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 چكيده

، اهميت توجه به مساله كمبود آبامروزه   
تمامي منابع ايجاد نشت و افزايش تلفات را 

 يكي از منابع بروز نشت. دوچندان كرده است
اشد كه ، سيستم لوله كشي داخل منازل مي ب

ت آب نشوگيري از بايد اقدامات موثر براي جل
  .از اين طريق صورت پذيرد

  چكيده
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  چكيده

امروزه تغييرات سريع تعداد جمعيت و همچنين شيوه زندگي در سطح دنيا منجر به افزايش مقدار مصرف 
از طرفي ديگر حجم كم بارش در برخي از مناطق دنيا موجب شده تا . آب در كشورهاي مختلف شده است

د كه هر يك از يآبه وجود مي لذا اين الزام. مسئله آبرساني در برابر اين تغييرات با روند كندتري پيش رود
تواند با هايي كه هر فرد مييكي از فعاليت. افراد جامعه در راستاي حفظ اين سرمايه گرانبها تالش كند

كشي استفاده از آن به نوبه خود در راستاي حفظ آب گام مؤثري بردارد، جلوگيري از نشت در سيستم لوله
- تواند در تصميماي است كه مقدار نشت نميمسئله به گونه الزم به ذكر است كه اهميت اين. منزل است

به عبارتي ديگر در راستاي حفظ منابع آبي الزم است كه از . گيري نسبت به انجام آن تأثيري داشته باشد
  . به عمل آوردرخداد نشت در داخل منازل، فارغ از مقدار كم يا زياد آن، جلوگيري 

هاي كنترل و كشي منازل تشريح شده و روشهاي لولهنشت در سيستمدر اين دستورالعمل چگونگي رخداد 
  .گيردهاي موجود مورد ارزيابي قرار ميتعمير نشت
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پيشنياز  مدارك مرتبط  عنوان پروژه و مراحل انجام آن كد
  مطالعاتي

، 12، 9، 7الي 2  راهنماي باالنسينگ آب  1
13 

-  

، 13، 9، 6،8، 4 راهنماي هدررفت واقعي  2
16 ،17 

1  

  1  13، 10،12  راهنماي هدررفت ظاهري  3
  DMA  5 ،6،12 ،13 1 ،2 راهنماي طراحي و اجراي  4
  1 3، 2 در مديريت هدررفت آبهاي عملكردي شاخصه  5
  2، 1 13، 8،9، 4 هاي فشاريو طراحي زونراهنماي مديريت فشار  6
  1  - راهنماي مديريت مصارف مجاز بدون درآمد  7
  6  -  راهنماي فشارسنجي، ترسيم خطوط همفشار، تعيين نقاط كليدي  8
  -  17، 2،6، 1 هاي شبكه و حادثهراهنماي ثبت و تحليل گزارش حوادث و برداشت مؤثر داده  9

  - GIS  3 ،11 ههاي تفكيكي آمادنقشههراهنماي مميزي اماكن و تهي  10
  - 10  ها توزيع و ارتقاء مستمر كيفيت نقشهههاي بهنگام شبكنقشههراهنماي تهي  11
  - 3،4، 1  )كنتورهاي بزرگ و كنتورهاي مشتركين(كنتورهاو تستراهنماي انتخاب  12
  3، 2 4،6، 1  هاي كاهش هدررفتراهنماي ارزيابي اقتصادي برنامه  13
  -  - راهنماي مديريت مصرف  14
  -  -  ت داخلي مشتركيننشراهنماي كاهش  15
  - 2 راهنماي اصالح و بازسازي شبكه  16
  - 9، 2  ها و تأسيسات آبرساني شهريراهنماي ارزيابي و كنترل خوردگي در لوله  17

  مدارك ساير با داخلي مشتركينت نش كاهش راهنماي ارتباط. 1-1  جدول



 

 

  

 
داخلي مشتركين و چگونگي رخداد آن تنش اهميت

 به گيكشي خانلوله هاي سيستماكثر نشت  
با حجم كم رخ مي  جرياني آهسته و صورت
شرايطي را ايجاد مي كند لذا اين مساله  . دهد

توجهي مشتركين و يا عدم كه منجر به بي
اين در حالي است كه . گرددشناسايي نشت مي

-هايي در منازل مياستمرار رخداد چنين نشت

تواند به ازاي هر خانه ساليانه هزاران گالون 
  .هدررفت ايجاد نمايد

  فصل 

1
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   .1فصل

  داخلي مشتركين و چگونگي رخداد آن تنش اهميت 

  مقدمه .1- 1

آب . اساساً سيستم هاي توزيع آب يك ساختمان همان سيستم لوله كشي داخلي تامين آب مصرفي است
  .مورد نياز هر وسيله بهداشتي، به وسيله انشعاب هايي از لوله اصلي با قطر كوچكتر، تامين مي گردد

