بو وصل، و مزاحمت برای بهره برداری عادی باعث عمل کردن شیر قطعافتند و در شرایط بهرهاین معیارها فقط در شرایط تخلیه مخازن اتفاق می

 .شد

 

 معیار سرعت    -3-1-1

کند یعنی اگر سرعت در خط لوله که شیر اضطراری روی آن قرار گرفته است )معموالا لوله شود که شیر اضطراری براساس معیار سرعت عمل میفرض می

به منظور  .دباید باش، دستور بسته شدن شیر صادر شود. سوال حاضر این است که مقدار سرعت مذکور چه مقدار بیشتر شدخروجی از مخزن( از مقدار مشخصی 

  باشد. 𝑉2و بعد از وقوع شکستگی  𝑉1( فرض شود سرعت در لوله قبل از وقوع شکستگی الف-1 شکلمطابق ) تعیین سرعت حداکثر

 

 

 از شکستگی. ب( پس از وقوع شکستگیتغییرات سرعت و دبی در خط لوله. الف( قبل  -1 شکل

 

 

 لذا داریم:

(1) 𝑉2 = 𝑉1 + 𝑉𝐵  
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 باشد، برابر است با:افزایش سرعت در لوله به علت وقوع شکستگی می مقدار  𝑉𝐵  که

(2) 𝑉𝐵 =
𝑄𝐵

𝐴
 

 :شودمحاسبه می (9)سطح مقطع لوله است. مقدار دبی شکستگی نیز بر اساس رابطه  Aدبی خروجی از شکستگی و  𝑄𝐵 در آن که

فشار شبکه در محل شکستگی  H و نسبت مساحت بازشدگی به مساحت لوله 𝛼، سطح مقطع شکستگی °𝐴ضریب دبی خروجی از شکستگی، 𝐶𝑑، که در آن 

 باشد.می

 توان نوشت:مقدار افزایش سرعت جریان در لوله بعد از وقوع  شکستگی را به صورت زیر می (9) و (2)با ترکیب روابط 

(4) 𝑉𝐵 =  𝐶𝑑 ∗ 𝛼 ∗  √2𝑔𝐻 

𝑪𝒅با فرض  =  محاسبه شود:تواند زیر میاز جدول  H و 𝛼بر حسب  𝑉𝐵مقدار  0/6

 

)𝑽𝑩مقدار  -1 جدول
𝒎

𝒔
 (%)𝜶 و 𝑯(𝒎)بر حسب  (

H(m) 

 𝛼(%) 
11 22 02 02 12 

1 10/2 12/1 11/2 11/2 2/2 

12 20/1 11/1 04/1 41/1 91/1 

11 11/1 11/1 2/2 10/2 90/2 

 

( قابل 2از جدول شماره ) 𝑉2و مقدار متر برثانیه  2به مقدار  𝑉1سرعت  حداکثر و با در نظر گرفتن (1)با استفاده از رابطه 𝑉2حال برای محاسبه مقدار سرعت 

  محاسبه است:

 

)𝑽𝟐مقدار  -2 جدول
𝒎

𝒔
𝑽𝟏 با فرض (%)𝜶 و  𝑯(𝒎)بر حسب  ( = 𝟐(

𝒎

𝒔
) 

H(m) 

 𝛼(%) 
11 22 02 02 12 

1 10/2 12/2 11/2 11/2 2/2 

12 20/0 11/0 04/0 41/0 91/0 

11 11/0 11/0 2/0 10/0 90/0 

(9) 𝑄𝐵 = 𝐶𝑑 ∗ 𝛼𝐴 ∗  √2𝑔𝐻 
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گیری تیجهاینگونه نبا توجه به روابط و با احتساب پارامترهای مشخص شده در روابط، برای مقدارهای متفاوتی از فشار شود همانگونه که مشاهده می

توان سرعت لذا می متر برثانیه افزایش یافته است. 3از مقدار ( 2 جدول)شود که اگر لوله دچار شکستگی با بازشدگی ده درصد شود، میزان سرعت جریان طبق می

دهنده شکستگی متر بر ثانیه رسید نشان 3متر بر ثانیه را به عنوان ملک سرعت قطع جریان پیشنهاد داد. این پیشنهاد به این معنی است که اگر سرعت بیش از  3

 باشد.جدی در خط لوله می

شانی نخطای احتمالی که ممکن است به اشتباه افزایش سرعت تلقی شود و باعث اعمال دستور قطع شود، خطاهایی از قبیل قطع به دلیل عملکرد آتش

 بر متر 5/2 عادی و شرایط در 2 برابر سرعت حداکثر مقدار و ثانیه متر بر 3/0برابر  سرعت حداقل مقدار های توزیع آبنشانی شبکهدر طراحی آتش باشد.می

