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  استفاده از تجهيزات مناسب جهت مقابله با پديده ضربه قوچ

  
 2رضا جليل زاده  ، 1علي سياحي

  شركت آبفاي خوزستان 
alisayahi1350@gmail.com   

  
  

  چكيده 
شدن  ها يا يك شير فلكه، قطع و وصلتغيير ناگهاني شرايط مرزي در سيستم هاي انتقال آب مانند باز و بسته شدن ناگهاني دريچه    

اي است ناگهاني پمپ و توربين و نظير اينها باعث ايجاد جريان گذرايي مي شود كه اصطالحاً ضربه قوچ ناميده مي شود. ضربه قوچ پديده
كه در خطوط لوله جريان تحت فشار و مجاري باز اتفاق مي افتد و بر قوانين فشار، تغييرات دبي يا تغييرات سرعت جريان و شرايط زماني و 

تواند در شبكه فشاري چندين برابر ني حركت سيال استوار است. موج هاي فشاري كه به صورت پياپي در طول ماده منتشر مي شود ميمكا
فشار كار سيستم را توليد كنند و موجب به وجود آمدن تنش هاي بسيار زيادي در اجزاي مدار شده و در بدترين حالت قادر به از بين بردن 

و معادل  شود. ضربه قوچ اصطالحي است كه از زبان فرانسه ترجمه شده استمپ و شكستن اتصاالت گوناگوني ميلوله ها، پوسته پ
انگليسي آن چكش آبي مي باشد كه علت اين نامگذاري صداي چكش مانند ناشي از اين پديده است. ضربه قوچ از ديدگاه علمي موجي از 

  ان در لوله ايجاد مي شود.فشار است كه در اثر تغييرات دبي يا سرعت جري

  
  ها، ضربه قوچ، دريچهسيستم هاي انتقال آب ، شبكه، لولههاي كليدي: واژه

  
  
  
  

  
  
  

 علوم وتحقيقات خوزستان دانشگاه ستيز طيمح يمهندس ارشد يدانشجو رشته كارشناس -1
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 ايران،دكتراي گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه اهواز  -2
  
  
  

   همقدم 
 قوچ چگونگي ايجاد ضربه

بعد از خاموش شدن ناگهاني پمپ، يك موج كاهنده فشار از طرف پمپ به طرف انتهاي خط لوله با سرعتي معادل 
متر بر ثانيه). اين موج فشار با حركت به انتهاي خط لوله فشار را  1000سرعت صوت در خط لوله به حركت در مي آيد (حدوداً 

يه سيستم منعكس مي شود تا به شير يك طرفه پمپ برسد و پس از برخورد با و از انتهاي مسير با فشار اول 1كاهش مي دهد
منعكس مي شود و اين سيكل تناوب چندين بار تكرار مي شود ولي با هر بار تكرار  2شير يك طرفه بصورت موج فشار مثبت

ساكن برساولين محاسبات  شدن به علت اصطكاك خط لوله و ساير عوامل كاهنده، مقداري از آن كاسته مي شود تا به حالت
انجام شد. ژوكوفسكي  1898مربوط به برآورد ازدياد فشار ناشي از ضربه قوچ به وسيله دانشمند روسي به نام ژكوفسكي در سال 

با لحاظ نمودن خاصيت كشساني آب و جدار لوله و اتكاء بر نتايج بررسي هاي تئوري و تجربي خود عالوه بر ارائه فرمول سرعت 
موج كه به فرمول سنپترزبورگ نيز معروف است، در زمينه اثرات محفطه هوايي، مخزن موج گير و تغييرات فشار ضربه انتقال 

قوچ نيز تحقيقاتي را در مسكو به انجام رسانده و نشان داده است كه اگر مدت زمان بسته شدن شير فلكه كمتر يا برابر با مدت 
فزايش فشار ضربه قوچ به مقدار بيشينه مي رسد. با اين حال، نظريه عمومي ضربه زمان الزم براي رفت و برگشت موج باشد، ا

توسعه داده شد وي نموداري براي افزايش فشار در شير به علت بسته شدن يكنواخت آن نيز  3توسط آليوي 1902قوچ در سال 
  سنپترزبورگ) را با فرضيات : ). ژوكوفسكي فرمول مورد اشاره (1392در همان سال ايجاد نمود (روشنگر و همكاران،

  نسبت به فشار استاتيكي، تلفات اصطكاكي ناچيز است. -1
  سيال بصورت تكفاز بوده و همراه آن گازي وجود ندارد. -2
  صورت گيرد. به شكل زير ارائه كرد: T=2L/aتغيير سرعت سيال در زماني كوتاه تر از زمان بحراني  -3

)1( 

a V
H

g


  

  
  معادله فوق: كه در
H (متر) حداكثر تغيير ارتفاع ناشي از ضربه قوچ :  
a   (متر بر ثانيه) سرعت انتشار موج  : 

V  (متر بر ثانيه) سرعت جريان :  
V  (متر بر ثانيه) تغييرات سرعت جريان :  

g  4،1977: شتاب ثقل (متر بر مجذور ثانيه)   (استريتر و وايلي(  
                                                           
1 Down surge  
2 Up surge 
3 Allievi 
4 Streeter and Wylie  
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متر بر ثانيه متفاوت است ولي در مورد لوله  1200تا  800فاده سرعت انتشار موج بين بسته به نوع لوله مورد است
دهد طول خط لوله، ارتفاع استاتيك و پروفيل پالستيكي اين سرعت ممكن است بسيار كمتر باشد. چنانكه اين فرمول نشان مي

