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مروری بر  مدیریت دارایی–مقدمه 

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع آب

وهافعالیتتعیینگذاری،هدفبرایاستفرایندی:داراییمدیریت
ردعملکارتقاءمنظوربهاهدافبهدستیابیدرموفقیتمیزانپایش

.دارایی

فرایندبهبودبرایPDCAچرخهیکبرقراری:داراییمدیریتسیستم
.داراییعمرچرخهتمامدرداراییمدیریت
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مروری بر  مدیریت دارایی–مقدمه 

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع آب

سازی به منظور  طوالنی کردن عمر دارایی و کمک به تصمیم
ی و نوسازی ، تعمیر و جایگزینی دارایی از طریق بهره بردار

. نگهداری متمرکز و اثربخش  
یستم  برآوردن تقاضای مصرف کننده با تمرکز بر پایداری س
نسبت های هزینه و کارکرد مطابق برنامه ریزی  تعیین

.عملیاتی و مالی صحیح
اری  بودجه بندی با تمرکز بر فعالیت هایی که برای پاید

. سامانه ، حیاتی هستند 
برآوردن انتظارات از خدمت  و  الزامات نظارتی.
بهبود بخشیدن به روند پاسخ به شرایط اضطراری.
  5بهبود  تاب آوری و ایمنی کارکرد دارایی های فیزیکی
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عمر لوله های پلی اتیلنچرخه -گزارش نشت یابی 

.مورد نشت نامرئی بوده است3000پیدا کردن سال، 8طول زمان فعالیت نشت یابی در 
فقره3000: تعداد نشت نامرئی کشف شده

کیلومتر طول شبکه بدون احتساب طول انشعابات16000
روی خط پلی اتیلن:درصد 70
روی خط آزبست: درصد18
خط گالوانیزه:درصد 6
روی خط چدن: درصد3

روی شیرهای مدفون: درصد1.5
سایر: درصد1.5

لیتر بر ثانیه4732:دبی به دست آمده از تمامی نشتی ها
(از روش ظرف با تعدیل فشار. )در تخمن دبی از روش مربوط به نشریات مرتبط بهره گرفته شده است

ایرلندمکانیزم کار تعیین عمر شکستگی از روش تست کربن بر اساس فناوری جدید شرکت هانس 



Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع آب

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع آب

در اسرع نگه داشت کارآمد اقتصادی منظور پیش نیازهای اساسی به

، باید های آبطراحی و ساخت زیرساختوقت از جمله در مراحل 

های آب منظور ارزیابی وضعیت و عملکرد شبکهبررسی به.تعریف شود

-داراییۀمدیریت یکپارچۀها ، اولین مرحلآشامیدنی و اجزای آن

دیده، معیوب های اصلی آسیبلولههای آب آشامیدنی است های شبکه

بالقوه در تامین نامناسب آب آشامیدنی ۀیک مخاطرۀدهندنشان

.  است( حجم، فشار، کیفیت، قطعی مقطعی آب)

ریزی فعالیت های بازسازی در کل مناطق تحت پوشش و طرحبررسی 

ها بتوانند توزیع آب انجام شود تا تمام مشکالت و علل آنۀشبک

.  با هم در نظر گرفته شوند

ها، اصل ضروری بر اساس دادهتصمیم سازی 

بر ها بوده، اما هزینهدر مدیریت دارایی

دارایی نصب و ۀکه یک سامانهنگامی. است

-شود، بیشترین مصارف هزینهاندازی میراه

گیری در عمر با تصمیمۀای در طول چرخ

-ها تعیین میمورد بازسازی این دارایی

.شود
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:آبتوزیعشبکهملیکارگروهتشکیل
اریبردبهرهکارشناسان-آبدفاترمدیران–معاونینشاملکهاعضا257ازکارگروهاین

کیلتشسازندههایشرکت-دانشگاهاساتید-مشاورشرکتهای–فاضالبوآبشرکتهای
.استشده

قرارورکاردستدرموضوعاولینعنوانبهاتیلنپلیهایلولهعملکردشناسیآسیبموضوع
80شدخصمشکشورسطحدرجنستفکیکبهشبکهخرابیتعدادبررسیازپسگرفت
وآباتتاسیسدرهالولهاینعمراینکهبهتوجهبابوده،اتیلنپلیجنسازخرابیدرصد

اسیشنآسیببررسینهاییگیرینتیجهواقعدرگزارشاین.استپایینفاضالب
تجربهوگزارشومقالهمورد70بندیجمعازپساتیلنپلیهایلولهعملکرد
.میباشدمیدانی
یفیزیکهایداراییعنوانبهتوزیعهایشبکهکهخاطراینبهالذکرفوقموضوع

میتاهحایزبسیارفاضالبوآبصنعتدرفیزیکیهایداراییعمرومیشوندمحسوب
.میباشدبررسیقابلنیزفیزیکیداراییمدیریتمنظرازبوده

