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 خالصه

 شرایط زمانی و تغییرات دبی یا تغییرات سرعت جریان و افتد و بر قوانین فشار،مجاری باز اتفاق می خطوط لوله جریان تحت فشار و درضربه قوچ 

. استهای پمپاژ ها، بررسی و مطالعه عوامل و نحوه ایجاد ضربه قوچ در ایستگاهترین نکات در طراحییکی از مهم است. مکانی حرکت سیال استوار

 AFTمورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی فرایند مذکور توسط نرم افزار سونگوندر این مقاله سیستم چرخش آب فرایندی در مجتمع مس 

Impulse   .گیر تحت فشار برای مقابله با ضربه قوچ پیشنهاد نترلی شیر یکطرفه، چرخ لنگر و مخزن ضربهاستفاده از تجهیزات کانجام شده است

میزان فشار بیشینه، فشار کمینه و درنتیجه کاهش گیر که در این میان شیر یکطرفه به علت کاهش چشماست  مورد بررسی قرار گرفته گردید

 بهترین عملکرد را از خود نشان داد. ،نوسانات فشار

 AFT Impulse، سونگونمس خط انتقال آب، ضربه قوچ، لمات کلیدی: ک

 

 

  مقدمه .1
 

نحوه انتقال آب  است. ختهیاو آم ینموده و با زندگ فایبشر ا یدر زندگ یانقش عمده ربازیاست و از د یعوامل توسعه جوامع انسان نترییآب از محور

های روش ،شد و در مناطق کم آباز نهرهای روباز به منظور انتقال آب استفاده می ،اطق پرآببسته به موقعیت جغرافیایی و محیطی متفاوت بود، درمن

های استفاده از خطوط لوله. های طوالنی اشاره کردتوان به حفر قنات و انتقال آب زیرزمینی در مسافتدیگری برگزیده شده بود که از آن جمله می

این روش ضمن کاهش اتالف آب، انتقال حجم دلخواه آب که با پیشرفت بشر در قرون اخیر میسر شد. است های انتقال دیگر از روشی انتقال آب، یک

های جریان. های ناماندگار بحث بسیار مهمی استتحلیل جریان ،های هیدرولیکی تحت فشارطراحی سیستم در .[1] سازدمیمورد نظر را ممکن  دبیبا 

-نامیده می «ضربه قوچ» باشد که به طورخاصمی «میرا» دهد که یکی از اشکال آن، جریان ناماندگارمیوناگونی رخ های گها به شکلناماندگار در لوله

شرایط  تغییرات دبی یا تغییرات سرعت جریان و افتد و به وضوح بر قوانین فشار،مجاری باز اتفاق می خطوط لوله جریان تحت فشار و این پدیده در شود.

طول  تواند ایجاد و درهای حاصل از شوك میموج ،پذیری کمی دارد. به خاطر این ویژگیآب تراکم است. کت سیال استوارمکانی حر زمانی و

های هیدرولیکی تحت سیستم هستند که در ییزودگذر و میرا های فشاری سریع،پدیده ضربه قوچ همان موجد. نپخش شوو های آبی محدود سیستم

به دلیل  های ثقلی،های پمپاژ و جریانهای آبی، سیستمها، تونلبر منتهی به توربینهای آبهای توزیع و لوله، نفت یا شبکهخطوط انتقال آب فشار نظیر

به بیان . آوردبه بار می را گاه نتایج وخیمی ،این صدا و ارتعاش با قدرت تخریبی خود .کنندصدا بروز می ایجاد تغییر ناگهانی سرعت سیال و همراه با

به  کند که به صورت موج با سرعت ثابت در خط لوله،مقدار معینی نیرو ایجاد می ،افتداتفاق میضربه قوچ که در نتیجه تغییرات دبی یا سرعت  دیگر،

موج گردد و پس از مدتی که از رفت و برگشت این موج در مسیر حرکت خود به تدریج مستهلک می نماید.حرکت می طرف باالدست یا پایین دست،

های تغییر شکل و ترکیدن خطوط لوله درسیستم باشد.بینی میرسد که قابل پیشبه حالت پایدار دیگری می این سیستم ناپایدار یا زودگذر سپری گشت،