ي از ضربه قوچي آب ندارند، كليه اين فاكتور ها طولي خط لوله هيچ تأثيري در بوجود آمدن و يا كاهش و يا افزايش فشار ناش
در تعيين نوع، ابعاد و حجم تجهيزات مقابله با ضربه قوچ تأثير دارند. به طور مثال، هر چه طول خط لوله بيشتر باشد و يا هر 

د و يا هر چه تر باشد ابعاد چرخ لنگ و يا حجم تانك ضربه گير تحت فشار بزرگتر مي شوچه پروفيل طولي خط لوله مغشوش
و يا فشار كار ناشي از شير  1ارتفاع استاتيك سيستم بيشتر باشد ضخامت جداره تانك ضربه گير تحت فشار ويا ارتفاع دودكش

  اطمينان بيشتر مي شود
  

  علت هاي بوجود آمدن ضربه قوچ در ايستگاه پمپاژ
-ا در انتقال آب ار يك منطقه به منطقه ديگر مييكي از رايج ترين روشه 2در طرح آبرساني، بهره گيري از ايستگاه پمپاژ

  باشد، در ايستگاه هاي پمپاژ بر اساس ميزان دبي عبوري در واحد زمان و فشار مورد نياز آب، پمپ ها انتخاب و چيده 
ها مي  شوند يكي از مهمترين نكات در طراحي، بررسي و مطالعه پيرامون عوامل و چگونگي ايجاد ضربه قوچ در اين ايستگاهمي

  باشد.
تغيير سرعت باعث ايجاد موج فشار در خطوط لوله مي شود و اين تغيير سرعت در ايستگاه هاي پمپاژ ممكن است به 

  داليل زير رخ دهد:
  روشن كردن يك يا چند پمپ -1
  خاموش كردن يك يا چند پمپ -2
  تغيير تنظيم شير ها يا بسته شدن ناگهاني شير ها -3
  ي پمپ يا پمپ ها (در سيستم هاي با دور متغير)تغيير سرعت دوران  -4
  پر كردن غير اصولي خط لوله -5
  استفاده از شير هاي يك طرفه نامناسب -6
  از كار افتادن ناگهاني يك يا چند پمپ  -7

البته علت استفاده از شير هاي يك طرفه نامناسب نوعي عامل تشديد كننده ضربه قوچ ( و نه بوجود آورنده آن) است. 
بدين صورت كه شير هاي يك طرفه اي كه نتوانند سريع (قبل از معكوس شدن در خط لوله ) بسته شوند باعث تشديد ضربه 

مي شود و  به همين دليل صدا و ضربه شديدي را به دنبال  3قوچ شده و بروز پديده كوبيده شدن ديسك شير هاي يك طرفه
  خواهد داشت.

ري مانند انتخاب شير هاي يك طرفه مناسب، بستن و يا باز كردن شير ها در خروجي به غير از مورد آخر با اتخاذ تدابي
پمپ ها به صورت كامالً آرام مي توان تغييرات فشار را به حداقل ممكن رساند. يكي از داليلي كه مؤكداً توصيه مي شود كه 

رام باز شود و نيز قبل از خاموش كردن پمپ قبل از روشن كردن يك پمپ، شير خروجي بسته بوده و پس از زدن استارت آرام آ
اول شير خروجي آرام آرام بسته شود و سپس پمپ ها خامش شود، همين موضوع است ولي در شرايط قطع ناگهاني برق اين 

                                                           
1 Stand pipe 
2 pump station 
3 Slamming effect 
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هاي حفاظتي تدابير قابل اجرا نخواهد بود و پديده ضربه قوچ با شدت زياد به وقوع خواهد پيوست و در اين شرايط سيستم
  گيري از ضربه قوچ مي تواند تأثير تخريبي آن را تاحد قابل قبول كاهش دهند. جلو

  توضيح وتشريع چند مطلب از موارد فوق:
  

  از كار افتادن ناگهاني پمپ ها
با از كار افتادن ناگهاني پمپ ها در ايستگاه پمپاژ و خط لوله به طوريكه در شكل نشان داده شده است، نوعي از گسيخته 

اند. نيز ناميده 2اتفاق مي افتد كه در برخي از منابع نام اين پديده را جدايش ستون سيال 1به نام گسيختگي ممتدشدين آب 
بعد از قطع ناگهاني برق در ايستگاه پمپاژ در فاز اول فشار منفي ايجاد شده  و با سرعت صوت در خط لوله به سمت انتهاي 

ي باشد كه در طول خط لوله منحني كاهش فشار، منحني پروفيل طولي خط مسير حركت مي كند اگر اين فشار منفي به حد
نشان داده شده است، در اين حالت ستون آب داخل خط لوله به علت تبخير شدن از  1كه در نمودارلوله را قطع بكند به طوري

فشار ناشي از آن ، از مقادير  هم گسيخته مي شود و شرايطي را پيش مي آورد كه بسيار حادتر از شرايط عادي است و افزايش
  ).1391؛ رنجبر،1382قابل محاسبه با فرمول ژوكوفسكي بسيار بيشتر مي شود(وكيلي تهامي،

                                           
  

زده  : گسيختگي ستون آب(در قسمت هايي كه هاشور2شكل     : گسيختگي ممتد به هنگام از كار افتادن ناگهاني پمپ1شكل 
  امكان گسيختگي ستون آب وجود دارد

