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 خالصه

، مبادي تولید و مراکز مصرف از گیري میزان جریان آب در ورودي شبکهدر صنعت آب و فاضالب اندازه
هاي آلتراسونیک و مغناطیسی به سنجدر حال حاضر دبی باشد.اساسی ترین مباحث مربوط به علم مترولوژي می

باشد. هدف ما طور عمده در خطوط آبرسانی و ورودي و خروجی مخازن بتنی ذخیره آب مورد استفاده می
سنج با باالترین صحت و باشد. با به دست آوردن دبیها میسنج و بررسی صحت آنمقایسه این دو نوع دبی

سنج در خطوط ورودي و خروجی مخازن بتنی آب وان نتیجه گرفت که کدام نوع دبیتترین هزینه میمناسب
ترین نتایج را ارائه شهر تهران باالترین کارایی و باالنسینگ ورودي و خروجی مخازن آب را دارا است و دقیق

ی درست این هاي نصب شده و ارزیابسنجدبی )1394(گیري صحیح از اطالعات یکسال خواهد داد. لذا با بهره
-که در مجموع دبینتایج تحقیق نشان داد  سنج پیش رو خواهد بود.اطالعات، روندي به سوي انتخاب بهینه دبی

اندازي و سنج آلتراسونیک برخوردار است ولی هزینه خرید و راهسنج مغناطیسی از دقت باالتري نسبت به دبی
باشد صورت گیرد. به همین منظور بر روي یکی از یسنج آلتراسونیک منگهداري آن به مراتب بیشتر از دبی

سنج خطوط لوله که داراي این شرایط است مقایسه طی یک ماه انجام شد که با توجه به دقت باالتر دبی
سنج آلتراسونیک مورد محاسبه قرار گرفت که نتیجه معقول حدود یک گیري دبیمغناطیسی، خطاي اندازه

سنج آلتراسونیک براي ورودي و توجه به نتایج به دست آمده استفاده از دبیدرصد را در پی داشت. لذا با 
 رسد.تري به نظر میهاي مخازن بتنی آب شهر تهران گزینه مناسبخروجی

 
 فلومتر، مخزن بتنی ذخیره آب مغناطیسی) ،مگنتیک(سنج الکترودبیسنج التراسونیک ، دبیکلمات کلیدي: 
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   مقدمه  .1
 

هاي صنعتی دارد، زیرا مقدار آن بر متغیرهاي دیگري مانند فشار، سطح، دما و غلظت گیريالت اهمیت بسیار زیادي در اندازهجریان سیا
گیري جریان کار ساده اي نیست. براي این کار باید شیمیایی اثرگذار است. اطمینان از بهینه بودن کیفیت با توجه به هزینه، ضروري و الزم است. اندازه

هاي مورد استفاده در انتقال آب در آبرسانی شهر تهران که ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لولهها شناسایی و مراحل شناخت کیفی آنکاري آن اصول
- گار با لولهدر ابعاد و انواع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است از دیگر عوامل مورد بررسی در این حوزه است چرا که انتخاب دبی سنج مناسب ساز

سنج مناسب مستلزم شناخت شرایط عملیاتی باشد. انتخاب دبیهاي فوق در شرایط اکوسیستمی و جغرافیایی مختلف از مهمترین ابعاد این پژوهش می
د، دما و فشار ها شامل مواردي چون تخمین دبی حداکثر و حداقل فرآینشرایط عملیاتی فرآیند .]1[نیازمندي هاي عملکرد تجهیزات استفرآیند و 

ها در فرآیند ها توجه به سنجهاي دیگر انتخاب دبیاز معیار .]2[فرسایش و خوردگی می باشند		عملکرد و خواص فیزیکی اعم از ویسکوزیته، دانسیته،
هزینه نصب، هزینه مالکیت، هایی چون دقت، قابل اعتماد بودن، قیمت خرید، ها بر اساس معیارسنجمزایا و عیوب آنها می باشد. مزایا و عیوب دبی