در سيستم تغذيه از . از پايين هتري برخوردارند، تغذيه از باال و تغذيدو نوع سيستم آبرساني از كاربرد متدوال 
آب بعد از پمپاژ به . منبع آب روي پشت بام يا نقطه مرتفع ديگري در داخل ساختمان قرار مي گيرد باال

اين سيستم معموالً در مناطقي مورد  .داخل منبع، بطور ثقلي به طرف مصرف كننده ها جريان پيدا مي كند
  .تفاده قرار مي گيرد كه فشار آب پايين استاس

در اين نوع سيستم ها آب از يك منبع ذخيره مرتفع . است تر سيستم هاي تغذيه از پايين متداول استفاده از
پايين ترين تراز آن از مرتفع ترين نقطه شبكه اين مخزن طوري طراحي مي گردد كه  .تامين مي شود

آب تا رسيدن به باالترين تراز خود در منبع، خطوط شبكه توزيع را پر . گيردقرار  يباالتر در تراز توزيع آب
و گرم معموالً از مس، برنج، آهن نرم، فوالد گالوانيزه و يا پالستيك مي  دجنس لوله هاي آب سر .مي كند

  .همچنين لوله و اتصاالت به كار رفته بايد از يك جنس باشند. باشد
  :شوند  يبه سه دسته تقسيم ماز نظر كاربرد ده براي مصارف آبي بطور كلي لوله هاي مورد استفا
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اين نوع لوله هاي مي توانند از جنس آزبست، چدن، مس، پالستيك، آهن : لوله شبكه آبرساني  -
  .گالوانيزه و يا فوالد باشند

  .اين نوع از لوله ها از جنس مس، پالستيك و يا فوالد گالوانيزه هستند: آب زيعلوله شبكه تو -
اين نوع لوله مي تواند از جنس آزبست، چدن، پالستيك، الستيك استايرين و :  لوله تخليه مدفون -

  .يا سفال لعابدار باشد
خوردگي هاي . عوامل عمده بروز نشت در شبكه داخلي منازل، خوردگي لوله هاي توزيع آب است زيكي ا

  :ي كرد به چند دسته عمده تقسيم بند مي توانموجود در اين لوله ها را 
نوع خوردگي اثر الكتريكي حاصل از اختالف ساختمان شيميايي يك اين : خوردگي متمركز پيلي -

  .محلول با فلز يا آلياژ در تماس با آن است
در مورد آلياژهايي از مس و روي كه در آنها  اين شكل از خوردگي معموالً: خوردگي روي زدايي  -

روي در فرآيندهاي شيميايي از تركيب آلياژ جدا . درصد باشد، اتفاق مي افتد 15مقدار فلز روي 
  .مي گردد

اين نوع خوردگي كه شبيه خوردگي روي زدايي است، معموالً مربوط به چدن : خوردگي گرافيتي -
اين اتفاق سبب مي . كيب چدن خاكستري جدا شودبدين معني كه آهن ممكن است از تر .است

 كه مورد حمله خوردگي قرار نگرفته،شود كه اليه اي متخلخل از گرافيت بر روي سطحي از آهن 
  .تشكيل شود

برخي از آلياژهاي زرد برنجي ممكن است داراي  ،تحت تنش هاي باال: خوردگي سريع تنشي -
  .ي را در ماده موجب مي شوندمقداري فلز حل شده باشند كه ضعف هاي مكانيك

منشا آن منابع مختلف است، بيشتر بر اثر اختالف هاي   اين خوردگي كه: خوردگي الكتروشيميايي -
اين خوردگي زماني پيش مي آيد  .الكتروشيميايي مواد شكل مي گيرد تا اختالف هاي الكتريكي

  .كه سطح آنها را مي پوشاند گيرندبقرار  كه دو فلز ناهمجنس در تماس با محلولي
اي ايجاد شده هدر اليه  اين خوردگي معموالً هنگام بروز شكستگي: خوردگي حفره اي و موضعي -

به وسيله فلز يا آلياژي كه با محلول خورنده تماس دارد، پيدا مي شود و يا اينكه نتيجه خوردگي 
  .نس غير فلز ايجاد مي كنداين خوردگي سطحي لكه دار و متخلخل از ج. پيشرفته و سريع است
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  هاي داخلي مشتركينتنشاهميت كاهش  .2- 1

ها به صورت كم و با جريان آهسته كشي خانههاي لولههاي قابل رخداد در سيستمبه طور كلي اغلب نشت
توجهي مشتركين و يا عدم شناسايي نشت كند كه منجر به بيلذا اين امر شرايطي را ايجاد مي. باشدمي
تواند به ازاي هر خانه ساليانه هايي در منازل ميدر حالي است كه استمرار رخداد چنين نشت اين. گرددمي