، دراینصورت برسدمتر برثانیه  5/2مقدار  سرعت جریان به در هنگام آتش سوزی بافرض اینکهشود. می گرفته نظر سوزی آتش تحت بارگذاری در شرایط ثانیه

 .لی در این روند ایجاد نخواهد کردآتش نشانی مشک ، لذا سرعت در حالتست آمدهمتر بر ثانیه بد 3برای قطع اضطراری  معیار مشخص شده باتوجه به اینکه 

 

 معیار دبی    -3-1-2

بر دبی شبکه  (برای اطمینان بیشتر و کاهش درصد خطا پارامتر دیگری نیز مورد بررسی قرار داده شده است که بیان کننده نسبت دبی کل )با احتساب شکستگی

توالی زمانی که )در دو گام م اگر نسبت دبی شود کهدر اینجا پیشنهاد میکند، که شیر اضطراری براساس معیار نسبت دبی عمل میشود باشد. حال فرض میمی

صی افزایش یاف شخ ست )معموالا لوله خروجی از مخزن( از مقدار م ضطراری روی آن قرار گرفته ا شیر ا شد(، در خط لوله که  شاره خواهد  ت، پس از به آن ا

ست و چگونه تعیین میاندازه سبت مذکور چه مقدار ا ست که مقدار این ن سوال حاضر این ا شود.  شیر صادر  سته شدن  ستور ب سبت، د مطابق  ود.شگیری این ن

 باشد.  𝑄2و بعد ازوقوع شکستگی  𝑄1فرض شود دبی در لوله قبل از وقوع شکستگی ( 1 شکل)

𝑄2نسبت  (9) هابطاستفاده از ربا 
𝑄1
 مطابق زیر نوشت: توانمیرا  

 

𝐶𝑑با فرض  = 𝛼 و 0.6 = 𝑄2مقدار   101
𝑄1

𝑉𝑚𝑖𝑛بر حسب    = (0.3 𝑚
𝑠⁄ 𝑉𝑚𝑎𝑥  و ( = (2 𝑚

𝑠⁄  تواند از جدول زیر محاسبه شود:می Hو   (

 

 

 

 

 

(1)  A∗ 1=V 1Q 

(4)  

Q2

Q1

=
Q1 + QB

Q1

=  
V1 ∗ A + Cd ∗ αA ∗  √2gH 

V1 ∗ A
 

Q2

Q1

=  
V1 + Cd ∗ α ∗ √2gH

V1

= 1 +  
2.4 ∗ α ∗ √2gH  

V1
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 درصد بازشدگی11نسبت دبی در فشارهای متفاوت با  -3 جدول

H 

 (متر)

𝑄2

𝑄1
   

𝑉1 = 2(𝑚
𝑠⁄ ) 𝑉1 = 2/0 (𝑚

𝑠⁄ ) 

11 10/1 04/0 

22 4/1 1 

02 10/1 1/1 

 

توان حداقل نسبت بدست آمد، که می 531باشد، نسبت دبی کل به دبی شبکه برابر متر می 15با توجه به نتایج بدست آمده در فشار حداقل، که برابر 

دستور قطع  شبکه دچار شکستگی شده است و ،مقدارهای بیش از این گیری کرد که در نسبتدبی را برای عمل قطع این مقدار در نظر گرفت، و اینگونه نتیجه

 گردد.صادر 

) معیار دبی هر دو معیار یعنی بایددهی به شیرهای قطع اضطراری طور کلی برای دستوربه 
𝑄2

𝑄1
> V) جریانسرعت و (1/53 > 3 (𝑚

𝑠⁄ ، برقرار  ((

 باشند تا دستور قطع به درستی به شیرها ارسال گردد. 

 

 

 تهران 22منطقه .         شبیه سازی 4

 
(، انتخاب 9تهران )زون  22کن اضطراری، قسمتی از شبکه در منطقه به منظور بررسی هیدرولیک شبکه در حالت شکستگی و عملکرد صحیح شیرهای قطع

باشد. مکعب می هزارمتر 10و  15نفر و در افق طرح شامل دو مخزن با احجام    119100انجام شد. جمعیت این ناحیه  شکستگی شبکه در حالت سازی و شبیه

پذیرفته است. برای مدل سازی  ، صورت WaterGEMSافزار نرم با استفاده از سازی شبیه .باشدمی متر 1000 انشعاب اولین تا مخزن دو برگشت لوله طول