  
  

  
   بسته شدن سريع شير هاي قطع و وصل

نشان داده شده است، در باال دست شير باعث  4و 3بسته شدن سريع شيرهاي قطع و وصل به طوريكه در شكل هاي 
، موج فشار منفي در ايجاد ضربه قوچي با فشار مثبت و در پايين دست شير باعث شروع ضربه قوچي با فشارمنفي مي شود

پايين دست شير باعث گسيختگي كه اغلب به علت بسته شدن سريع شير هاي قطع و وصل يا شكسته شدن و افتادن ناگهاني 
-گفته مي شود، اين نوع گسيختگي در نقاط مرتفع نيز ايجاد مي 3افتد گسيختگي متراكمديسك شير هاي كشويي اتفاق مي

  تگي آن است كه همه و يا بيشتر مقطع خط لوله را بخار آب و يا هوا اشغال شود. ويژگي اصلي اين نوع گسيخ
  كند.مي

                                                           
1 Extended Cavitation 
2 Fluid Separation Column 
3 Concentrated  Cavitation 
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فشار در باال : بسته شدن ناگهاني شير و ايجاد موج 4       شكل  : تأثير بسته شدن ناگهاني شير قطع و وصل در خط لوله3شكل

  دست و پايين دست آن
  

  اصول پيشگيري، كاهش و تجهيزات كنترل ضربه قوچ
  اين اصول را به دو دسته مي توان تقسيم كرد:

  شرايط قابل كنترل: -1
به آن شرايطي گفته مي شود كه قطع ناگهاني برق وجود ندارد و روشن و خاموش كردن پمپ ها و باز و بسته كردن شير 

  ن كنترل كرد.ها را مي توا
  شرايط خارج از كنترل: -2

  قطع ناگهاني برق وجود دارد و تغييرات سرعت جريان آب خارج از اختيار ما است به شرايطي گفته مي شود كه
درست است كه بيشترين خطرات در شرايط خارج از كنترل به وجود مي آيد ولي چنانچه تمهيدات الزم ايجاد نشود، 

انند شرايط خارج از كنترل مي تواند خطرناك باشد. به عنوان مثال خاموش كردن عمدي و ناگهاني شرايط قابل كنترل نيز م
يك پمپ هيچ فرقي با خاموش شدن ناگهاني پمپ به علت قطع برق ندارد با اين تفاوت كه خاموش شدن ناگهاني پمپ ها به 

يد ولي خاموش كردن يا روشن كردن پمپ ها علت قطع برق ممكن است هر از چند باري يك بار به صورت اتفاقي پيش آ
موردي است كه ممكن است هر روز و يا هر چند ساعت بارها نياز باشد. لذا استفاده از وسايل الزم جهت جلوگيري از تغييران 
ناگهاني سرعت آب كامالً ضروري و شرط اول بوده و استفاده كردن از شير هاي يك طرفه باسرعت بسته شدن زياد ضروري 

  ).1382ست.(وكيلي تهامي،ا
مقدار فشار ضربه قوچي كه در طراحي مقدماتي لوله بايد رعايت شود بر اساس استاندارد هاي مختلف ارائه  1در جدول

درصد از فشار كاري  10-50شده است، با مشاهده ارقام ياد شده در جدول مالحظه مي شود كه به طور معمول در حدود 
  از ضربه قوچ در طراحي در نظر گرفته مي شود.سامانه به عنوان فشار باشي 

  : مقدار فشار ناشي ضربه قوچي كه در طراحي مقدماتي خطوط لوله رعايت مي شود1جدول
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  استانداردهايي كه براي تعيين ضخامت و كيفيت مواد در خطوط لوله به كار گرفته مي شوند، بايد در حد بااليي باشند.
فيت بهتر و باالتر استفاده شود. براي مثال از بين انواع لوله هاي فوالدي، آن كه داراي حتي االمكان از مصالح با كي -

  تنش تسليم بيشتري است انتخاب شود. در واقع با افزايش كيفيت مصالح، تحمل لوله در مقابل ضربه قوچ باال مي رود.
عت هاي اقتصادي در سامانه انتقال آب سرعت جريان در خطوط لوله تا حد امكان كم در نظر گرفته شود معموالً سر -

متر بر ثانيه تعيين مي شود، حال كه در صنايع سرعت جريان ممكن است به علت نياز طراحي بيش از اين اندازه  2تا  7/0
  انتخاب شود 

 در محاسبه ضخامت لوله كه بر اساس مجموع  فشار كاري و درصدي از فشار آن جهت فشار جهت فشار ضربه قوچ و با -
توجه به تنش تسليم يا تنش مجاز بدست مي آيد بهتر است حد باالي موجود در بازار انتخاب شود تا حد تحمل فشاري خط 
لوله جريان افزايش يابد. با توجه به اين امر انتخاب لوله هاي فوالدي و چدني در طرح موجب مي شود كه كنترل فشار ضربه 

ري روبرو شود. در لوله هاي آزبست سيماني و بتني مسئله ارتقاء تحمل فشاري، با قوچ در مرحاه نهايي طراحي با مشكالت كمت
  صيقلي كردن جداره داخلي لوله ها و كاهش زبري و افزايش ضخامت جداره لوله توسط سازندگان امكان پذير است.