توان به راحتي ارزيابي نمود كه اگر مشتركين تمامي منازل حال مي. هزاران گالون هدررفت ايجاد نمايد
مقدار حجيمي توجه باشند، چه كشي خانگي بيهاي لولههاي سيستممربوط به يك شهر، نسبت به نشت
تاكنون مطالعات متفاوتي براي بررسي ميزان نشت  .شودها حاصل ميهدررفت در سال در اثر اين نشت

 6به عنوان نمونه در استراليا ميزان نشت داخل خانه در حدود . خانگي در نقاط مختلف دنيا انجام شده است
اين مطالعه را مي توان به تفكيك  داخلي مربوط بهمولفه هاي مصرف . درصد كل مصرف برآورد شده است

الذكر، فارغ از مقدار هدررفتي كه در سال از طرفي ديگر عالوه بر مطالب فوق .مشاهده كرد 1-1در شكل 
- تواند آسيبتوان اذعان داشت كه رخداد اين مسئله در منازل ميشود، ميهاي خانگي ايجاد ميدر اثر نشت

تر اجزاء خانه شود، كه اين وارد نموده و منجر به گسيختگي سريع هاي بسياري به اجزاي سازنده يك خانه
  . تواند مشكالت ساختاري و زيباشناختي بسياري را به وجود آوردمورد نيز مي

  
    استراليا -مولفه هاي مصرف خانگي به تفكيك مولفه ها :1-1 شكل

، بايد نسبت به  تعميـرات اصـولي و   كشي يك خانهلوله به طور كلي در بحث ارزيابي مقدار نشت در سيستم
البته الزم به ذكر است كه  در راستاي جلوگيري از . ها و تجهيزات مرتبط با آنها آگاه بوداوليه مربوط به لوله

كشي خانگي وظيفـه مشـتركين بيشـتر شناسـايي نشـت و      هاي لولهرخداد و احياناً استمرار نشت در سيستم



 

 

 1، فصلينمشترك يكاهش نشت داخل يراهنما 8

  كاهش آب بدون درآمدنظارت بر دفتر مديريت مصرف و 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

كشـي بايـد از افـراد    هـاي لولـه  بـراي تعميـرات اساسـي سيسـتم    . باشدهمچنين پيشگيري از رخداد آن مي
الزم و  توسـط مشـتركين منـازل    در اين ميان توجـه بـه چنـد نكتـه    . متخصص در اين زمينه استفاده نمود

  :اين موارد عبارتند از. ضروري است

 اهميت ارزش معنوي و اقتصادي هر قطره آب تحويل داده شده به مشتركين؛ -

به طور مثال مبتني بر (پرمصرف منازل و اهميت كنترل مصرف در آن نقاط  شناسايي نقاط -
 ؛)باشدها ميهاي خانگي مربوط به حماماز مصرف آب% 70هاي صورت گرفته، حدود ارزيابي

  .دهي آنهااهميت دادن به عملكرد مطلوب شيرها، لوله و ارزيابي عدم آب -

  هاي داخلي تنشعوامل به وجود آورنده  .3- 1

كشي امكان رخداد نشت وجود دارد، كه برخي از اين هاي لولههاي مختلفي از سيستمكلي در قسمت به طور
  :ها عبارتند ازبخش

 ها؛ها و اتصاالت مستقر در ديوارها و سقفلوله -

 ؛)شيرآالت مورد استفاده در آنها، دوش حمام، آبگرمكن و ديگر تجهيزات(حمام و توالت  -

 ؛)استفاده در آنها، سينك ظرفشويي، آبگرمكن و ديگر تجهيزاتشيرآالت مورد (آشپزخانه  -

 ؛)شيرآالت و تجهيزات مربوطه(شويي محل استقرار ماشين لباس -

 ؛)شيرآالت و واحد شوفاژخانه و تجهيزات آن(زيرزمين و گاراژ  -

 ؛)بازرسي شيرآالت و ديگر تجهيزات موجود(حياط و باغچه  -

 ؛)تشيرآالت و ديگر تجهيزا(سونا و جكوزي  -

 ؛)شيرآالت و ديگر تجهيزات(نورگير خانه   -

 .كنتور و تجهيزات آن -

كشي كه امكان رخداد هاي لولههاي اصلي سيستمهمان طور كه در قسمت باال نيز ذكر شد، يكي از قسمت
در اين مورد، از عوامل اصلي . باشدها ميها و تجهيزات مستقر در ديوارها و سقفنشت در آنها باالست، لوله

كه در اين صورت بـا تسـريع    اشاره كرد ها و تجهيزاتجنس و ساختار نامطلوب لوله توان بهخداد نشت مير
 گـاه عالوه بر اين عدم كفايت تكيـه . شودها و تجهيزات بر مقدار نشت نيز افزوده ميروند فرسودگي در لوله