متری از مخزن  40ای در زلزله، با درنظر گرفتن نقطه هنگام وقوعشکستگی هیدرولیکی حاکم در زمان  حالت مصرف بدون شکستگی و مقایسه آن با شرایط

لیم شهر ضرایب حداکثر روزانه با توجه به اقبرای محاسبه ای بحرانی با فشار حداقل(، الزم است الگوی مصرف و نوسانات روزانه و ساعتی تعیین شوند. )نقطه

 استفاده شده است. [7]ازمرجع  و برای الگوی مصرف ساعتی با توجه به جمیعت منطقه[6]  از مرجع تهران

 

 نظر گرفتن شکستگی و بدون شکستگی( در بادر دو حالت: و مقایسه سرعت ) ایدقیقه 5مصرفی شبکه در دو گام زمانی  نسبت دبی  -4 جدول

 (hr)زمان
دبی مصرفی 

 (L/s)شبکه

 دبی مصرفی شبکه

 (L/s) )در حالت شکستگی(

 گامهاینسبت دبی در 

 ای)درصد( دقیقه 5

سرعت قبل از 

 (m/s) شکستگی

سرعت بعد از 

 (m/s) شکستگی

1 222/12 0242/40 01/12 2/00 1/1 

2 111/12 0214/11 1/22 2/0 1/1 

0 100/01 0210/14 1/22 2/02 1/1 

0 101/11 0211/01 1/22 2/21 1/9 

1 112/11 0214/20 1/22 2/29 1/9 

4 112/22 0219/21 1/22 2/0 1/9 

1 019/20 0212/09 1/21 2/00 1/1 

9 091/11 0290/09 1/21 2/40 1/4 
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1 111/14 0210/41 1/22 2/11 1/1 

12 190/94 0212/42 1/22 1/11 1/0 

11 042/10 0292/00 1/22 1/14 1/0 

12 000/00 0292/22 1/22 2/12 1/1 

10 091/11 0290/09 1/22 2/94 1/4 

10 129/11 0299/20 1/22 2/11 1/1 

11 111/11 0294/41 1/22 1/21 1/1 

14 012/21 0290/90 1/22 1/22 1/1 

11 042/10 0292/00 1/22 2/19 1/1 

19 002/10 0292/12 1/22 2/12 1/1 

11 021/10 0211/01 1/22 2/99 1/1 

22 041/90 0210/91 1/22 2/91 1/4 

21 010/10 0212/12 1/22 2/10 1/4 

22 211/20 0244/91 1/22 2/42 1/4 

20 202/92 0240/10 1/22 2/11 1/1 

20 211/22 0241/10 2/22 2/09 1/1 

 

با توجه به نتایج مدلسازی و ایجاد شکستگی، و مقایسه نتایج حاصل از آن با زمانی که در شبکه شکستگی وجود ندارد شود همانطور که مشاهده می

زمانی ای دقیقه 5 حاصل از شکستگی در دو گام زمانی هایشده از این پژوهش عملکرد درستی دارد. یعنی نسبت دبی این نتیجه دریافت شد که الگوریتم حاصل

در حالیکه سرعت جریان در متر بر ثانیه بیشتر شده  3شکستگی از وقوع ، و سرعت در زمان بدست آمد درصد 53بیش از تگی در شبکه رخ داده است که شکس

 شود، بنابراین در این شبیه سازیمشاهده می متر بر ثانیه 3ز کمتر ا ،(4جدول ) ازمطابق نتایج بدست آمده خطوط لوله شبکه وجود ندارد زمانی که شکستگی در 

 درستی اعمال میگردد. کن بهشیرهای قطع دستور قطع اضطراری به

 

 نتیجه گیری   .      5
و معیار سرعت برای قطع اضطراری باید به صورت همزمان برقرار دبی  معیار ،آمده از پژوهشطبق نتایج حاصل از مدلسازی و شرایط هیدرولیکی بدست 

 و سرعت جریان درصد 53ای در حالتی که شکستگی در شبکه وجود دارد بیش از دقیقه 5های زمانی مصرفی شبکه با گام نسبت دبیکه زمانی باشند، 

ن اضطراری کباشد، در اینصورت دستور قطع به شیرهای قطعنشاندهنده وقوع شکستگی در خطوط لوله می باشدمتر بر ثانیه  3خطوط لوله در شبکه بیش از 

نگار در ود لرزهالزامی به وج ،باشدنگار دارا میهای الگوریتم پیشنهادی و معایبی که ارسال دستور قطع به وسیله لرزهارسال خواهد شد. باتوجه به ویژگی

 د.د از این سامانه نیز استفاده کننتوابرای هشدار وقوع زلزله میبردار بهرهکنار این سیستم نخواهد بود، ولی 
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