
 

  

استفاده از داده ها و سوابق تعمیرات گذشته براي ایجاد منحنی هاي پیش بینی  "
 " خرابی اصالح شده براي مدل سازي ریسک لوله هاي فاضالب

WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 
www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  

 

 Page 1 

  1استفاده از داده ها و سوابق تعمیرات گذشته براي ایجاد منحنی هاي پیش بینی خرابی اصالح"

 "شده براي مدل سازي ریسک لوله هاي فاضالب

  

  :خالصه

هاي بینی خرابی براي کمک در محاسبه هزینه ریسک لولههاي پیشدر حال حاضر از منحنی) SPU( ٢تأسیسات عمومی سیاتل

اي را باشند، احتمال وقوع یک خرابی نقطهنرمال شده می Weibullها که براساس توزیع این منحنی. کنندفاضالب خود استفاده می

تأسیسات عمومی سیاتل و با هدف هاي مورد استفاده اخیراً یک آنالیز براي تعیین دقت منحنی. زندبراي یک لوله خاص تخمین می

هاي فاضالب هاي رخ داده در لولهاي مورد انتظار که بیشتر براساس سوابق واقعی خرابیهاي خرابی نقطهها با توزیعجایگزینی آن

اي بتنی مورد هو لوله ٣هاي رسیاي را براي لولهسال تعمیرات نقطه 15هاي حاصل از این آنالیز داده. باشد، انجام گرفتسیاتل می

هاي احتمالی تخریب موجود ها نسبت به منحنینتایج حاصل از مطالعات نشان دادند که هر دوي این لوله. بررسی و آزمایش قرار داد

شیب و نتایج حاصل از مطالعات نشان دهنده تبعیت نرخ خرابی از یک منحنی نسبتاً کم. و مورد استفاده، نرخ خرابی کمتري دارند

شواهد بدست آمده مشخص کننده این . هاي رسی بودهاي بتنی و هم براي لولههم براي لوله) نمایی(منحنی توانی خطی بجاي 

که اغلب به دلیل زوال و نابودي آهسته و کند نسبت به (هاي بتنی براي لوله) مد خرابی(مطلب بودند که حالت غالب و عمده خرابی 

ها که تاکنون کار شده و از سوي دیگر مدت زمان کمی هم به وسیله این تعداد از لوله) باشد اي میزمان، بیشتر مربوط به خرابی سازه

تواند اطالعات بیشتري را در هاي بکار رفته و گذر زمان میباال رفتن سن لوله. باشدگذرد، قابل دستیابی نمیها میاز استفاده از آن

عالوه بر نتایجی که در باال روي آن بحث شد، . ی مورد انتظار را اصالح نمودتوان نرخ خرابها میدسترس قرار دهد و براساس آن

                                                             
1  Customized Predictive Failure Curves 
2  Seattle Public Utilities (SPU) 
3  Vitrified clay 
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و افزایش ) ٤هاي دستیهاي رسی و خاكهاي تند، خاكشیب(شرایط خاص محلی  باآماري ) همبستگی(آنالیز همچنین وابستگی 

  . پتانسیل تخریب لوله را نشان داد

  

  :معرفی

هزار نفر از مردم ساکن  700باشد و تقریباً به است که مالکیت آن با شهر سیاتل میتأسیسات عمومی سیاتل یک تأسیسات شهري 

میلیون نفر مشتري خرید  3/1همچنین بیش از . دهداین شهر خدماتی از قبیل آب، فاضالب، آب سطحی و مواد زائد جامد ارائه می

در حال اجراي اي از رخدادها به دلیل وقوع مجموعهکه سال است  5تأسیسات عمومی سیاتل بیش از . باشندآب از این تأسیسات می

باال بردن امنیت عمومی به دلیل : دالیلی که باعث شد این برنامه اجرایی گردد عبارت بودند از. می باشد 5یک برنامه مدیریت دارایی

بود، ها نیز اطالعات دقیقی در دست نمیافزایش نرخ سالیانه برخی از پارامترها، باالتر رفتن سن تأسیسات که از شرایط و موقعیت آن

مهمترین گام . تر شدن برخی از مقررات و قوانین زیست محیطی و در نهایت باال بردن سطح مطلوبیت در خدمات رسانیگیرانهسخت

است که در اي سازيها و پیشبرد روش مدلاولیه در مورد شبکه فاضالب در این زمان شناخت تأسیسات موجود و تهیه لیستی از آن

هدف اولیه به حداقل رساندن . ژي موفقِ جایگزینی و بهسازي مبتنی بر ریسک فراهم نمود آن بتوان اصولی را براي یک استرات

  . آورندهایی است که خرابی و توقف زیرساخت مورد نظر براي کل تأسیسات به بار میریسک

ها داراي سن کیلومتر از آن 3300که حدود  استلوله  6مسیر 35000شامل تقریباً شبکه فاضالب موجود تأسیسات عمومی سیاتل 