اندازه هاي  سهولت استعمال، قابلیت اندزه گیري دبی سیال، محدودیت پذیري، تکرار پذیري، قابلیت نگهداري، حساسیت به لرزش، افت فشار، وجود
 .]3[مختلف و ... می باشد

در رابطه زیر ولتاژ القایی دو سر رسانا ایجاد شده به  .]1[نداریزي و طراحی گردیدهه پایههاي الکترومگنتیک بر اساس قانون القاء فاراددبی سنج
 .]4[متناسب با سرعت حرکت رسانا است: مقدار آن نیز آید و دست می

  
  )1( U = B.L.V    

  
  هستند.سرعت حرکت جسم  Vطول رسانا ،  Lمغناطیسی ،  میدان Bولتاژ القایی ،  Uکه در آن 

جریان می یابد، نقش جسم رسانا را به عهده دارد. میدان  Vرسانایی که در داخل لوله با سرعت  مگنتیک، سیالهاي الکتروسنجدر دبی
گردد. دو عدد الکترود که در دو سمت ) که در دو طرف لوله قرار دارند، تأمین می Coilنیز توسط دو عدد سیم پیچ (  Bمغناطیسی یکنواخت با شدت 

می توان سرعت  U،B،Lکنند. طبق رابطه فوق و با توجه به معلوم بودن را دریافت می Uه اند نیز ولتاژ القایی از یکدیگر قرار گرفت Lلوله و به فاصله 
 .]6[و  ]5[را به دست آورد. حال با ضرب سرعت در سطح مقطع، دبی حجمی به دست می آیدVمتوسط سیال یعنی 

 )2(   Q=UA/BL 

  هستند.سطح مقطع  Aدبی ،  Qطول رسانا ،  L میدان مغناطیسی ، Bولتاژ القایی ،  Uکه در آن 

- نمایند، به این نام خوانده میگیري جریان استفاده میجهت اندازه)  Ultra Sound( چون از امواج مافوق صوت  ي آلتراسونیکهاسنجدبی

هاي  سنجدبی و گرددمیاستفاده یري سرعت سیاالت گاز جابجایی فرکانسی (اثر داپلر) جهت اندازهکه  به دو نوع داپلر ها معموالًسنجاین دبی شوند.
Transit Time  گردد که سرعت انتشار امواج صوتی در یک سیال، مستقیما به سرعت سیال بستگی در این روش از این واقعیت ساده استفاده می که

 ]8[و  ]7[شوند.بندي میتقسیمدارد، 

  

  هامواد و روش  .2

کلی نماي  از مخازن شهر تهران مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.  57و 41، 36مخزن  3ورت گرفته پس از هماهنگی و بررسی هاي ص
  به تصویر در آمده است. 1مخازن منتخب در شکل  مراهه مخازن تهران به
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 به همراه مخازن منتخب نماي کلی مخازن شهر تهران -1شکل 

وب و جنوب شرقی، مخزن در قسمت جن 36این مخازن در سه نقطه شهر تهران با سه ویژگی محیطی مختلف انتخاب شده است. مخزن شماره 
در قسمت غربی تهران اقدام به ذخیره و آبرسانی به مشترکین این شهر را در وظایف خود  57در قسمت شمال و شمال شرقی و مخزن شماره  41شماره 
  دارند.

- م مورد ذخیره و قابل بهرهباشد. حجاین مخزن از نوع مخازن مکعب مستطیلی بتنی زمینی و به صورت مسقف و کف یکپارچه می:36مخزن شماره 

این مخزن توسط  دهد.فلومتر آلتراسونیک دبی آب ورودي و خروجی مخزن را نشان می 7باشد. این مخزن توسط متر مکعب می 43700برداري آن 
 63به مخزن  و خطوط چاه آبگیري و توسط دو خط خروجی شامل خروجی به شبکه و پمپاژ 1183و  16چهار خط ورودي شامل ورودي از مخازن 

  تخلیه می شود.