شار سامانه و نهايتاً فشار ضربه چند مرحله نمودن سامانه انتقال با استقرار ايستگاه هاي پمپاژ بين راهي مي تواند از ف -
  قوچ كاسته و لوله هاي جريان را براي تحمل فشار ضربه قوچ مطمئن تر سازد.

در صورت امكان بابد از پمپ هايي استفاده كرد كه داراب اينرسي زياد باشند در اين صورت توقف چنين پمپ هايي به  -
  صورت آني و لحظه اي نخواهد بود.

نتقال بايد سعي كرد تا محل استقرار خط لوله از خط شيب هيدروليكي باالتر قرار نگيرد، زيرا چنين در انتخاب مسير ا  -
امري در حالت عادي موجب ايجاد فشار منفي مي شود كه در هنگام بروز موج هاي منفي در مسير جريان اين وضعيت تشديد 

  و مخاطره آميز خواهد شد.
كه حتي المقدور خطوط لوله از خط القعر ها عبور نكرده و در پاره اي از مواقع اين در انتخاب مسير انتقال بايد سعي كرد 

امر با انتخاب مسير مناسب و با ايجاد پل در محل خط القعرها عملي مي باشد. در خطوط جرياني كه لوله وارد يك خط القعر 
استقرار لوله به حداكثر خود رسيده و لذا موج فشار شده و سپس افزايش ارتفاع پيدا مي كند، فشار سامانه در پايين ترين تراز 

  ضربه قوچ در اين نقطه از مسير جريان موجب افزايش خطر انهدام لوله خواهد شد. 
جهت محافظت از تأسيسات خط لوله و ايستگاه پمپاژ در مقابل اثرات مخرب پديده ضربه قوچ روش هاي مختلفي وجود 

ن اثرات استفاده شود، موضوعي كه اساسي جلوه مي كند اين است كه تدابير الزم طوري دارد. از هر روشي كه براي كنترل اي
مهيا گردند كه تغيير رژيم جريان در شبكه به آهستگي و در مدت زمان طوالني صورت گيرد. براي رسيدن به اين هدف دو راه 

  اساسي وجود دارد: 
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ايل مكانيكي مانند استفاده از چرخ طيار به منظور باال بردن دخالت مستقيم در سيستم دستگاه پمپ و استفاده از وس -1
  گشتاور اينرسي قطعات چرخنده.

  تغيير حجم سيالي كه در شبكه لوله كشي جريان دارد مانند استفاده از مخزن هوا يا منابع ديافراگمي و.... -2
  كليه روش هاي مختلف از نظر عملكرد به سه گروه تقسيم مي شوند:

  لوگيري در مواردي كه موج كم فشار باعث آسيب مي شود.روش هاي ج -
  روش هاي جلوگيري در مواردي كه موج پر فشار باعث آسيب مي شود. -
  ).1391روش هاي جلوگيري در مواردي كه هم موج پر فشار و هم موج كم فشار باعث آسيب مي شود (رنجبر، -
  

  تجهيزات الزم براي جلوگيري از ضربه قوچ
زات مورد استفاده در سامانه هاي انتقال كه جهت كنترل يا كاهش ضربه قوچ به كار مي روند، بر حسب وسايل و تجهي

نوع سامانه انتقال، بزرگي و كوچكي طرح، نوع لوله و سيال، مقدار فشار ناشي از ضربه قوچ، اهميت پروژه از نظر خسارات وارده 
  فاظت متفاوت است. احتمالي، نحوه بهره برداري و هزينه اجرايي سامانه ح

انواع وسايل حفاظتي كه در ايستگاه هاي پمپاژ و مسير خطوط انتقال جهت كنترل و يا كاهش شدت فشار ضربه قوچ به 
  كار مي روند عبارتند از:

  وسايل كنترل ضربه قوچ در ايستگاه هاي پمپاژ: -
  استفاده از پمپ هاي با اينرسي زياد .1
  ي پمپاژاستفاده از چرخ لنگ در ايستگاه ها .2
  لوله هاي كنار گذر .3
  شير هاي يك طرفه .4
  محفظه فشار .5

  وسايل كنترل فشار ضربه قوچ در خطوط لوله: -
  شير هاي يك طرفه .1
  مخازن موج گير .2
  مخازن تغذيه .3
  شير هايي كه زمان باز و بسته شدن آن ها تنظيم و كنترل مي شود. .4

  
  
  
  

  استفاده از شير هاي يك طرفه با سرعت بسته شدن زياد
تقرار شير يك طرفه در ابتداي لوله رانش يا در محل اتصال لوله جريان به پمپ مي باشد شيرهاي يك طرفه محل اس

شايد از نظر سهولت مكانيزم عملكرد از ساير شيرها ساده تر باشند ولي بايد در نظر گرفته شود كه انتخاب نوع نادرست اين 
مي آورد. اصوالً در انتخاب شيرهاي يك طرفه در سيستم هاي پمپاژ  شيرها بزرگترين مشكالت را در سيستم هاي پمپاژ بوجود
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توانند به هيچ عنوان نبايد قيمت شير را مالك قرار داد (موضوعي كه متأسفانه رايج است). در شيرهاي يك طرفه اي كه نمي
وجود مي آيد كه با ضربه و سريعاً بسته شوند پديده اي به نام كوبيده شدن ديسك شير يك طرفه به نشيمن آببندي كننده ب