ميان ممكـن اسـت بـر اثـر افـزايش وزن       در اين. وجود آورنده نشت باشد تواند از ديگر عوامل بهها ميلوله
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ها مهيا شده و اين امر منجـر بـه   گاهناشي از تعدد چندين لوله در كنار يكديگر شرايط براي گسيختگي تكيه
-هاي لولـه هاي مختلف سيستمانواع نشت در قسمت 2-1در شكل . كشي گرددرخداد نشت در سيستم لوله

  .تسكشي يك خانه نشان داده شده ا

  
  كشي يك خانه  لوله هاي مختلف سيستمانواع نشت در قسمتاز هايي  نمونه :2-1 شكل

ها و توجه بـه  اي برخوردار است، انتخاب صحيح جنس لولهبا توجه به موارد مذكور، آنچه كه از اهميت ويژه
يد مـورد توجـه   عالوه بر اين، تجهيزات مورد استفاده در اين سيستم نيز با. باشدشرايط زيرساختاري آنها مي

كشـي،  هاي لولـه توانند با ايجاد خسارت و آسيب به ساختار سيستمقرار گيرد؛ چرا كه تجهيزات نامطلوب مي
  .  موجبات رخداد نشت را فراهم آورند

هـاي آبرسـاني بـه وجـود     كشي خانگي همچون شبكههاي لولهتواند در سيستميكي ديگر از عواملي كه مي
ضـربه قـوچ   . باشـد ها و بروز پديده ضربه قوچ مـي ات ناگهاني در فشار حاكم بر لولهآورنده نشت باشد، تغيير

عبارت است از يك تغيير ناگهاني در مقدار فشار كه در اثر تغيير جهت حركت و يا سرعت آب داخل لوله بـه  
شـير و يـا    تواند در اثر باز و بسته كـردن سـريع يـك   اين تغييرات و نوسانات آني در فشار مي. وجود مي آيد

توانـد  رخداد ضربه قوچ يا ضربه آبي در بلند مدت مـي . روشن و خاموش شدن ناگهاني يك پمپ ايجاد شود
براي جلوگيري . باشد كشي را فراهم نموده و به وجود آورنده نشتتر تجهيزات لولهموجبات فرسودگي سريع

كشي استفاده نمود، كه در سيستم لوله 1هوااي همچون مخازن توان از تجهيزات ويژه، ميهاز وقوع اين پديد
اي از يك مخزن نمونه 3-1در شكل . باشدچگونگي عملكرد آن خارج از محدوده بحث اين دستورالعمل مي

هاي جلـوگيري  يكي ديگر از روش. هوا و محل استقرار آن نسبت به سينك ظرفشويي نشان داده شده است
                                                      

1 Air Chamber 
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  .باشدكشي مياي شيرآالت سيستم لولهتعويض دورههاي حاصله از رخداد ضربه قوچ، از نشت

  
  اي از يك مخزن هوا و چگونگي استقرار آن نسبت به سينك ظرفشويينمونه :3-1 شكل

كشي مؤثر باشد، شرايط آب و هوايي منطقـه  هاي لولهتواند بر پديده نشت در سيستماز ديگر عواملي كه مي
اي است كه در شرايط آب و هوايي سرد قرار دارند، جغرافيايي آنها به گونهدر واقع منازلي كه موقعيت . است

كشي وجود دارد كه اين امر منجر بـه انبسـاط مـايع و در نهايـت     زدگي آب موجود در سيستم لولهامكان يخ
شي هاي گرمايدر اين گونه موارد بايد با استفاده از سيستم. گرددكشي ميهاي لولهتركيدگي و نشت سيستم

  . ها جلوگيري كردزدگي آب داخل لولهخاص از يخ

  



 

 

  

 
 داخلي مشتركين نشتروش هاي شناسايي 

اندازه اي نشت هاي سريع و بزرگ معموال به   
آشكار هستند كه نيازي به ابزار دقيق شناسايي 

اما در مورد نشت هاي كم و آهسته، . ندارند
استفاده از ابزار شناسايي و روش هاي متعارف 

در اين فصل به تشريح  .غير قابل اجتناب است
 در منازل روش هاي متداول شناسايي نشت

   .پرداخته مي شود

  فصل 

2
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   .2فصل

  داخلي مشتركين نشتروش هاي شناسايي 

  مقدمه .1- 2

اي تواند كار سادهكشي منازل به صورت سمعي و بصري ميهاي لولهبه طور كلي شناسايي نشت در سيستم
هاي كوچك و آهسـته،  در مورد نشت. ستهاي سريع و بزرگ قابل اجراباشد، ليكن اين عمليات براي نشت