ضربه قوچ با توجه به  تشد. [2] باشندهای بارز تأثیر آن میها از نمونههای کنترل و پمپدریچه شکسته شدن شیرها، خرابی و های توزیع،شبکه انتقال و

ها، چرخ طیار و سرعت مخصوص ، تعداد پمپپروفیل خطوط لوله انتقال آب ،طول جنس لوله، ،)میزان تغییر در سرعت یا مومنتم( دبی تغییرات قطر،

 .[3،4] تواند متفاوت باشدمی پمپ
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ترین یکی از مهم ا جهت انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر است.هترین روشهای پمپاژ یکی از رایجگیری از ایستگاههای آبرسانی، بهرهدر طرح

تغییر سرعت باعث ایجاد موج فشار در خطوط  باشد.ها میایجاد ضربه قوچ در این ایستگاه نحوه، بررسی و مطالعه پیرامون عوامل و هانکات در طراحی

تغییر سرعت دورانی ، کردن یک یا چند پمپیا خاموش روشن همچون  یبه دالیلبنا ممکن است های پمپاژشود و این تغییر سرعت در ایستگاهلوله می

ستفاده از شیرهای ا، تغییر تنظیم شیرها و یا بسته شدن ناگهانی شیرها، از کار افتادن ناگهانی یک یا چند پمپ، های دور متغیر(ها )درسیستمپمپ یا پمپ

 .[5]بیافتد اتفاق  پر کردن غیر اصولی خط لوله و یکطرفه نامناسب

روند، برحسب نوع سامانه انتقال، بزرگی و های انتقال که جهت کنترل یا کاهش فشار ضربه قوچ به کار میوسایل و تجهیزات مورد استفاده در سامانه

های اجرایی هزینه برداری ورهکوچکی طرح، نوع لوله و سیال، مقدار فشار ناشی از ضربه قوچ، اهمیت پروژه از نظر خسارت وارده احتمالی، نحوه به

 سامانه حفاظت متفاوت خواهند بود.

 و محفظه فشار، ایمنی و شیرهای یکطرفه، چرخ لنگر، با اینرسی زیاد یهایتلمبه: ازروند عبارتند به کار می پمپاژ هایایستگاه در که حفاظتی وسایل انواع

تنظیم و کنترل  قابل هاکه زمان باز و بسته شدن آن شیرهاییو  شیرهای یکطرفه ،تغذیه و یرگمخازن موج. همچنین تجهیزاتی مانند: های کنارگذرلوله

بدیهی است که جهت استفاده از وسایل فوق . [3،6] روندمی کار به قوچ ضربه فشار شدت کاهش یا و کنترل جهت انتقال لوله خطوط مسیر دراست 

 .دیگری توجه شودها و مسایل عدیده باید به محدودیت کاری، هزینه

سپس سناریوهای مختلف ایجاد ضربه قوچ بررسی  .گرددتشریح می سونگونمس  در مجتمع )پروسس( سیستم چرخش آب فرایندیابتدا مطالعه در این 

ا و هنگام وقوع ضربه نتایج حاصل از بررسی فرایند در حالت پای انجام شده است. AFT impulse 5.0 شبیه سازی توسط نرم افزار  شود.سازی میو شبیه

 ها آورده شده است.. در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با ضربه قوچ و نتایج به کارگیری هر یک از آنشده استقوچ ارائه 

 

 سونگونمجتمع مس فرایندی خطوط انتقال آب  .2

 

 (Thickener)تیکنر ایستگاه پمپاژ منتقل شده و وارد مخزنی به نام  ای بهشود، توسط خط لولهی تغلیظ خارج میای که از کارخانهباطلهجریان حاوی 

شود. در پمپاژ می کیلومتری مجتمع12در  به سد باطله دوفازیهای شود از ته آن خارج شده و توسط پمپای که در این مخزن تغلیظ میشود. باطلهمی