-باشد. حجم مورد ذخیره و قابل بهرهاین مخزن از نوع مخازن مکعب مستطیلی بتنی زمینی و به صورت مسقف و کف یکپارچه می: 41مخزن شماره 

این مخزن توسط دو  دهد.فلومتر آلتراسونیک دبی آب ورودي و خروجی مخزن را نشان می 2باشد. این مخزن توسط متر مکعب می 27500برداري آن 
  شود.( تصفیه خانه پنجم ) و خطوط چاه آبگیري و توسط یک خط خروجی شامل خروجی به شبکه تخلیه می 40مخزن  خط ورودي شامل ورودي از

- باشد. حجم مورد ذخیره و قابل بهرهاین مخزن از نوع مخازن مکعب مستطیلی بتنی زمینی و به صورت مسقف و کف یکپارچه می :57مخزن شماره 

این مخزن توسط  .دهدفلومتر آلتراسونیک دبی آب ورودي و خروجی مخزن را نشان می 3باشد. این مخزن توسط متر مکعب می 22800برداري آن 
  تخلیه می شود. 55و توسط سه خط خروجی شامل خروجی به شبکه، پمپاژ به مخزن و پمپاژ به مخزن  56ي از مخزن یک خط ورودي شامل ورود
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  نتایج و بحث  .3
نشان داده شده است. همان طور  2در شکل  1394نمودار رفتار هر یک از فلومترهاي نصب شده بر روي مخازن تحت مطالعه در ماه فروردین 

باشد و چون ها با کمترین نوسان و خطا در حال کار میدهد که فلومتراي است که نشان میست رفتار هر یک از فلومترها به گونهمشخص ا 2که در شکل
ها در ماه و همچنین بررسی آن 1394هر یک از این فلومترها داراي رفتار منحصر به خود است و با توجه به ارتفاع آب موجود در مخازن در ماه فروردین 

هاي مربوط به نگهداري و تعمیرات و توان بیان نمود که این نوع فلومتر براي این نوع از مخازن مناسب بوده و با توجه به هزینهي بعد و مصرف آب میها
  باشد. هاي خرید و نصب بهترین نوع فلومتر نصب شده بر روي این نوع مخازن میهمچنین هزینه

  

 
1394در فروردین  57و  36،41صب شده بر روي مخازن نمودار رفتار فلومترهاي ن -2شکل   

  
  انتخاب گزینه برتر        1- 3
  

اي بین دو فلومتر آلتراسونیک و مغناطیسی ها دارد، مقایسهگیري آنها بستگی به میزان خطاي اندازهبا در نظر گرفتن اینکه کیفیت برتر فلومتر
    نجام گرفت است.به مدت یک ماه ا 36نصب بر روي خروجی شبکه مخزن 

  
توان نتیجه سنج بسیار نزدیک بوده و میگیري شده توسط هر دو دبیشود، مقدار اندازههمان طور که مشاهده می 3با توجه به نمودار شکل 

دو با میزان خطاي بسیار پایین (حدود یک ولی هر  .]9[هاي التراسونیک دارندسنجدقت باالتري نسبت به دبی کهاي الکترومگنتیسنجدبیگرفت که 
گذاري براي فلومتر مغناطیسی براي این خط اند. از آنجا که هزینه اولیه سرمایهگیري دبی عبوري از این خط لوله را انجام دادهدرصد) بهترین نوع اندازه

سنج التراسونیک با توجه به موارد گفته شده و ت که استفاده از دبیتوان نتیجه گرفباشد لذا میبسیار باالتر از فلومتر التراسونیک می mm 900لوله 
  همچنین شرایط نصب بهتر بهینه خواهد بود.

  



 
 

  اردبیل محقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین
  1396  شهریور  16و  15

 

 5

  
36سنج هاي مغناطیسی و التراسونیک نصب شده بر روي خروجی شبکه مخزن  نمودار دبی -3شکل   

  
  .شده است آورده 95هاي مختلف سال ز مقایسه اي بین دبی سنج ها در روزنی 1در جدول  

  
  36هاي مغناطیسی و التراسونیک نصب شده بر روي خروجی شبکه مخزن سنج مقایسه بین دبی - 1جدول 

 تاریخ
متوسط دبی روزانه 

  التراسونیک (متر مکعب)
متوسط دبی روزانه 

متوسط دبی روزانه   تاریخ  	  مغناطیسی (متر مکعب)
  التراسونیک (متر مکعب)