 2003در سال . میلیارد دالر بوده است 5/2ها حدود ، ارزش تقریبی آن2007هاي سال سال می باشند که براساس قیمت 75باالي 

بلکه براي تخمین  ،اي تأسیساتفقط براي محاسبه هزینه ریسک شبکه فاضالب برمدل ریسک خطوط فاضالبرو به عنوان ابزاري نه 

هاي فاضالب هزینه ریسک اصوالً، مدل ریسک لوله. به تنهایی توسعه داده شدو آن هم ها هزینه ریسک هر بخش و قطعه از لوله

  . کندوسیله ضرب پیامد تخمینی تخریب و خرابی در احتمال وقوع آن محاسبه می خرابی و توقف براي هر لوله را به تنهایی به
                                                             
4  Fill soils 
5  Asset management 
6 Pipe run 
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شود و اطالعات دقیق براي هر شهر متصل می GISهاي فاضالب به سیستم مدل ریسک لوله ،اي محاسبه پیامد یک تخریب خاصبر

هاي خاص یا اطالعاتی از قبیل رقوم ارتفاعی، تاریخ ساخت یا نصب، جنس، مجاورت و نزدیکی با سازه. (نمایدلوله را دریافت می

و به صورت غیرمستقیم پیامدهاي (اطالعات براي محاسبه پیامدهاي خاص مالی و اقتصادي مدل از این ). شرایط ژئولوژیکی خاص

هایی به عنوان مثال کدهاي بکار رفته در مدل براي لوله. نمایدهاي پیش گفته استفاده میبراساس ویژگی) زیست محیطی و اجتماعی

ضریب پیامد براساس هزینه تعمیر یک لوله که در زیر یک ساختمان که مثالً در زیر ساختمان ها قرار گرفته اند، بصورت خودکار یک 

   .گیردقرار گرفته است، به خود می

بینانه تخریب مبتنی بر زمان با استفاده هاي پیشدر طرف مقابل، ابزارهاي اصلی مدل براي تخمین احتمال خرابی، بکار بردن منحنی

آن هم ر این حالت از یک منحنی خرابی منحصر به فرد براي هر لوله در سیستم د. باشدمی Weibull-Typeاز منحنی نرماالیز شده 

هاي فاضالبرو بر اثر گذشت زمان و به علت زوال شود که در لولهدر این روش فرض می. شودبراساس سن و جنس لوله استفاده می

سال پس از  20شود که تا الوه بر آن، اینگونه فرض میع. مصالح لوله، روند تخریب از توزیع تقریباً نرمال و نمایی تبعیت خواهد کرد

هاي مختلف لوله در سیستم هاي مدل براي جنسورودي 1-1جدول . افتداتفاق نمی در آن نصب لوله، هیچ خرابی و تخریبی

  . دهدفاضالب شهر سیاتل را نشان می

  سات عمومی سیاتلهاي فاضالبرو تأسیاطالعات مصالح و عمر دارایی براي لوله - 1 - 1جدول 

مدت زمان تخمینی اولین خرابی از شروع   جنس لوله
  )سال(بهره برداري 

متوسط عمر باقیمانده 
  )سال(

متوسط کل عمر 
  )سال(

  120  100  20  رس
  80  60  20 بتن

PVC  20  80  100  
  80  60  20  آزبست سیمان

  80  60  20  آجري
  80  60  20  چدن نشکن

Corrugated Metal  20  40  60  
Re-Line  20  30  50  
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هاي رسی که در حال حاضر توسط تأسیسات عمومی سیاتل براي لوله Weibullیک مثال از توزیع خرابی مبتنی بر توزیع  1- 1شکل 

  . دهدشود را نشان میبکار گرفته می

  

  هاي فاضالبرو رسیسالیانه براي لولهخرابی احتمال  - 1-1شکل 

  

کند، این هزینه فاضالبرو یک پیامد منحصر به فرد میزان خرابی براي هر لوله در سیستم را محاسبه میاز آنجاییکه مدل ریسک لوله 

خروجی این روند هزینه سراسري ریسک . گردددر یک احتمال منحصر به فرد خرابی که براي هر لوله محاسبه شده است، ضرب می

بینی شده به وسیله هر لوله به واسطه ترکیب نرخ خرابی تجمعی پیشهزینه ریسک در حالت سالیانه و براي  ،در ادامه. باشدمی

گیرد ساله به این علت مورد استفاده قرار می 5دوره زمانی . گرددسال متوالی محاسبه می 5براي سال جاري بعالوه  Weibullمنحنی 

براساس . باشدسال می 5اند، زمان ارزیابی مجدد بندي شدهطبقه "با ریسک باال"هایی که در ارزیابی وضعیت در دسته چون براي لوله

را  CCTVریسک اقتصادي و مالی تحمل شده توسط تأسیسات براي هر لوله در طول دوره موقت بین سیکل انجام  ،این روش مدل

  . نمایدبرآورد می
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  بحث و نتایج آنالیز سوابق خرابی و تخریب فاضالبروها