صداي بسيار شديدي همراه است كه اكثراً باعثشكسته شدن شير يك طرفه و آسيب ديده ساير تجهيزات مي شود. بايد در نظر 
توان از آن گرفت كه پديده مذكور جزئ اجتناب ناپذير ار ضربه قوچي نيست و با انتخاب نوع صحيح شير يك طرفه مي

  پئيئه مي تواند باعث تشديد ضربه قوچ شود. براي جلوگيري از اين پديده دو راه وجود دارد:جلوگيري كرد ولي اين 
استفاده از شير هاي يك طرفه ترمز دار كه بسته شدن ديسك شير يك طرفه را آهسته تر مي كند و از كوبيده شدن  -1

كه شير آهسته بسته اده نيست چون هنگاميكند، اين روش معموالً در سيستم هاي پمپاژ قابل استفديسك شير جلوگيري مي
شود جريان معكوس از پمپ عبور مي كند و پمپ به صورت توربين عمل مي كند كه بسيار خطرناك مي باشد و ممكن است 
عبور جريان يك طرفه از شير يك طرفه نيرو هاي بسيار زيادي به سيستم ترمز وارد كند كه مي تواند باعث تخريب سيستم 

  شود.ترمز شير 
استفاده از شيرهاي يك طرفه كه سريع بسته مي شوند. براي بستن سريع شيرهاي يك طرفه بايد نيرويي به غير از  -2

كند، به ديسك شير در جهت بسته شدن وارد كرد. در شيرهاي يك طرفه لواليي و شيرهاي يك طرفه آنچه جريان آب وارد مي
  ه به محور شير در خارج از بدنه شير اين كار را انجام داد ولي اين كار توان با اضافه ردن اهرم و وزناي ميپروانه
تواند شيرهاي يك طرفه را به مقداري كه نياز است سريع ببندد، همچنين مي توان از شيرهاي يك طرفه فنر دار سوپاپي نمي

  استفاده كرد كه نتايج بسيار بهتري نسبت به انواع قبلي دارند.  
برابر سريع تر از شيرهاي يك طرفه  5تا  8/3طرفه سوپاپ دار فنر دار زمان بسته شدني معادل در ضمن شيرهاي يك 

اي و لواليي دارند و مي توانند قبل از معكوس شدن موج فشار از انتهاي سيستم بسته شوند و از آثار مخرب آن مدي پروانه
  ).1382جلوگيري كنند (وكيلي تهامي،
  شيرهاي هواي در روزنه

ديده مي شود اين شيرها داراي يك روزنه بزرگ و يك روزنه كوچك هستند، روزنه بزرگ اين است  5يكه در شكلبه طور
كه با افت فشار در خط لوله، باز شده و هوا را به داخل وارد كند و سپس با افزايش فشار، روزنه بزرگ بسته شده و هواي جمع 

شود. معموالً توليد كنندگان شيرهاي هوا اين روش را براي  شده در داخل خط لوله از طريق روزنه كوچك از خط لوله خارج مي
جلوگيري از مسئله ناشي از افت فشار بيش از حد در نقاطي از خط لوله كه احتمال گسيختگي ستون آب وجود دارد توصيه مي 

ولي اين مسئله كنند چون با وارد شدن هوا تحت فشار جو به داخل خط لوله از كاهش فشار در آن مقطع جلوگيري مي شود 
مشالت زيادي در خط لوله ايجاد مي كند چون در شيرهاي هواي دو روزنه، هوابا حجم زياد در مدت زمان اندك از روزنه بزرگ 
وارد لوله مي شود ولي تخليه آن از طريق روزنه كوچك كه مقطع عبور هوا در آن فقط چند ميلي متر مربع است به زمان 

  طوالني تري نياز دارد.

  
  : شير هواي دو روزنه5كلش
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 تانك ضربه گير يك طرفه
اين تانكها طوري ساخته مي شوند كه آب فقط بتواند از آنها وارد خط لوله شود ولي از خط لوله نتواند داخل تانك جريان 

سيله فقط پيدا كند و اين كار با نصب يك شير يك طرفه بين خط لوله و تانك ضربه گير يك طرفه امكان پذير مي شود. اين و
در فاز فشار منفي عمل مي كند كه بدين ترتيب كه با كاهش فشار خط لوله شير يك طرفه باز شده و آب داخل تانك ضربه 
گير يك طرفه وارد خط لوله مي شود تا از افت فشار غير مجاز جلوگيري كند و در فاز فشار مثبت شير يك طرفه بسته مي 

د تانك نشود. مقدار آبي كه از تانك داخل خط لوله جريان پيدا مي كند توسط يك شير شود تا آب پر فشار داخل خط لوله وار
فلوتر مجددا تأمين مي شود تا سطح اب داخل تانك هميشه در ارتفاع مورد نظر باقي بماند. تانك ضربه گير فقط از به وجود 

ز فشار مثبت كاري از آن ساخته نيست و افزايش آمدن فشار منفي غير مجاز جلو گيري مي كند و در مقابل افزايش فشار در فا
يك تانك ضربه گير يك طرفه را نشان مي  6فشار بايد با استفاده از تجهيزات ديگري مانند شيرهاي اطمينان كنترل شود شكل

ه گير يك تأثير تعدادي تانك ضرب 7دهد. از اين وسيله در سيستم هاي با فشار استاتيك زياد نيز مي توان استفاده كرد. شكل
  طرفه را بر روي منحني فشار منفي در يك خط لوله پمپاژ با ارتفاع استاتيك نسبتا زياد نشان مي دهد. 