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن در شبکه توزیع آب



پایدار با تمرکز بر مدیریت داراییخدمات آب شهری ژاپن در راستای توسعه 
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این نمودار مربوط به موسسه تحقیقاتی  •
کشور و در  7شرکت سوئز برمبنای مستندات 

انجام شده استتوزیع آب شبکه 45

طول عمر لوله هایبر فاکتور تاثیر گذار 5•
:پلی اتیلن 

شرایط -فشار-متریال-گندزدایی-دما
اجرانصب و 



مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

هانشتی:1مرحله–ɪاقدام
(2009تا2005زمانیبازهدر)اقدامازقبلفهمیدن

میدانیشرایطدرشدهمشاهدهزودرسخرابی
(R&D)توسعهوتحقیقبرنامهاولینریزیبرنامه



مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

(CONTEXT2004)کليدیهایواقعيت:پيرامونیمحيطشرایطازدرک
هایتساازتعدادیدراتیلنپلیهایلولهرویبرهانشتیتعدادافزایش
کلراکسیددیباضدعفونی-سال10ازکمترعمر

2008تا 2005-(R&D)تحقیق و توسعهبرنامه : جواب
 تشریح خرابی لوله های پلی اتیلن

ارزیابی اثر مواد گندزدا

مقایسه وBENCHMAKINGبهترین مواد

خرید لوله های پلی اتیلن



مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

ای؟پایهچهبراساس:LDEخریدمشیخط
اتيلنپلیهایلولهتامينانتخاب
(فنی&تجاری)درستمشخصاتتعریف
کنندهتامینباارتباطوسازندههایکارخانهممیزی
سازندگانلیستتهیه(short list)اتیلنپلیهایلوله

خریدفرآیند:2مرحله–ɪاقدام
بخریم؟؟چگونه
خریدفرآینداجراییروش:LDEتعریف



یلن را تاثیر گندزداهای مختلف بر روی لوله های پلی ات
وله نشان میدهد و اینکه چگونه کلر باعث تضعیف ل

های پلی اتیلن میشود
نه  کردن نهادیدر آب آشامیدنی جهت ضدعفونی کلرباقیمانده وجود 

ین  شده است ولیکن بر اساس نتایج آزمونهای منتشر شده موسسه ب
سوئد وجود آن به دلیل خاصیت   (BODY COTE POLYMER)المللی 

اکسندگی باال سبب کاهش عمر لوله های پلی اتیلن میشود
ید  به عبارت دیگر کاهش عمر لوله با وجود کلر در آب آشامیدنی تای

میزان کاهش عمر به غلظت کلر و دیگر عواملاما . شده و قطعی است
بستگی داردشیمیایی و فیزیکی لوله و محیط اطراف آن

سبب از لحاظ علمی وجود کلر در آب و نفوذ آن به الیه های داخلی 
میشودایجاد الیه ترد اکسیداسیون پلی اتیلن و 
و مستعد ایجاد ترک های موئینالیه های ترد در پوسته داخلی لوله 

دیگر نقص های مولکولی هستند که عامل ایجاد رشد آهسته ترک
هستند  

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن



ریسکسطوحتعيين-ميدانیفيدبک:3مرحله–ɪاقدام



ميدانیعمر:گندزداهااثر



چرخه عمر لوله های پلی اتیلنو -انتخاب بهترین مواد



های پلی اتیلنلوله -طول عمر پایدار



وزیعتتحلیل شاخص خرابی شبکه :شرایط نصب و اجرا 

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

(الکتروفیوژنجوش لب به لب به جای )اجرای نامناسب
 نظارت بر تولید و اجراعدم
کیفیت نامرغوب محصوالت برخی از تولید کننده ها
تاثیر پذیری نسبت به تغییرات دما
یفیت عدم تطابق اتصاالت شرکت های تولید کننده با لوله ها از نظر ک

جنس
 حفاری شرکت های خدماتی و نشست زمین–عوامل خارجی تاثیر
نگهداری و انبارش نامناسب



ز در بخش نتیجه گیری مقاله شرکت سوئ
موارد تاثیرآورده شده است که اگر تمامی 

اتیلنچرخه عمر لوله های پلی گذاردر 
ب شرایط نص-فشار-متریال-گندزدایی-دما)

(و اجرا
وله میتواند به عنوان لگیرد مورد توجه قرار 

رودهای مناسب به کار 

عمر لوله های پلی اتیلنچرخه -نتیجه گیری



دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلنمدیریت -چالش ها



دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلنمدیریت -امحدودیت ه

 بارگیری و تخلیه لوله و متعلقات در دقت و احتیاط
 آفتاب دور از تابش مستقیم و متعلقات در محل خنک و به لوله نگهداری