 وارد مخازن تیکنر سرریز حاصل از مخزنآب ن باطله به کارخانه بازگردان شود. گردد بخش زیادی از آب موجود در جریاایستگاه پمپاژ سعی میاین 

این  آب KSB) هایآب فرایندی )پمپپ ایستگاه پمپاژهای موجود در پمپشود. می process water transfer tank (84WT08) آب فرآیندی

. این امر کند تا به طریق ثقلی به کارخانه تغلیظ بازگرددتفاع باالتر منتقل میدر ار  process water tank (84WT01)به نام  مخزن دیگری هب مخازن را

ارائه  خطوط لولهپروفیل  نیز 2دهد و در شکل فرایند را نشان می از یکیشمات 1شکل  .گیردمی انجام اند،که به صورت موازی نصب شده توسط سه پمپ

 .شده است

 

 

 

 سونگوناتیک فرایند آب پروسس مجتمع مس شم -1شکل 
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 )ج( )ب( )الف(

، )ج( پروفیل KSB، )ب( پروفیل خطوط لوله در داخل ایستگاه پمپاژ تا ایستگاه پمپاژ KSBهای پروفیل خطوط لوله مکش پمپ)الف(  -2شکل 

 Process water tankها از ایستگاه پمپاژ تا خطوط لوله تخلیه پمپ

 

 شرایط پایا .3
 

در ایستگاه پمپاژ آب فرایندی وجود دارد. در شرایط عادی یک یا دو پمپپ از ایپن مجموعپه در حپال      KSB سانتریفوژ ساخت شرکت سه دستگاه پمپ

در حپال کپار باشپند.     تواننپد سپه پمپپ مپی   . گاهی نیز در موارد استثنائی هپر  باشندکار بوده و مابقی خاموش و در حالت آماده به کار یا در حال تعمیر می

 دهد.در حال کار هستند، نشان می ه یک، دو و سه پمپ در شرایط پایاشرایط دبی و فشار خط انتقال را در حالتی ک 1جدول 

 

 شرایط عملیاتی خط انتقال در حالت پایا -1جدول 
 (barفشار کل ) (m3/hدبی کل ) (barپمپ )فشار خروجی هر  (m3/hدبی هر پمپ ) تعداد پمپ

1 1334 565/11 1334 565/11 

2 1165 292/11 2131 554/11 

3 5/536 559/11 4/2519 255/11 

 

 شرایط ناپایدار و علل آن .4
 

هپا در سپه   یپن پمپپ  شپود. ا )خروجی از ایستگاه پمپاژ( مپی   W-84RAW009-600باعث ایجاد ضربه قوچ در خط لوله  KSBهای خاموش شدن پمپ

 گردند:حالت خاموش می
شود. در تر از حد معینی برسد، دستور خاموشی به پمپ داده میها( به پایین)مخزن ورودی پمپ 84WT08وقتی ارتفاع سیال درون مخزن  .أ 

 گردد.شبیه سازی انجام گرفته، وقتی ارتفاع سیال درون مخزن به یک متر رسید، این فرمان صادر می

-ها( به باالتر از حد مجاز تجاوز کرد به پمپ دستور خاموشی داده می)مخزن خروجی پمپ 84WT01ارتفاع سیال درون تانک که زمانی .ب 

 شود که ارتفاع سیال به پنج متر برسد.شود. در شبیه سازی انجام گرفته هنگامی فرمان خاموشی صادر می

 شود.به علت قطع برق یا بروز هر نوع خطای دیگری پمپ خاموش می .ج 

 :وجود داردها زیر در نحوه عملکرد پمپاحتمال وقوع سناریوهای   ،در هنگام وقوع هر یک از شرایط فوق

 .خاموشی یک پمپ در حال کار .1

 شوند.دو پمپ در حال کار همزمان خاموش می .2

 شود.دو پمپ در حال کار، یکی خاموش می .3

 شوند.سه پمپ در حال کار همزمان خاموش می .4

 شود.کار، یکی خاموش میسه پمپ در حال  .5

 شوند.سه پمپ در حال کار، دو پمپ خاموش می .6
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ماهیپت آن متفپاوت از   دهد که روی می بندی کننده(طرفه به نشیمن آب)کوبیده شدن دیسک شیر یک Slamming Effectی پدیده 6و  5، 3در موارد 