  . باشدپذير نميامكان ،هاي متعارف شناساييروش شناسايي و ياشناسايي نشت بدون استفاده از ابزار 

روش  3كشي منـازل اسـتفاده از   هاي لولههاي كوچك و آهسته در سيستمبه طور كلي براي شناسايي نشت
  :باشد، كه عبارتند ازمرسوم مي

 منزل يكشسيستم لوله ها و اجزاي مختلفاي بخشبازرسي و ارزيابي دوره )1

 كشيهاي لولههاي معمول شناسايي نشت در سيستمروشاستفاده از  )2

 دهنده نشتاستفاده و نصب ابزار تشخيص )3
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شـود ماننـد    كشي كه در آنجـا آب مصـرف مـي   هايي از يك سيستم لولهدر روش اول الزم است كه بخش
اي دوره كشي حمام، توالت، آشپزخانه، محل استقرار ماشين لباسشويي و ديگر مـوارد بـه طـور   تجهيزات لوله

  . مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت وجود نشت نسبت به تعمير قطعات معيوب و يا تعويض آنها اقدام نمود

كشي منزل اطالع پيدا توان با استفاده از آنها نسبت به وجود نشت در سيستم لولههايي كه مياز ديگر روش
دهنـده نشـت   ين استفاده از ابزار تشـخيص هاي نوهاي معمول شناسايي نشت و همچنين روشنمود، روش

  .   گيردبخش جداگانه مورد ارزيابي قرار مي 2باشد، كه در مي

  شناسايي نشت معمول هايروش .2- 2

كنتور .1- 2- 2   قرائت 

در واقـع بـا   . باشـد كشي خانه، قرائت كنتور ميهاي لولههاي مرسوم شناسايي نشت در سيستميكي از روش
توان به راحتي به وجود و يا عدم وجود نشت در داخل يك خانه پـي  مي استفاده از قرائت صحيح يك كنتور

كننـده آب در خانـه اطمينـان    براي اين كار ابتدا بايد از بسته بودن تمامي شيرآالت و تجهيزات مصرف. برد
دقيقه و يا بيشتر در حالت عـدم   20توان كنتور را قبل و بعد از يك دوره زماني مثالً سپس مي. حاصل نمود

-اگر مقادير قرائت شده بر روي كنتور با يكديگر برابر نباشند، اين مسـئله مـي  . مصرف مورد قرائت قرار داد

الزم به ذكر است كه بهتر است عمليات قرائت كنتـور در  . كشي باشددهنده نشت در سيستم لولهتواند نشان
  . ساعات نيمه شب مورد آزمايش قرار گيرد

كشي بايد نسبت به شناسايي محل آن و همچنين نسـبت بـه ارزيـابي    لولهدر صورت وجود نشت در سيستم 
كشي منازل مشورت كرده هاي لولهعلت نشت اقدام نموده و در جهت حل اين مشكل با متخصصان سيستم

  . و نسبت به تعمير و يا تعويض قطعات معيوب اقدام نمود

رنگ .2- 2- 2 از  استفاده     روش 

تواند به وجود آورنده حجم زيادي از كشي در يك خانه كه ميولههاي مربوط به تأسيسات ليكي از قسمت
-طي يك تحقيق انجام شده در يكي از ايالت. باشدها ميهاي مربوط به توالتنشت باشد، مخازن و سيفون
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ها و ها مربوط به سيفونكشي خانههاي لولهاز حجم نشت مربوط به سيستم% 40هاي امريكا، بيش از 
ها دهي و نشت مخازن توالتدر اين راستا همواره الزم است كه نسبت به آب. بوده است هامخازن توالت

  . هاي مستمري صورت پذيردارزيابي

براي اين امر الزم است تا مقداري رنگ غذايي به مخزن اضافه نموده و سپس نسبت به امكان وجـود و يـا   
اضافه نمودن رنگ غذايي به مخزن، اگر پـس از  در واقع پس از . عدم وجود نشت در توالت آگاهي پيدا نمود

-توانـد نشـان  دقيقه رنگي بر روي كاسه توالت نمايان شد، اين مسئله مي 20گذر يك زمان مشخص مانند 

در صورت شناسايي نشت بايد نسبت به تعمير و يا تعويض قطعات و يـا حتـي كـل    . دهنده وجود نشت باشد
  . مخزن و يا سيفون اقدام كرد

مقاي .3- 2- 2 صورتروش  با  مصرف  الگوي    حسابسه 

كشي هاي لولهتوان با استفاده از آنها نسبت به وجود نشت در سيستمهاي تقريبي كه مييكي از روش
به طور كلي براساس . باشدهاي ماهانه مصرف ميحسابمنازل پي برد، ارزيابي مقادير مربوط به صورت