 و پهن صورتی که لوله های پلی اتیلن روی یکدیگر قرار داده می شوند، به منظور جلوگیری از خم شدن و ددر
باید از یک شدن، لوله ها باید کامالً موازی یکدیگر بوده و ارتفاع لوله هایی که به این ترتیب انبار می شوند، ن

.متر تجاوز نماید
 انه و متعلقات باید دور از منابع حرارتی و یا وسایل داغ، نظیر بخاری، دیگ بخار و یا موتورخانبارش لوله

 های درجه حرارتمحدودیت
ها و اسیدهاهای آلی، هالوژنآسیب پذیری در برابر  برخی عوامل شیمیایی نظیر کلر، مواد روغنی، حالل

محدودیت استفاده در محیط های با خاک آلوده
آسیب پذیری در برابر شعله

آسیب پذیری در مقابل اشیای نوک تیز
سهولت انشعاب گیری غیرمجاز



مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

مدیریت تخصصی شبکه توزیع در راستایتشکيل کارگروه ملی 
دارایی

تدوین استاندارد مدیریت بر دارایی شبکه های توزیع آب-ISO24516

 اسناد همسان تامين لوله های پلی اتيلن تدوین

مسابقه مهارت فنی پرسنل حوزه بهره برداری

تعریف دوره های آموزشی پلی اتيلن

عارضه یابی لوله های پلی اتيلن





یاظهارنامه انطباق زیست محیط

مدیریت دارایی و چرخه عمر لوله های پلی اتیلن

ردیابی چرخه عمر و عمر 
...محصول و تحلیل ریسک هاو



هتجربه کشورهای توسعه یافت

پایدار با تمرکز بر مدیریت داراییخدمات آب شهری ژاپن در راستای توسعه 
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 متریال  سیستم های آبرسانی/دستور وزیر بر ای قوانین  ساختار استاندارد:
(Art. 1 Standards Concerning Pressure Resistanceاستاندارد مربوط به مقاومت در برابر فشار

.(Art. 2 Standards Concerning Soakage, etc)و غیرهsoakageاستاندارد مربوط به 

(Art. 3 Standards Concerning Water Hammering Threshold)استاندارد مربوط به آستانه ضربه قوچ

(Art. 4 Standards Concerning Corrosion Prevention)استاندارد مربوط به پیشگیری از خوردگی

 Art. 5 Standards Concerning Prevention of)استاندارد مربوط به پیشگیری از برگشت آب

Backflow)

(Art. 6 Standards Concerning Cold Resistance)استاندارد مربوط به مقاومت به سرما

(Art. 7 Standards Concerning Durability)استاندارد مربوط به دوام

قوانین و ضوابط جنس لوله ها



رویکرد مدیریت دارایی-گذاری در انتخاب جنس لوله ها سياست 

خدمات آب شهری ژاپن در راستای توسعه پایدار

:باالعمر-داکتیلبکارگیری لوله چدن رویکردافزایش 

(شهری1.2: متوسط شاخص خرابی لوله شبکه توزیعدر ایران )

فوالدیHPVCچدن داکتیل  

۶۶۶
۵۶.۶٪

۲۱۱
۳۱.۷٪

۴۰
۲.۷٪

چدن خاکستریآزبست

۵
۰.۷۵٪

۱۴
۲.۱٪

کیلومتر هزار : واحد
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انبارش قطعات یدکی شبکه 

توزیع

عه جهت مصارف نگهداری و تعمیرات و نیز طرح های بازسازی و توسارزش قطعات یدکی انبارش شده 
.می باشد( میلیون دالرآمریکا8)ینمیلیون 8۰۰ای 

.مسولیت برنامه ریزی و برآورد میزان قطعات یدکی مورد نیاز انبارش با واحد برنامه ریزی می باشد
روزانه موجودی انبار براساس ورود و خروج قطعات  به روز می شود 

روز یکبار کنترل موجودی و سفارش های جدید ۱۰هر 
gx)و اتصاالت نسل چدن چدن داکتیل لوله  type )۱۰۰ سال گارانتی دارد و انبارش آنها در فضای آزاد زیر آفتاب

تها داخل لوله و اتصاالت است که به همین دلیل ابتدا و انبه و باران مشکلی ندارد و مهم عدم ورود آلودگی 
.درپوش می گردد

ه فروش می نیز به این محل آورده می شوند و دو بار در سال ب( پس از تعمیرو تعویض)لوله و اتصاالت ضایعاتی 
(میلیون ین۵۰.)رسند

ه و اتصاالت لول.)این انبار باید جوابگوی  نیاز شبکه توزیع  برای شرایط اضطراری برای مدت یک ماه می باشد
ظر و پس از بررسی ماهانه کمبود ها براساس نیاز طرح ها و برنامه با در ن( میلیمتر9۰۰میلیمتر تا ۱۰۰سایز 

.گیری زمان تحویل سفارش ها انجام می گیرد
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