ه را .بسپته خواهنپد شپد    یاند به شدت و با صدای بلنپد خروجی پمپ نصب شده ای که دراین پدیده شیرهای یکطرفه وقوعهنگام  درباشد. ضربه قوچ می

اسپتفاده کپرد.    شیرهای یکطرفه سوپاپی فنردارتوان از در این وضعیت میشوند. ای است که سریع بسته میپدیده استفاده از شیرهای یکطرفهاین حل رفع 

تپر بسپته شپدن آن    کند و فنر مناسبی هم بر روی سوپاپ تعبیه شده که در سریعحرکت میدر این نوع شیرها دریچه مسدود کننده جریان به صورت افقی 

، زمانی بیشترین فشپار در خروجپی پمپپ    1. با توجه به جدول استضربه قوچ  ،سیستمرخ داده در ی پدیده 4و  2، 1اما در موارد . [2] سزایی داردنقش به

بینی کرد که هنگام خاموشی کل سیستم، بیشپترین فشپار   توان پیشپمپاژ در حال کار هستند. بنابراین میشود که هر سه پمپ موجود در ایستگاه ایجاد می

ه بپا ضپربه قپوچ و    هپ در ادامه پیشنهادهایی که بپرای مواج . گردندمیافتد که هر سه پمپ در حال کار همزمان خاموش ناشی از ضربه قوچ زمانی اتفاق می

است که  4بدترین حالت ایجاد ضربه قوچ، سناریوی  شده است.ها آورده شده است ونتایج به کارگیری هر یک از آنکاهش صدمات ناشی از آن، ارائه 

  سازی مربوط به آن گزارش شده است.در ادامه نتایج شبیه
 

 خاموشی همزمان سه پمپ در حال کار .1. 4
 

زمپان  هر سپه پمپپ هم   رسانیسیستم برقفاقی مانند قطع و به طور ناگهانی در اثر اتهمزمان در حال کار هستند پایا و به صورت  در این حالت هر سه پمپ

علت مشپابه بپودن شپرایط     ه)ب دهدقبل از شیر یکطرفه پمپ را بر حسب زمان نشان می بعد از پمپ،ی در خط لوله نمودار فشار 2 شکل شوند.خاموش می

 ه است(.ها ارائه شدسه پمپ، فقط نمودار مربوط به یکی از پمپ

 

 

 بعد از پمپ، قبل از شیر یکطرفه یخط لولهفشار نمودار -3شکل 

 

-یکطرفپه در خروجپی پمپپ هپی      در ادامه به علت بسته شدن شیر دهد ویک افت فشار رخ می ی خاموشی پمپدر لحظه شودهمان طور که مشاهده می

 دهد.پمپ را نشان می فشار قبل و بعد از شیر یکطرفه نمودار 3شکل شود. گونه تغییر فشاری ایجاد نمی
 

 

 نمودار فشار قبل و بعد از شیرهای یکطرفه -4شکل 

 

مانی که جریان رو به عقب طبق نمودار هنگام خاموشی پمپ تا ز. رسدبار می 15/16فشار به بعد از شیر یکطرفه توان بیان نمود که نمودار میبا استفاده از 

دهد. ماهیت افتد. به محض رسیدن جریان رو به عقب به شیر یکطرفه، شیر بسته شده و بعد از آن ضربه قوچ رخ میایجاد نشده است افت فشار اتفاق می

 کاهش فشار قبل از شیر یکطرفه ونوسانی فشار در پدیده ضربه قوچ مشهود است و پس از گذشت زمان دو دقیقه نیز هنوز میرا نشده است. به علت 
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فشار  نمودار 4 شکل باشد.افزایش فشار بعد از آن، شیر یکطرفه ناگهانی و با صدای شدید بسته خواهد شد. این نوع بسته شدن به علت ضربه قوچ می

 دهد.ی را نشان میتا مخزن آب فرایند)بعد از اتصال خروجی سه پمپ( خروجی از ایستگاه پمپاژ  کمینه و بیشینه در خط لوله
 