  ودمشکل با منحنی هاي احتمال خرابی موج

بینی خرابی هاي پیششک و تردیدهایی که در تأسیسات عمومی سیاتل در چندین سال گذشته ایجاد شد، مربوط به صحت منحنی

- ها در مدل استفاده میبرخی از کارکنان که از این منحنی. گرفتهاي فاضالب مورد استفاده قرار میبود که در مدل ریسک لوله

هایی که در بینی دست باالیی را انجام داده است و عالوه بر آن تفاوتها پیشها براي اکثر لولهمنحنیکردند، احساس کردند که این 

مواردي چون . افتد بخوبی توصیف و تمیز داده نشده استهاي مختلف اتفاق میهاي با جنسهاي مختلف خرابی در لولهحالت

ریزي شده براي اد نسبتاً پایین تعمیرات انجام شده و تعمیرات برنامهو تعد CCTVهاي میدانی تشریحی، مشاهدات حاصل از گزارش

هاي موجود براي تعیین نرخ خرابی مورد انتظار براي کل سیستم اگر از این منحنی. زدانجام در آینده به این تردیدها دامن می

مورد مربوط به تخریب و خرابی مربوط  800د تأسیسات عمومی سیاتل استفاده گردد، نتایج تئوریک مورد انتظار به طور متوسط حدو

اما در واقعیت تأسیسات عمومی سیاتل در این . دادندرا نشان می) 2000دهه سال ( 21هاي فاضالب را در دهه اول قرن به زوال لوله

هاي فاضالب، لوله مورد تخریب و خرابی مربوط به زوال 150براي حدود . (ها را تجربه کرداین خرابی% 20بازه زمانی کمتر از 

این نکته الزم به ذکر است که تأسیسات عمومی سیاتل بطور متوسط .) ریزي تعمیراتی انجام و اجرا گردیدبصورت سالیانه برنامه

 ها مربوط بودند،هایی که بر اثر زوال لولهنقطه تعمیراتی را گزارش نمود، اما درصد زیادي از این موارد به خرابی 250سالیانه حدود 

ها مرتبط نمیها مربوط به وارد شدن خسارت از سوي شخص ثالث بود که عمالً به زوال لولهحتی برخی از این خرابی. تعلق داشت

  . شد

  

  هاي جدید احتمال خرابی هاي تعمیرات براي ایجاد منحنیبکارگیري سوابق داده

تأسیسات عمومی سیاتل یک مطالعه را با هدف توسعه  بینانه،هاي خرابی پیشدر یک تالش براي پیشبرد و توسعه دقت منحنی

 ،هاي جدیداین منحنی. ها که اخیراً بدست آمده بود را سازماندهی نمودهاي خرابی لولههاي خرابی اصالح شده مبتنی بر دادهمنحنی
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براي این . ندایجاد شده بود CCTVیا هاي حاصل از بازرسی ها بعالوه دادهبا استفاده از اطالعات مربوط به سوابق واقعی تعمیر لوله

تا  1989هاي هاي رسی در بین سالهاي بتنی و هم لولهلولهبراي منظور، تعمیرات و نتایج آنالیز شده حاصل از ویدئومتري هم 

ها از ولههاي تعمیراتی لاز آنجاییکه داده) 2-1شکل . (دادجمعیت سیستم تأسیسات عمومی سیاتل را پوشش می% 90، مجموعاً 2004

در نظر  مبناءبه عنوان سال شروع مطالعات براي  1989و پیش از آن یا در دسترس نبود و یا کیفیت پایینی داشتند، سال  1988سال 

هاي آماري که مربوط به حجم کم نمونه داشت، جداي از بتنی یا رسی بودن از روند آنالیز به علت پیچیدگی ،جنس لوله. گرفته شد

  . حذف گردیدند

  

  ویژگی هاي سن و جنس لوله هاي فاضالب تأسیسات عمومی سیاتل - 2-1شکل 
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مورد تعمیر براي  809(در این مطالعه تعداد تعمیرات مرتبط با تخریب مصالح لوله که در این بازه مطالعاتی انجام شده بود 

هاي بتنی و رسی براي لوله. ر مطالعه لحاظ شدندهایی که تا آن زمان دچار تخریب شده بودند دو آن لوله) فاضالبروهاي بتنی و رسی

 Weibullهاي احتمال خرابی و تخریب منحنی) MLE7(با استفاده از یک روش تخمین پارامتر آماري با نام تخمین احتمال حداکثر 

طول . اند، استفاده گردیدههایی که شدتخریب نشده اند بعالوه آن) زمان نوشتن مقاله(هایی که تاکنون این روش براي لوله. تولید شد

  . بیان گردیده اند 2- 1هایی که در آنالیز وارد شد در جدول لوله بازدید شده و تعداد خرابی