گرفته براي دستيابي به  هاي انجامي و ارزيابيشناختاستانداردهاي موجود و همچنين اطالعات جمعيت
توان به طور نسبي و تقريبي مقدار متوسط الگوهاي مصرف به ازاي هر نفر در يك جامعه شهري مي

توان حساب ميلذا با مقايسه اين مقدار و مقدار مصرف آب در صورت. مصرف يك خانوار را محاسبه نمود
ر واقع اگر مقدار مصرف براساس الگوي مصرف متوسط نسبت به مقدار د. هاي الزمه را شروع نمودارزيابي

تواند نشأت گرفته از چندين عامل قرائت شده مصرف از روي كنتور تفاوت زيادي داشته باشد، اين امر مي
  :باشد

 مصرف واقعي بيش از اندازه مشترك؛ -

 احتمال رخداد خطا در قرائت كنتور؛ -

 صورتحساب؛ احتمال رخداد خطا در فرآيند صدور -

 احتمال خراب بودن كنتور؛ -

 .كشي داخليهاي لولهدر سيستم احتمال وجود نشت -

حساب، در در واقع در اين روش بعد از ارزيابي احتماالت موجود براي تفاوت زياد بين مصرف و مقدار صورت
زينه يعنـي وجـود   توان به آخرين گصورتي هيچ يك از موارد ذكر شده در باال مورد پذيرش قرار نگرفت، مي

  .كشي خانه توجه نموده و نسبت به رفع اين مشكل اقدام نمودنشت در سيستم لوله
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كشـي  هاي لولـه توان با توجه به برخي نكات در سيستمروش مورد بحث، همواره مي 3به طور كلي فارغ از 
  :زاين نكات عبارتند ا. منازل نسبت به وجود و يا عدم وجود نشت در آنها اطالع يافت

در مواقعي كه بدون استفاده از فالشينگ در توالت، جرياني از مخزن به كاسه توالت وجود دارد،  -
 .تواند حاكي از وجود نشت در توالت باشداين جريان مي

دهد، اين در مواقعي كه توالت بدون دخالت ساكنين خانه، به خودي خود فالشينگ را انجام مي -
 . نشت باشددهنده وجود تواند نشانمسئله مي

 به علتتواند مي تغييراتكنند، اين در مواقعي كه ديوار، سقف و يا حتي فرش تغيير رنگ پيدا مي -
   . ها باشدهاي مستقر در ديوارها و سقفوجود نشت در لوله

  شناسايي نشت نوينهاي روش .3- 2

ساكنسيستم .1- 3- 2 نشت  شناسايي    2هاي 

شود، كه در مواقع مرطوب شدن استفاده مي) از باطريبا استفاده (در اين سيستم از وسيله اي قابل شارژ 
حسگر رطوبت آن، توليد صدا كرده و يا با روشن نمودن يك چراغ مخصوص مشترك را نسبت به رخداد 

از اين . كند؛ تا نسبت به تعمير آن اقدامات الزم را انجام دهدنشت و همچنين محل دقيق نشت آگاه مي
با توجه به اينكه اين وسايل با باطري كار . شودياد مي "ار دهنده آبهشد"تجهيزات همچنين تحت عنوان 

  . اي و منظم بازرسي نمودمي كنند، لذا بايد باطري آنها را به طور دوره

هـا  برخي ازانـواع ايـن دسـتگاه   . قيمتي نبوده و به راحتي قابل نصب هستند اين تجهيزات معموالً ابزار گران
  . باشندان بوده و برخي ديگر قابليت نصب بر روي ديوار را نيز دارا ميقابل نصب بر روي كف ساختم

فعال هايسيستم .2- 3- 2 نشت    3شناسايي 

در اين سيستم عالوه بر انجام عمليات شناسايي نشت ساكن، در مواقعي كه توسط دستگاه، نشت آب مورد 
در اين . دشو مسدود مي نيز رساني به مشترك، به طور خودكار جريان آبگيرد، با اطالعشناسايي قرار مي

  . توان، از حسگرهاي جريان يا حسگرهاي رطوبت استفاده كردابزار ها نيز مي

                                                      
2 Passive Leak Detection Systems 
3 Active Leak Detection Systems 



 

 

 2، فصلينمشترك يكاهش نشت داخل يراهنما 16

  كاهش آب بدون درآمدنظارت بر دفتر مديريت مصرف و 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

  :نوع سيستم شناسايي نشت فعال وجود دارد، كه عبارتند از 2به طور كلي 

هايي با كارايي مجزا و انفرادي كه با استفاده از يك دسـتگاه شناسـايي سـيگنال، نشـت را     سيستم -
ها معموالً به صـورت  اين دستگاه. كندبازرسي قرار داده و به طور خودكار آبرساني را قطع ميمورد 