؛ 2005تانك هاي ضربه گير يك طرفه فقط نقاطي از خط لوله را كه پس از آن ها قرار دارند حفاظت مي كنند (مايز،
  ). 1382وكيلي تهامي،

  

        
: منحني نأثير تانك ضربه گير يك طرفه بر روي منحني 7شكل                                            : تانك ضربه گير يك طرفه 6شكل
  فشار منفي

  
  1تانك ضربه گير تحت فشار

را در مقابل پديده ترين امكانات الدر ميان تجهيزات مقابله با ضربت قوچي تانك ضربه گير تحت فشار بيشترين و ايده
كند. اين وسيله در فاز فشار منفي و هم در فاز فشار مثبت عمل مي كند بدين معني كه هم از ضربت قوچي فراهم مي

كند و هم افزايش فشار را جذب مي كند البته ايين سيستم ها محدوديت هاي دارد كه به نه گسيختگي ستون اب جلوگيري مي
هاي طراحي، نصب و نگهداري اين سيستم در مقابله با ساير سيستم ها بسيار زيادتر است و نياز اشاره خواهد شد. ضمنا هزينه 

دهد اين دو تانك ضربه گير تحت فشار را نشان مي 9و  8به اپراتورهاي مجرب از مشكالت استفاده از اين سيستم است شكل 
ت وقتي فشار كاهش مي يابد ، هوا منبسط شده و سيستم شامل يك تانك است كه تقريبا نصف آن اب ونصف هواي فشرده اس

آب را به داخل خط لوله مي فرستد و در فاز فشار مثبت آب از داخل حط لوله به مخزن جريان پيدا مي كند و هوايي را كه 
منبسط شده است مجددا فشرده مي كند و به اين ترتيب هم از كاهش فشار و هم از افزايش غير مجاز فشار در خط لوله 

كند. هواي متراكم در باالي مخزن در طول زمان در آب حل مي شود و از فشار آن كاسته مي شود و كمپرسور جلوگيري مي

                                                           
1 Air chamber 
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كوچك نصب شده در اين سيستم مقدار هواي حل شده را جبران مي كند تا نسبت حجم هوا به حجم آاب در داخل تانك 
مشخص كند تانك هاي ضربه گير تحت فشار به دو طريق به خط لوله ضربه گير تحت فشار را صرفا محاسبات مربوطه مي تواند 

  وصل مي شوند: 
  اتصال مستقيم  -1
  اتصال با سيستم كنار گذر -2

                                      
  

  دودكش و مخزن تحت فشار در خط لوله  : 9شكل                                                                     شيركنترل پمپ: 8شكل                 
  
  استفاده از شيرهاي كنترل پمپ در خروجي پمپ ها

اصوالً پمپ هاي سانتريفيوژ مي بايستس در مقابل شير خروجي بسته استارت زده شوند و پس از رسيدن فشار پمپ به 
پمپ به آرامي صورت گيرد و ثانياً از ضربه قوچي جلوگيري شير خروجي به آرامي باز مي شود تا اوالً راه اندازي  1فشار دبي صفر

به عمل آيد. همچنين در هنگام خاموش كردن پمپ نيز مي بايستي اول شير خروجي پمپ به آرامي بسته شده و سپس پمپ 
قطع و وصل خاموش شود تا به قوچي تا حداقل ممكن كاهش يابد. براي اين كار يا بايد با صرف هزينه هاي هنگفت از شيرهاي 

اي و يا شير كشويي مجهز به محرك الكتريكي با سيستم فرمان مناسب براي باز و بسته كردن به معمولي مانند شير پروانه
  موقع شير استفاده شود.

  
  : شير كنترل پمپ پيلوت دار10شكل 

  
  معرفي نرم افزار حل عددي ضربه قوچ  

  ر يك سامانه انتقال مايع و بررسي اثرات آن استفاده از يكي از راهكارهاي مناسب براي محاسبه ضربه قوچ د
افزارهاي رايج و مرتبط مي باشد. اين امر با توجه به اينكه معادالت حاكم بر پديده ضربه قوج پيچيده و وابسته به زمان بوده نرم

                                                           
1 Shut – off  head 
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افزارهاي تر استفاده از نرمتواند آن را مشكل تر سازد، باعث اهميت بيشتر و روز افزونو شرايط خاص هر پروفيل خط مي
ريزي كامپيوتري و راندمان محاسبات و بيان روش انتشار موج، روش محاسباتي مي شود به همين منظور بواسطه سهولت برنامه

- مشخصه بر ساير روش هاي عددي ترجيح داده مي شود و غالب نرم افزار ها جهت تحليل ضربه قوچ از اين روش استفاده مي

  اشاره كرد.  FT IMPULSE  PIPENET, HYTRAN, ART, ،HAMMERبهتوان افزارهاي رايج مينرمكنند از جمله 
  

    HAMMERنرم افزار 
جهت طراحي و آناليز سيستم هاي لوله هاي تحت فشار در دو حالت جريان  قدرتمند ايهبرنام HAMEERنرم افزار 

ليل و درك بهتر سيستم هاي مركب از پمپ و شبكه هاي لوله  به مهندسان در تح كه مي تواندار و ناپايدار مي باشد، پايد
و با  Bentley Systemsهنگام انتقال از يك حالت پايدار به حالت پايدار ديگر كمك كند. اين نرم افزار توسط شركت آمريكايي 