  هاهاي ورودي خرابی لولهخالصه داده - 2- 1جدول 

  تعداد خرابی  )متر(طول تقریبی بازدید شده   جنس لوله

  248  700000  بتن
  561  550000  رس

  

  خرابی لوله هامتدولوژي آنالیز 

هاي بازدید شده مورد ، لوله 2004تا  1989هاي هاي مربوط به سوابق تعمیرات در بین سالبا استفاده از نتایج حاصل از بازدید و داده

  :بندي شدندآنالیز قرار گرفتند و بصورت ذیل طبقه

 . هایی که تاکنون تخریب نشده بودندلوله •

 )1نوع ( .تخریب شده بودندهایی که در اولین بازرسی لوله •

 )2نوع ( .هاي بعدي تخریب شده بودندهایی که در بازرسیلوله •

  

                                                             
7  Maximum Likelihood method (MLE) 

http://www.wwes.ir
mailto:Waterwwes@gmail.com


 

  

استفاده از داده ها و سوابق تعمیرات گذشته براي ایجاد منحنی هاي پیش بینی  "
 " خرابی اصالح شده براي مدل سازي ریسک لوله هاي فاضالب

WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 
www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  

 

 Page 8 

هاي سمت چپ سال انجام بازرسی را نشان ستون. دهدسوابق نوعی مربوطه به بازرسی و تعمیر لوله ها را نشان می - 3-1جدول 

رنگ آبی و  1هاي داراي خرابی نوع براي لوله. فته نشده استهایی که تخریب نشده بودند، رنگ خاصی در نظر گربراي لوله. دهدمی

  . هاي داراي خرابی نوع ، رنگ قرمز در نظر گرفته شده استبراي لوله

  

  نمونه اي از سوابق لوله ها - 3- 1جدول 

  دفعات بازرسی  )فوت(طول لوله   سال نصب  جنس  کد لوله
1  2  3  

      1991  201  1950  بتن  1
    1994  1990  114  1972  بتن  2
  1996  1994  1991  150  1930  بتن  3
    1999  1998  80  1973  بتن  4
  2002  1995  1990  447  1912  رسی  5
    1990  1989  581  1891  رسی  6

  

در این صورت زمان تخریب بین سال . دهد که تخریب لوله برخی اوقات قبل از اولین بازرسی رخ داده استنشان می 1خرابی نوع 

بنابراین، این خرابی بین . بازرسی و خرابی یافت شده است 3لوله  1991به عنوان مثال در سال . نصب و سال اولین بازرسی بوده است

  . سالگی لوله رخ داده است 61سن صفر تا 

سالگی  18در سن  2به عنوان مثال لوله . بازدید روي داده است 2دهد که تخریب لوله برخی اوقات حدفاصل نشان می 2نوع خرابی 

مجدداً مورد بازدید  1994سال بعد و در سال  4اما این لوله . اي یافت نشدمورد بازدید قرار گرفته است و هیچ خرابی 1990و در سال 

سال رخ داده  22تا  18بنابراین خرابی در این لوله در حد فاصل سن . رابی در این لوله مشاهده شده استقرار گرفته که در آن سال خ

پاراگراف باال از لحاظ مفهومی با جدول متناقض است و یا در جدول رنگبندي  2 )علیرضا اسددخت(این مقاله  به نظر مترجم. (است

  )براي اطمینان به اصل مقاله مراجعه نمایید – اشتباه بیان گردیده است هابرعکس انجام شده است و یا توضیح در پاراگراف
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مورد  MLEبندي گردیدند، در ادامه با استفاده از روش تخمین پارامتر آماري هاي بازرسی شده براساس سابقه خرابی دستهکه لولهزمانی

که  8ها را به واسطه حداکثر کردن تابع درست نماییز دادهاي اترین منحنی خرابی براي مجموعهاین روش محتمل. آنالیز قرار گرفتند

از آنجاییکه روش . نمایدکند، تعیین میسناریوي مشاهده شده را مشخص می) با این حالت به پایان رساندن(احتمال دوام آوردن 

MLE 9هاي تطبیق منحنیرگرسیون یا روشهاي گیرد، بر سایر روشهاي تخریب نشده را در نظر میاي که مربوط به لولهنقاط داده 

سه  Weibullتواند براساس یک منحنی در استفاده از این روش اینگونه فرض شده بود که بهترین منحنی تطبیق می. ارجحیت دارد

اس اس. لوله فاضالبرو تعریف گردید) متر 76یا حدود (فوت  250منحنی احتمال خرابی بصورت نرخ خرابی در هر . پارامتره باشد

  . انتخاب این عدد به عنوان طول مبنا، این بود که میانگین طول قطعات لوله در سیستم فاضالب شهر سیاتل این مقدار بود

  

  نتایج اولیه و پایه آنالیز

در . نشان داده شده است 4- 1هاي بتنی و رسی پارامترهایی دارد که در شکل براي لوله Weibullهاي خرابی ترین منحنیمحتمل

  . باشدصفر می) دوخم شدگی(دو حالت، سومین پارامتر هر 

  