برخـي  . گيرنـد انفرادي براي تجهيزاتي همچون ماشين لباسشويي و غيره مورد اسـتفاده قـرار مـي   
هـاي پيچيـده بايـد    هاي ساده توسط خود مشتركين قابل نصب بوده، ولي برخي از سيستمسيستم
هـا نشـان داده شـده    اي از ايـن دسـتگاه  نمونه 1-2در شكل  .اي نصب شودكش حرفهولهتوسط ل
 .است

  
  هاي انفرادي شناسايي نشت فعالهاي سيستماي از دستگاهنمونه :1-2 شكل

هايي براي كل خانه، كه نشت را در كل خانه مورد بازرسي قـرار داده و در صـورت رخـداد    سيستم -
. گرددكشي منزل، خط اصلي انشعاب به منزل مسدود مياز سيستم لولهنشت در بخشي و يا جايي 

هاي راديـويي و  باشند، كه با استفاده از سيگنالها متشكل از چندين حسگر رطوبت مياين سيستم
نصب . فرستند، عالئم و فراميني را به شيرهاي كنترل مي)سيمي(يا با استفاده از اتصاالت فيزيكي 

چگـونگي عملكـرد ايـن     2-2در شـكل  . ساعت به طول انجامد 6تا  4اند بين تواين تجهيزات مي
 .ها نشان داده شده استدستگاه
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  شناسايي نشت فعال براي كل خانه هاي سيستمدستگاه جانمايي :2-2 شكل

باشـد، كـه ايـن    طور كلي هر خانه داراي يك موقعيت منحصر به فرد و شرايط خاص مربوط به خود مـي به 
  . كننده نوع سيستم شناسايي نشت قابل كاربرد در آن منزل باشدتواند تعيينشرايط مي
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  شير قطع جريان

 تابلو كنترل

 خط اصلي انشعاب

 ACآداپتور



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 مراجع اصلي

در تهيه اين راهنما مراجع متعددي مورد   
به دليل تعدد . اندمطالعه و استفاده قرار گرفته

مراجع و تشابه مطالب در بسياري از منابع مورد 
حاوي مطالب  استفاده تنها به تعدادي كه

تر بوده و يا در بيشتر منابع به عنوان مستقل
  .اند اشاره گرديده استمرجع مورد استناد بوده

  پيوست
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 نامهواژه

در اين پيوست فهرستي از اصطالحات اصلي   
هاي رفته در اين متن به همراه واژه به كار

  .معادل انگليسي آنها درج گرديده است
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  نامهواژه
 

   

 Accounting errors  خطاهاي صورت حساب

 ALC (Active Leakage Control)  كنترل نشت فعال

 AMR (Automated Meter Reading)  قرائت كنتور خودكار

 Annual average real losses  واقعي ساليانه  ميانگين هدررفت

 Apparent losses  هدررفت ظاهري

 Authorised consumptions  مصارف مجاز

 Average burst flow rates  هاميانگين نرخ جريان تركيدگي

 Average night leakage  ميانگين نشت شبانه

 Awareness time  )رسانيزمان اطالع(زمان آگاهي 

 AWWA(  AWWA (American Water Works Association)(امريكا انجمن فعاليتهاي آبي 

 AZNP (Average Zone Night Pressure)  متوسط فشار شبانه ناحيه

 AZP (Average Zone Point)  نقطه متوسط ناحيه

 AZP Point (Average Zone Pressure Point)  نقطه با متوسط فشار ناحيه

 BABE (Burst and Background Estimates)  هانشت زمينه و تركيدگي تخمين

 Background leakage  نشت زمينه

 Best practice  بهترين تجارب

 Billed authorised consumptions  مصارف مجاز با درآمد
 Billed metered/unmetered consumption  نشده با درآمد/گيري شدهمصارف اندازه

  Burst  تركيدگي

 By-passed meters  كنتورهاي ميانبر
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 CARL (Current Annual Real Losses)  هدررفت واقعي ساليانه موجود

 Clamp-on ultrasonic meters  كنتورهاي اولتراسونيك مهرابندي شده

 Commercial meters  كنتورهاي واحدهاي تجاري

 Component analysis  آناليز اجزاء و پارامترهاي هدررفت

 Computer-based billing systems  مبتني بر رايانه هاي صدور حسابسيستم

  Connections  اتصاالت 

  Consumption  مصرف

 Customer boundary  مرز مربوط به محدوده مشترك

 Customer consumption  مصرف مشترك

 Customer demand  تقاضاي مشترك

 Customer metering inaccuracies  عدم دقت كنتور مشتركين

 Customer meters  كنتورهاي مشتركين

 Customer night consumption  مصرف شبانه مشترك

 Customer service  انشعاب مشترك

 Demand management  مديريت تقاضا

 DI (Distribution Input)  ورودي شبكه

 Distribution losses  هدررفت شبكه

 DMA’s (District Metered Areas)  گيري شده مجزانواحي اندازه

 Early warning system  )زود بازده(هاي زود اخطار دهنده سيستم

  Fittings  متعلقات، اتصاالت

 Flow meters  كنتور جريان، كنتور

 Hour-day factor  فاكتور تبديل ساعت به روز 

 Household  منطقه مسكوني

 Households and non-households  مناطق مسكوني و غيرمسكوني

 Hydrant  شير آتش نشاني
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 ICF (Infrastructure Condition Factor)  فاكتور حاالت و شرايط زيرساختاري