متوسط دبی روزانه 
  تر مکعب)مغناطیسی (م

01/03/95 72789  69974  	  17/03/95 68057  67701  

02/03/95  73203  73438  	  18/03/95  67940  66318  

03/03/95  74473  73439  	  19/03/95  67950  64830  

04/03/95  75997  75168  	  20/03/95  68075  66281  

05/03/95  75034  73140  	  21/03/95  68906  68798  

06/03/95  76234  74170  	  22/03/95  68285  66277  

07/03/95  78153  78583  	  23/03/95  70183  71667  

08/03/95  77836  75734  	  24/03/95  75499  73318  

09/03/95  78188  77410  	  25/03/95  75469  74344  

10/03/95  77459  75769  	  26/03/95  76467  75432  

11/03/95  77442  76117  	  27/03/95  79132  78100  

12/03/95  77128  76359  	  28/03/95  81213  79987  

13/03/95  67881  63075  	  29/03/95  77706  76669  

14/03/95  64278  62956  	  30/03/95  80019  77946  

15/03/95  66387  66964  	  31/03/95  79616  78576  

  2244272  2284316  مجموع  	  65732  67317  16/03/95
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اندازه گیري شده  اختالفانجام گرفته است. درصد  36نصب شده بر روي خط خروجی شبکه مخزن  سنجباتوجه به مقایسه اي که بین دو دبی
  سنج به صورت زیر محاسبه میشود:بین این دو دبی

100% 



B

BAE = 
2244272

22442722284316  100 = 1.78% (3) 

 Bبر حسب متر مکعب،  95مقدار کل اندازه گیري دبی سنج آلتراسونیک در ماه خرداد سال  Aتر، اختالف اندازه گیري شده بین دو فلوم Eکه در اینجا 
  بر حسب متر مکعب هستند. 95مقدار کل اندازه گیري دبی سنج مغناطیسی در ماه خرداد سال 

  
باشد، بحث اقتصادي است. در ن کننده میهاي اشاره شده در تحقیق تعییسنجبا عنایت به مطالب گفته شده، آنچه در انتخاب هر کدام از دبی

هاي جاري (عملیاتی) تقسیم نمود. با توجه به اینکه در این اي ثابت و هزینهتوان به دو بخش هزینهاقتصاد هر طرح، به طور کلی هزینه هاي مرتبط را می
ها در صنعت آب و سنجدرصد براي محاسبه دبی 3ل معقول تا هاي مطرح شده از کیفیت تقریباً برابري برخوردار هستند و درصد خطا قبمقایسه دستگاه

توان گفت براي خروجی و ورودي سنجی انتخاب خواهد شد که هزینه کمتري داشته باشد. پس میوري بیشتر دبی، جهت بهره ]2[فاضالب کشور
  مورد مناسبی خواهد بود.سنج آلتراسونیک دبیمخازن بتنی ذخیره آب شهر تهران 

 
 

  گیريیجهنت  .4
 

سنج مغناطیسی و آلتراسونیک که عمدتاً در مخازن آب و همچنین خطوط انتقال آب شهر تهران مورد نتایج به دست آمده از مقایسه بین دو دبی
اندازي نه نصب و راهباشد ولی هزیهاي آلتراسونیک میسنجهاي مغناطیسی باالتر از دبیسنجگیري دبیگیرند، معلوم شد که دقت اندازهاستفاده قرار می

گیري مقدار اختالف اندازه باشد. همچنینتر میهاي آلتراسونیک مناسبسنجتر و همچنین روش و شرایط نصب دبیهاي آلتراسونیک پایینسنجدبی
نی ذخیره آب شهر تهران هاي مخازن بتباشد. همچنین براي ورودي و خروجینیز کم میهاي مغناطیسی سنجنسبت به دبی هاي آلتراسونیکسنجدبی

 باشد.تر میسنج مغناطیسی آسانها قابل اجتناب است و نگهداري آن نیز نسبت به دبییک یا دو درصد به علت حجم باالي آن اختالف
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