  Weibullپارامترهاي پایه و اصلی منحنی  -4- 1جدول 

 scale  shape  جنس
  77/1  379  بتن
  14/2  276  رسی

  

                                                             
8  likelihood 
9  Curve-fitting 
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هاي خرابی تا منحنی. نشان داده شده است 3-1کنند که در شکل هاي احتمال خرابی را تولید میمنحنی Weibullاین پارامترهاي 

هاي رسی هاي بتنی و هم لولههاي بکار رفته در سیستم هم براي لولهاز بیشرین سن لوله اغلببرون یابی شده است که  200سال 

  . بود

  

  منحنی هاي پایه احتمال خرابی - 3-1شکل 

  

  منحنی خرابی لوله بتنی) با شیب کم(توضیح صاف بودن  

این . بی لوله رسی شیب کمتري داردرابی لوله بتنی نسبت به منحنی خراشده است، منحنی خ نشان داده 3-1همانگونه که در شکل 

هاي رسی فرسوده هاي بتنی زودتر از لولهاز آنجاییکه فرض متعارف به اینگونه بود که لوله. موضوع تا حدي یک نتیجه حیرت آور بود
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توضیح ممکن براي این  4. هاي باالتر داشته باشندي بخصوص در سنها باید نرخ خرابی باالترشوند و از اینرو آنو مستهلک می

  :خروجی قابل بیان می باشد

  

 تأثیر سوابق بازرسی -1

. نوع لوله مورد مطالعه می باشد 2تر بودن منحنی بتنی تفاوت در سابقه بازرسی و بازدید بین یکی از دالیل بالقوه صاف

ها در دسته از خرابی% 17اند و باز مورد بازدید قرار گرفته 1رسی بیشتر هاي از لوله%  37دهند که رکوردها نشان می

- از خرابی% 11بار مورد بازدید قرار گرفتند و فقط  1ها بیشتر از از لوله% 20هاي بتنی، براي لوله. اندبندي شدهطبقه "2نوع"

اند که این موضوع منجر به مجدد بیشتري شدههاي رسی بازرسی به عبارت دیگر لوله. بندي شدندطبقه "2نوع"ها در دسته 

  . شده است 2درصد بیشتري از خرابی نوع 

از آنجاییکه ما به واسطه حذف احتمال تخریب و خرابی لوله در هر زمانی قبل از اولین بازدید قادر به مشخص کردن زمان 

تر با یک شیب تولید یک منحنی غیرخطی MLEدر روش  2باشیم، اثر خرابی نوع دقیق خرابی نزدیک به زمان بازرسی می

ها و شناسایی آوري بیشتر دادهاحتمال این حالت وجود دارد که با توجه به جمع. کندهاي با سن باالتر میبیشتر براي لوله

. شان عوض خواهد شدهاي بتنی و رسی موقعیتبراي لوله بتنی، نرخ خرابی مربوط به لوله "2نوع"هاي بیشتر خرابی

  )عیت برعکسی پیدا می کنندموق(

مجدداً براي لوله MLEبه منظور آزمایش اینکه آیا دلیل صاف بودن نسبی منحنی لوله بتنی این موضوع است یا نه، روش 

به  2به نوع  1هاي نوع هاي رسی نسبت خرابیبراي اینکه مانند لوله 2هاي نوع هاي بتنی اجرا شد و این بار وزن خرابی

رسید که در این  91/1به  shapeو پارامتر  323به  scaleنتیجه این بود که پارامتر . برسد، افزایش داده شد% 20حدود 

  . هاي رسی بود، اما به نتایج پایه نزدیکتر شدتر و پایینتر از لولهحالت کماکان منحنی صاف
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 :سیاتلهاي فاضالب بتنی تأسیسات عمومی سن لوله -2

هاي بتنی نسبتاً کم است و آن توان برشمرد این است که سن لولهاحتمال دیگري که براي صاف بودن منحنی لوله بتنی می

- هاي بتنی را نشان میمنحنی تجمعی درصد لوله 4-1شکل . قدر نیست که عملکرد آن را در طول عمر لوله منعکس نماید

). در زمان نوشتن مقاله(سال سن دارند  60هاي بتنی کمتر از لوله% 80که حدود  دهدبه عنوان مثال نمودار نشان می. دهد

هاي بتنی در حالت کلی بسیار جوانتر دهد لولهسال است که این موضوع نشان می 97، %80هاي رسی سن متناظر براي لوله

  . هاي رسی هستنداز لوله

 

  منحنی تجمعی سن لوله هاي بتنی - 4-1شکل 

  

سال با استفاده از یک سطح  60هاي با سن بیشتر از آزمایش و تست این موضوع، حداکثر نرخ خرابی براي لولهبه منظور 

در نرخ ) شیب(سریعترین شتاب ": شوددر اصل در این روش این سئوال مطرح می. درصدي محاسبه گردید 95اطمینان 
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هاي خرابی انتظار هاي حاصل از بازرسی و دادهبراساس داده متوانیسال که ما می 60باالتر از هاي با عمر خرابی براي لوله