 ILI (Infrastructure Leakage Index)  شاخص نشت زيرساختاري

 Illegal connections  اتصاالت و انشعابات غير مجاز

 Inaccurate meters  )با دقت ناكافي(كنتورهاي خراب 

 Insertion meters  كنتورهاي الحاقي

 IWA (International Water Association)  المللي آبانجمن بين

  Joints  اتصاالت، مفاصل

 Leak  نشت

 Leak  detection  شناسايي نشت

 Legal and illegal uses  مصارف مجاز و غير مجاز

 Location  time  نشت) محل يابي(مدت زمان موقعيت يابي 

  Main  خط انتقال

 Mains cleaning and flushing  شست و شو و فالشينگ خطوط انتقال

 Management losses  هدررفت مديريتي

 Measured and unmeasured uses  گيري نشدهگيري شده و اندازههاي اندازهاستفاده

 Metering errors  گيريخطاهاي اندازه

 Metering inaccuracy  گيريعدم دقت اندازه

 Misread meters  )كنتورهايي با قرائت ناصحيح(قرائت غلط كنتور 

 MNF (Minimum Night Flow)  جريان حداقل شبانه

 Night flow  جريان شبانه

 Night flow analysis  تحليل جريان شبانه

 Non-physical losses  غيرفيزيكي) تلفات(هدررفت 

 NRW (Non-Revenue Water)  آب بدون درآمد

 Overflow  سرريز

 Passive leakage control  نشت) غير فعال(كنترل انفعالي 
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 Per capita consumption  مصرف سرانه

 Physical losses  فيزيكي) تلفات(هدررفت 

 PMAs (Pressure Management Areas)  نواحي تحت مديريت فشار

 Pressure management  مديريت فشار

 Random errors  خطاهاي اتفاقي

 Real losses (physical losses)  )تلفات فيزيكي(واقعي  هدررفت

 Recorded metered consumption  گيري شده ثبت شدهمصارف اندازه

 Registered customers  مشتركين ثبت شده

 Repair time  مدت زمان تعمير

 Reported leaks and bursts  نشت و تركيدگيهاي گزارش شده

 Reported/unreported bursts  نشده/تركيدگيهاي گزارش شده

 Reservoir  overflows  سرريزهاي مخزن

 Reservoir drop test  آزمون افت مخزن

 Reservoir leakage  نشت مخزن

 Residential meters  كنتورهاي واحدهاي مسكوني

 Roof tanks  مخازن سقفي

 Service connections  اتصاالت انشعاب

 Service pipe  لوله انشعاب

 Stopped meters  كنتورهاي متوقف شده

 Street/property boundary  مشترك/مرز خيابان

 Supply pipe losses  هدررفت لوله آبرساني

 Supply zones  نواحي آبرساني

 System Demand (system input)  )ورودي سيستم(تقاضاي سيستم 

 System input volume  سيستمحجم ورودي 

 Systematic errors  خطاهاي سيستماتيك
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 under/over registration of customer meters  كمتر از مصرف كنتور مشتركين/هاي بيشترثبت

 Tariff  تعرفه

 Theft uses  مصارف سرقتي

 Top-down water balance  باالنسينگ باال به پايين آب

 Transmission (trunk) mains  خطوط انتقال

 UARL (Unavoidable Annual Real Losses)  ناپذير ساالنههاي واقعي اجتنابهدررفت

 UFW  (Unaccounted-For Water)  آب به حساب نيامده

 Unauthorised consumption  مصارف غير مجاز

 Unbilled authorised consumption  مصارف مجاز بدون درآمد

 Under-registration of customer meters  ثبت مصارف كمتر از مصارف كنتور مشتركين 

 Undetectable leakage  نشت غير قابل شناسايي

 Unreported leaks and bursts  هاي گزارش نشدهنشت و تركيدگي

 Water  loss  هدررفت آب

 Water balance  )باالنس آب(موازنه آب 

 Water conservation  )جويي در آب صرفه(حفاظت از آب 

  WC (Water Consumed)  آب مصرف شده

 WE (Water exported)  آب صادراتي

 WI (Water imported)  آب وارداتي

 WP (Water produced)  آب توليد شده

  