زيادي را در زمينه آب كه پروژه ها و تحقيقات  EHG1و براساس فناوري شركت   Haestad Methods Sulotion centerهمكاري 
 و فاضالب انجام دادند، تهيه گرديده است. تاكنون هشت نسخه از اين نرم افزار به بازار ارضه شده است  كه آخرين نسخه 

Hammer V 8  .مي باشدEHG  وBentley Systems  كميته اي را براي اصالح پيوسته و مداوم نرم افزارHAMEER  تشكيل
  .)1391رادمهر،(داده اند 
از صداي ضربه اي بلند گرفته شده كه مي توان صداي آن را در زماني كه جريان هاي انتقالي اتفاق مي   hammerامن
شنيد. اين نرم افزار مهندسان را قادر مي سازد تا طراحي مناسب و سيستم هاي كنترل موج گير اقتصادي را براي شبكه  افتد،

  ).1391،(قيصري هاي لوله كشي و پمپاژ داشته باشند
  

    HAMMERقابليت هاي نرم افزار 
باعث شده است كه به طور وسيع در شبكه هاي آبرساني استفاده شود. اين نرم  Hammerقابليت هاي خاص نرم افزار 

افزار عالوه بر دقت محاسباتي، توانايي شبيه سازي كليه تجهيزات سيستم انتقال از جمله شبكه پيچيده لوله ها، شيرآالت، پمپ 
ا، مخازن و همچنين تجهيزات حفاظتي ضربه قوچ را دارد.مدل كردن ناپايداري هيدروليكي ناشي از ضربه قوچ حتي در حالت ه

جدايي ستون آب، مديريت و طراحي مدل ها، طرح و تحليل مدل هاي جريان پايدار هيدروليكي، محاسبه نيروهاي ناشي از 
  ).  Bently systems Inc,2005ت هاي اين نرم افزار است(جريانات ناپايدار و مدل كردن توربين از قابلي

 ها و پمپ مخازن، به سرعت يك شبكه لوله كشي، محيط آن به آساني و قابليت گرافيكي بااليي دارد كه مي توان در
كه به  داي دارپذيري دارد يا كتابخانه هاي از پيش تنظيم شده فرا طراحي نمود. جداول انعطا ضربه قوچتجهيزات كنترل 

با كم  و تحليل جريان هاي انتقالي مي توان Hammerكرد. با كمك نرم افزار محاسبه و ارائه توان پارامترهاي مدل را سرعت مي
كنندگان كاهش مصرف ايمني را در بهره برداري افزايش و فراواني شكست را براي هاي مربوط به ضربه قوچ،نمودن خطر آسيب

و عمر مفيد زير ساختارها  جلو گيري نمودلوله كشي  پوسيدگي و گسيختگي در سيستم هاي پمپاژ وهمچنين مي توان از  .ادد
 نيروهاي انتقالي ممكن (فشارها واد شدت نيروهاي انتقالي ناشي از شوك هاي فشار انتقالي را كاهش د تعداد و اد.را افزايش د

  حساب نيامده مي گردد). افزايش نشتي و آب به است باعث لقي اتصاالت يا رشد ترك ها،
  

 نتيجه گيري
                                                           
1 Environmental Hydraulic Group 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 الت ششمين كنفرانس آب، پساب و پسماندمجموعه مقا

 978 - 600 – 8045 – 47 – 2شماره شابك مقاالت: 

  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  
88671676 )021 ( - 09197556424  

  مجريان: هم انديشان انرژي كيميا و
 انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 

www.PASAB.ir  
  

 88671676تلفن تهران:           مجري: هم انديشان انرژي كيميا  www.Pasab.irعلمي آب، پساب و پسماند      همايش 

 

امروزه يكي از مسائل نگران كننده در طراحي ايستگاه هاي پمپاژ ،  خطوط انتقال و ايستگاه هاي كنترل جريان در جهان 
پديده ضربه قوچ مي باشد، در صورت عدم كنترل دقيق و صحيح اين پديده صدمات جبران ناپذيري به شيرآالت ، بدنه و 

پ ها ، لوله ها و خطوط انتقال وارد مي شود. بدين منظور توجه محققين كشور بيش از پيش به روش هاي نوين پپوسته پم
  جلوگيري از اين پديده معطوف شده است.

در اين پايان نامه، پديده ضربه قوچ در ايستگاه پمپاز ام الدبس و خطوط انتقال منتهي به مخازن ذخيره طرح غدير توسط 
بررسي قرار گرفت، و تجهيزات جلوگيري از ضربه قوچ طراحي شد و كارايي آن براي  موردBENTLEY HAMMER نرم افزار 

  جلوگيري از صدمات احتمالي پديده ضربه قوچ مورد ارزيابي قرار گرفت. 
ان پمپ به عنو 3پمپ در حال كار و  5در اين مقاله پديده ضربه قوچ در ايستگاه پمپاژ با حالت كار معمول آن يعني 

 .يدك و خطوط انتقال منتهي به مخزن بدون نصب تجهيزات جلوگيري از ضربه قوچ بررسي شد

نتايج محاسبات در اين حالت نشان مي دهد كه در بيشتر نقاط خط لوله فشار منفي حادث شده و موج برگشت به ميزان 
متر بدست آمد به  -9/7تر و مقدار مينيمم آن م 9/141چند بار فشار اضافي توليد مي كند، مقدار ماكزيمم فشار در اين حالت 