  :منحنی نشان داده شده است 3در این شکل . نشان داده شده است 5-1نتیجه این سئوال در شکل  "داشته باشیم، چیست؟

  )قرمز(منحنی پایه لوله هاي رسی ** 

  )آبی(منحنی پایه لوله هاي بتنی ** 

  ) سفید(بتنی  منحنی تنظیم شده لوله هاي** 
  

هاي بتنی، شیب رو در بتن منحنی تنظیم شده لوله 2هاي نوع سال براي محاسبه درصد پایینتر خرابی 60براي سن صفر تا 

در . (یابددرصدي مجدداً افزایش می 95شیب براي نشان دادن منحنی اطمینان  60بعد از سن . کندبه باالتري پیدا می

براساس .) باشدتگی وجود دارد که در واقع محل همان حالت گذار و محدوده انتقالی میسال یک شکس 60منحنی و در سن 

تر از منحنی مطمئن باشیم که نرخ واقعی خرابی منطبق یا پایین% 95توانیم هایی که تاکنون گردآوري شده است، ما میداده

هاي دردسترس وجود ندارند رفتارهایی که در دادهشود که براساس علم آمار براي رخدادها یا تأکید می. باشدسفید رنگ می

  . توان محاسباتی را متصور بودنمی
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  منحنی هاي پایه احتمال خرابی و منحنی تنظیم شده براي بتن - 5-1شکل 

  

ن منحنی احتمال خرابی براي لوله هاي بتنی شبیه آن چیزي است نشان داده شده است، باالتری 5-1همانطور که در شکل 

  . ي لوله هاي رسی وجود داردکه برا

  

 حالت خرابی هنوز رخ نداده است -3

اي وجود دارد که هنوز شروع نشده است تا سومین توضیح ممکن براي پایینتر بودن منحنی بتنی این است که حالت خرابی

- هاي آتی نمیخرابیهاي رخ داده یک معیار قابل اطمینان براي در این سناریو، سوابق خرابی. در سوابق خرابی ذکر گردد

اطالعات ثبت شده از پرسنل بازدید و بازرسی . باشددهد شرایط به این صورت میچندین دلیل وجود دارد که نشان می. باشد

هاي بتنی در حالت کلی زمانی که هیچ عملیات تعمیر کند که شرایط لولهکننده تأسیسات عمومی شهر سیاتل پیشنهاد می

شود و اینگونه در آینده در برخی مواقع یک افزایش قابل توجه در نرخ نباشد، به سرعت دچار زوال میاي نیاز الزم و ضروري
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هاي محدودي به وسیله تأسیسات عمومی شهر سیاتل براي در زمان تهیه این مقاله، فعالیت. باشدخرابی مورد انتظار می

اي ها براي آیندهانجام گرفته است، اما حجم باالیی از فعالیت هاي بتنی یا براي همبستگی با نرخ خرابیتعیین نرخ زوال لوله

  . نزدیک برنامه ریزي شده است

در سناریویی که در اینجا توصیف شده است، . دهدهاي بتنی را نشان مینرخ خرابی آتی نامشخص براي لوله 6-1شکل 

  . دامنه عدم قطعیت ممکن است بسیار وسیع باشد

  

  تی نامشخص براي لوله هاي بتنینرخ خرابی آ - 6-1شکل 
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  :هاي بتنیدرست بودن منحنی پایه لوله -4

هاي بتنی که در اینجا پیشبرد داده شده است، ذاتاً درست و صحیح باشد آخرین احتمال ممکن این است که منحنی پایه لوله

این حالت ممکن است برخالف  .هاي رسی داشته باشدتر از منحنی لولهو لوله بتنی دست کم یک منحنی خرابی کمی صاف

هاي واقعی مورد استفاده در این مطالعه منطبق انتظار اکثر مهندسین و پرسنل تأسیسات عمومی سیاتل باشد، اما این با داده

  . است

  

  مبتنی بر زمان موجود تأسیسات عمومی سیاتل Weibullهاي توزیع خرابی منحنی

- اصلی که در حال حاضر به وسیله تأسیسات عمومی سیاتل مورد استفاده قرار می Weibullهاي توزیع خرابی منحنی 7-1شکل در 

، مقایسه رابی که در این آنالیز تولید شدههاي خبا منحنی) کشور استرالیا تهیه شده است Hunter Waterکه در اصل توسط (گیرد 

 50باشد و از سال ها به سرعت مشخص و هویدا میهاي اصلی شیب تندتري دارند، تفاوت بین آناز آنجاییکه منحنی. گردیده است

ها بیشتر از آن این شرایط بر این موضوع داللت دارد که عمر اقتصادي این لوله. شودها مشاهده میبه بعد واگرایی شدیدي بین آن

  . شده استچیزي است که قبالً فرض می
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  مطالعاتمقایسه منحنی هاي خرابی قبل و بعد از انجام این  - 7-1شکل 

  

  منحنی خرابی براساس شرایط محل ح کردناصال –آنالیز مطالعات اضافی و نتایج 

فاکتور مربوط به محل براي همبستگی  3که در باال مورد بحث قرار گرفت،  ،ها مبتنی بر جنس مصالحزوال لوله عالوه بر موضوع

  . احتمالی با احتمال خرابی افزایش یافته آنالیز گردید

 هاي تندلوله در شیب قرار گرفتن -1

 هاي رسی و نرمقرار گرفتن لوله در خاك -2

ناطقی که اند بعالوه ممناطقی که مشخص نیست با چه نوع خاکی پر شده( "m"هایی با نوع قرار گرفتن لوله در خاك -3

 .) هاي جزر و مدي قرار گرفته اندرا دارند و اصوالً در زون 10پتانسیل حالت مایع شدن

                                                             
10  liquefaction 
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براي ارزیابی رابطه و . هاي پایه خرابی، مطالعاتی انجام گرفتذاري و چگونگی اثرگذاري فاکتورهاي باال روي منحنیبراي تأیید اثرگ

هاي دوتایی بازدیدهاي لوله و خرابی ها آزمون براساس نمونه- هاي مشاهده شده، یک روش فرضیههمبستگی این فاکتورها با خرابی

متر از  50000دهد که تقریباً به عنوان مثال، این جدول نشان می. دهداین آنالیز را ارائه می اي ازخالصه 5-1جدول . بکار گرفته شد

. ها شناسایی گردیدمورد خرابی در آن 86هاي تند واقع بوده اند که اند در شیبهاي رسی که مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتهلوله

این روش مشخص . خرابی مورد انتظار بوده است 50خرابی مشخص کرد که فقط هاي پایه احتمال ها، منحنیبراساس سن آن لوله

شانس این وجود دارد که منحنی پایه % 5به عنوان مثال کمتر از . (باشدقابل توجه می 86و  50کرد که از لحاظ آماري اختالف بین 

  . تور محلی، اختالف قابل توجهی در نرخ خرابی وجود داردنتایج نشان دادند که براي هر فاک.) هاي نسبتاً زیاد را تولید کنداین خرابی

  

  نتایج همبستگی فاکتورهاي محلی - 5- 1جدول 

مجموع طول   دسته
  )ft(بازرسی شده 

متوسط سن 
  )سال(

تعداد خرابی 
  )واقعی(

تعداد خرابی 
  )براساس طرح(

اختالف قابل توجه از 
  فاکتور اصالح  لحاظ آماري وجود دارد؟

  00/1  خیر  568  560  83  1799493  رسی، مجموع
  72/1  بلی  50  86  81  164308  رسی، شیب تند

  74/1  بلی  43  75  80  145550خاك (رسی، خاك نرم 
  57/1  بلی  m"  106481  83  54  34"رسی، خاك نوع 
  00/1  خیر  290  282  50  2304746  بتنی، مجموع
  62/1  بلی  25  40  45  223180  بتنی، شیب تند

  50/1  بلی  19  28  46  848/170خاك (بتنی، خاك نرم 
  50/1  بلی  m"  378/160  53  37  25"بتنی، خاك نوع 

  

. باشدمی) محاسبه شده با استفاده از منحنی احتمال خرابی پایه(فاکتور اصالح در واقع نسبت خرابی واقعی به خرابی براساس طرح  

محاسبه  5- 1هاي تند را که با استفاده از ضرایب و نتایج جدول منحنی خرابی پایه رسی و منحنی خرابی مربوط به شیب 8- 1شکل 

  . دهدشده است را نشان می
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  منحنی خرابی پایه لوله هاي رسی و منحنی مربوط به لوله هاي رسی در شیب هاي تند –  8-1شکل 

  

  نتیجه گیري

  :هاي فاضالب نشان دادند کهآنالیز سوابق تعمیرات مربوط به لوله

هاي هاي فاضالب با یک بحران بزرگی روبرو باشند و منحنیسد تأسیسات عمومی سیاتل از تخریب لولهربه نظر نمی •

. هاي تأسیسات عمومی سیاتل پیشنهاد شده باشدتواند براي باال رفتن سن زیرساختمی Weibullخرابی براساس توزیع 

اي با نرخ به مراتب کمتري نسبت به هاي سازهرسد خرابیهاي فاضالب تأسیسات عمومی سیاتل به نظر میهمچنین لوله

 . آن چیزي که در اصل و به عنوان پایه فرض شد بود، داشته باشد
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هاي فاضالب تأسیسات عمومی سیاتل با آن چیزي که در اصل و به عنوان پایه فرض شده بوده، متفاوت الگوي خرابی لوله •

تخریب . هیچ عالئمی مبنی بر افزایش به صورت نمایی وجود ندارد نرخ خرابی پایین و خطی است و در حال حاضر. باشدمی