  دليل وجود فشار منفي در خط لوله در اين حالت باعث صدمه ديدن خطوط انتقال و بدنه پمپ ها مي شود.
بهترين  Hammerبه منظور جلوگيري از پديده ضربه قوچ در حالت قبل پس ار بررسي و مدل كردن خط لوله در نرم افزار 

فشار منفي حادث شده يك تانك ضربه گير يك طرفه مي باشد كه به هنگام قطع برق و ايجاد فشار منفي گزينه براي كنترل 
متر مي باشد  153متر است كه حجم مفيد آب در آن  6متر و ارتفاع آن  7/5آب را از مخزن به خط لوله وارد نمايد، قطر آن 

آزمايشات نشان داد كه تانك ضربه گير طراحي شده قادر به  متر مي باشد. نتايج 23ارتفاع كف مخزن تا تراز طبيعي طمين 
  جلوگيري از پديده ضربه قوج نمي باشد، در اين حالت سيستم به حالت پايدار نرسيده و فشار در خط لوله نوسان زيادي دارد.

را به براي رفع اين مشكل تجهيزات جانبي ديگري طراحي شد كه باعث ميرا شدن موج هاي فشاري شود و سيستم 
ميلي متر و مسير كنارگذر   1200حالت پايدار برساند، پس از بررسي حالت هاي مختلف استفاده از يك شير يك طرفه با قطر 

  ميلي متر در صورتي كه شير يك طرفه  به حالت نيمه باز درآمده است انتخاب و به سيستم اضافه شد. 250
ه با نصب تجهيزات جلوگيري از ضربه قوچ طراحي شده در مقايسه با نتايج آزمايشات، بررسي ها و نمودارها نشان داد ك

ثانيه ميرا شده و تقريباٌ به حالت  100حالت بدون نصب تجهيزات تغييرات فشار كمتري مشاهده شد و موج فشاري در مدت 
  پايدار رسيد.

ميلي متر ، قطر   300ده مخزن) متر   ، قطر لوله ورودي(پر كنن 7/5در نهايت تانك ضربه گير طراحي شده داراي قطر 
متر،  87متر، سطح مايع در مخزن ضربه گير  58ميلي متر ، قطر شير يك طرفه، گره كاهش سطح   1000خروجي مخزن 

متر مكعب مي باشد. همانطور كه در نمودار ها و  87/99، ميزان آب مورد استفاده   09/83سطح نهايي مخزن ضربه گير 
ص مي شود با نصب تجهيزات حفاظتي ذكر شده كليه فشار هاي منفي حادث شده در خطوط جداول تغييرات فشار مشخ

  برطرف شده و به دنبال آن فشار مثبت برگشتي نيز كاهش يافته است. 
  منابع فارسي:

ي هيدروليك، گناباد، مجله علمي پژوهش - ابوذري،م؛ يونسي، ح؛ جعفر زاده،م ، ن؛ بررسي عوامل مؤثر در حادثه خط انتقال آب گيسور .1
  1، شماره  7، دوره  1391

، مطالعه موردي شهرستان آزادشهر، HAMMERاحمدوند، م؛ ساطاني، ج؛ اميني؛ بررسي پديده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار  .2
  1381اولين كنفرانس ملي راه هاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش هاي كشاورزي و محيط زيست دانشگاه تهران، 
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، ح؛ جعفرزاده، م.ر؛ بررسي اثرات ضربه قوچ در خط آبرساني طرقبه، هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه لياناسمايي .3
  1388شيراز، 

مروري بر ضربه قوچ در سيستم هاي توليد بخار و راهكارهاي علمي جلوگيري از بوجود آمدن آنف اولين  ؛صمدي افشار، ع ؛بهمياري، ا .4
  1390مللي نفتف گاز، پتروشيمي و نيروگاهي تهران ، كنفرانس بين ال

  70و  22، ماشين هاي آبي،جلد اول، پمپ ها، انتشارات دانشگاه تبريز، 1378حسن زاده، ي،  .5
حقيقي پور، ص؛ فتحي مقدم، م؛ بررسي هيدروليك جريان هاي ميرا در خطوط انتقال آب تحت فشار انعطاف پذير، دانشگاه چمران  .6

  1391اهواز،
م زاده، ح؛ رياسي، ع؛ درويش دماوندي، م؛ بررسي اثر لوله پولي اتيلني موضعي در سيستم انتقال آب با خط لوله فوالدي بر روي رحي .7

  126 – 118،صفحات  11-12،  10شماره  13، دوره 1392پديده ضربه قوچ ، مجله علمي پژوهشي مهندسي مكانيك مدرس،
ربه قوچ در ايستگاه پمپاژ سد حسنلو در درياچه اروميه با استفاده از نرم افزار رضايي، ح؛ نظري، پ؛ شيخي وند، ج؛ بررسي ض .8
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فصيحي فرد، ه؛ گيوه چي، م؛ يونسي، ح؛ فغفور مغربي، م؛ براي اهميت عوامل مؤثر فشار ناشي از جريان هاي گذرا در شبكه هاي  .10

  1393آبرساني، هفتمين كنگره مهندسي عمران، زاهدان، 
، ششمين كنگره   WHAMOبررسي ضربه قوچ در شبكه آبياري شهر باخزر با استفاده از نرم افزار كوهستاني، م؛ جعفرزاده، م. ر؛  .11
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  . 142 – 131،صفحه 1، شماره 24، جلد 1393له دانش آب و خاك، قوچ در ايستگاه پمگاژ سد حسنلو، مج
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