بخصوص . باشدبه جنس، سن، شیب و نوع خاك محل وابسته می) در حالت حداقلی(ها در نرخ هاي مختلف و خرابی لوله

ی نسبت هایی با خاك دستهاي رسی و در زمینهاي تند، در خاكهاي فاضالب قرار گرفته در شیبمشخص است که لوله

 . اند، خرابی بیشتري دارندهایی که در چنین مناطقی واقع نشدهبه لوله

آوري شهر سیاتل کم است و هنوز به حالت خرابی مرسوم و متداول این قبیل هاي بتنی بکار رفته در شبکه جمعسن لوله •

 . مر پایش شوندها باید نزدیک و مستشود که این لولهاما اینگونه احساس می. ها نرسیده استلوله

  

  :هاي آنالیز عبارت بودند ازمحدودیت

بلکه نرخی که در . دهدآوري شهر سیاتل را نشان نمیهاي فاضالبرو بکار رفته در شبکه جمعاین آنالیز عمر اقتصادي لوله •

مقابل هزینه  هاي تعمیرات متداوم و مستمر درعمر اقتصادي تابعی از هزینه. دهدگردد را نشان میآن خرابی شروع می

 . گرددافتد مربوط میهاي گسسته و غیر مستمر در لوله اتفاق میباشد که به نرخی که در آن خرابیجایگزینی می

هایی که مربوط به جنس و مصالح لوله تعداد تعمیرات الزم در آینده مشخص نمی باشد و فقط تعداد مورد انتظار از خرابی •

باشد و ها نمیدادند که بسیاري از تعمیرات مربوط به خرابی لولهها نشان داده. می باشدبینی باشند، تا حدي قابل پیشمی

- می ....و  dropped side sewersمربوط به فاکتورهاي خارجی اي مانند ساخت و سازهاي مربوط به اشخاص ثالث، 

 .  شوند

اند، اما از جنس بتن یا رسی سیاتل بکار رفته آوري شهرهایی که در سیستم جمعاین آنالیز براي تخمین نرخ خرابی لوله •

 .باشدنیستند، قابل کاربرد نمی
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  هاي بعديگام

  :باشند، عبارتند ازسازي میهاي حاصل از این آنالیز قابل پیادهسازي یافتهمراحلی که براي دوره کوتاه مدت در جهت پیاده

- هایی با خاك دستی قرار گرفتههاي رسی و یا در زمینتند، در زمینهاي هایی که در شیببراساس نتایج این مطالعات، لوله •

این . باشندهاي فاضالب تأسیسات عمومی شهر سیاتل داراي ضریب احتمال خرابی باالتري میاند در مدل ریسک لوله

این امر منجر به . گیردمی هاي بیشتري در آینده از آنها انجامگیرند و ویدئومتريها به تبع آن امتیاز ریسک باالتري میلوله

 . گرددها میآن هاي خرابیدرك بهتري از شرایط وموقعیت و الگوي

آوري فاضالب این شهر هنوز به مد و حالت اصلی خرابی هاي بتنی بکار رفته در شبکه جمعشود که لولهاینگونه فرض می •

شود که در هر حال اینگونه فرض می.) باشداي میسازه هايبه علت زوال کند مبتنی بر زمان، منظور خرابی(اند خود نرسیده

هاي بتنی یک نرخ هاي فاضالب و براي لولهبنابراین در مدل ریسک لوله. اي نزدیک روي خواهد داداین اتفاقات در آینده

نتیجه این ) 6-1رجوع به حد باالیی شکل . (ه استخرابی پیش بینانه بصورت دست باال و محافظه کارانه در نظر گرفته شد

ها به تأسیسات هاي بتنی و در کوتاه مدت نسبت به سایر جنسشود که هزینه ریسک نسبتاً باالیی براي لولهفرض این می

 . شودها میتحمیل می گردد که منجر به تناوب بیشتري براي انجام ویدئومتري از این لوله

هاي دستی قرار هایی با خاكهاي نرم و رس و زمینشیب تند، خاكهاي رسی در زمین هایی با حجم نسبتاً باالیی از لوله •

این کار این اجازه را به مسئولین تأسیسات عمومی . ها باید پیوسته و مستمر باشداند که تناوب انجام ویدئومتري از آنفتهرگ

 . ایدهاي رسی خود را پایش نماي لولهدهد تا بصورت سراسري بتوانند یکپارچگی سازهسیاتل می

هاي فاضالب زمانیکه براي انجام هاي موجود لولهاي قطعات و بخشتأسیسات عمومی سیاتل به آزمایش مقاومت سازه •

شود تأسیسات نسبت به این کار باعث این می. گیرند، ادامه خواهد داداي در دسترس قرار میهاي دورهتعمیرات و یا بررسی

 . ود آگاهی الزم را بدست آورنداي شبکه فاضالبروهاي خروند زوال سازه

 علیرضا  اسددخت: مترجم 
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