 

 

 

 

 

 تا مخزن آب فرایندینمودار فشار کمینه و بیشینه در خط لوله خروجی از ایستگاه پمپاژ  -5شکل 

 

قاطی از خط لوله را توان نهم پیوستن نقاط بیشینه و کمینه حاصل شده است و از طریق این منحنی میضربه قوچ ماهیت نوسانی دارد که منحنی فوق از به

 شناسائی نمود. ،که در معرض خطر فشار زیاد یا خالء قرار دارند
 

 کارهاپیشنهادها و راه .5
 

گیر تحت فشار و افزودن چرخ لنگر کار استفاده از شیر یکطرفه در مسیر جریان، مخزن ضربهافتد سه راهبرای مقابله با ضربه قوچی که در سیستم اتفاق می

مپذکور انجپام شپد. نتپایج بپه دسپت       کارهپای  راه. شبیه سازی سیستم )ایستگاه پمپاژ، خطوط لوله و سایر تجهیزات( در صورت استفاده از شودمیپیشنهاد 

 آمده در زیر ارائه شده است. 

 

 شیر یکطرفه .1 .5
 

ایپن روش انتخپاب نتیجپه خپوبی      ،د. در اغلب مپوارد توان با مقایسه دو ویژگی سرعت بسته شدن و نحوه بسته شدن شیر انتخاب کرشیرهای یکطرفه را می

-شیرهای یکطرفه شاید از نظر سهولت مکانیزم کارکرد ساده باشند ولی باید در نظر گرفته شود که انتخاب نوع نادرست این شیرها بپزر   خواهد داشت.

)محلپی کپه خپط      T-Pointار دادن یک شیر یکطرفه در محپل های پیشنهادی قریکی از راه حل آورد.وجود میهای پمپاژ بهترین مشکالت را در سیستم

نصب شپده  عالوه بر شیرهای یکطرفه شدن سه پمپ در حال کار،  خاموش. در این صورت هنگام استکند( لوله از محیطی سر پوشیده و مسطح عبور می

 را یکطرفپه پمپپ   قبل از شپیر از پمپ،  بعدی در خط لوله رفشانمودار  5شکل  نیز بسته خواهد شد. T-Pointموجود در ها، شیر یکطرفه پمپ در خروجی

 .دهدنشان می
 

 

 T-Pointنصب شیر یکطرفه در محل بعد از  بعد از پمپ، قبل از شیر یکطرفهی در خط لولهفشار  نمودار -6شکل 
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نمپودار فشپار قبپل و بعپد از شپیر یکطرفپه        6شکل  سیستم تغییری حاصل نشده است.شود که در رفتار فشاری مالحظه می، 2با شکل  مقایسه این نمودار با

 دهد.نشان می پمپ را
 

 

 T-Pointبعد از نصب شیر یکطرفه در محل  فشار قبل و بعد از شیر یکطرفه نمودار -7شکل 
 

. از مقایسه این نمودار بپا  نداثانیه هنوز میرا نشده 61های فشار تا شود و نوسانایجاد می پمپشود، ضربه قوچ بعد از شیر یکطرفه که مشاهده می طور همان

بپار   6بپار بپه حپدود     15های فشار شده است و حپداکثر فشپار از   باعث کاهش دامنه نوسان T-Pointدر  هشود که قرار دادن شیر یکطرفنتیجه می 3شکل 

 دهد.را نشان می T-pointو بعد از شیر یکطرفه موجود در نمودار فشار قبل  2شکل  کاهش یافته است.

 

 

 

 

 

 

  
 T-pointنمودار فشار قبل و بعد از شیر یکطرفه پیشنهادی در  -8شکل 

 

دد. نوسان فشار در قبل و گردر این منطقه می یشنهادی باعث پدید آمدن ضربه قوچ خفیفشود وجود شیر یکطرفه در محل پهمانگونه که مشاهده می

 دهد.را نشان می Process water tankتا  اژپمپاز ایستگاه نمودار فشار کمینه و بیشینه در خط لوله خروجی  5شود. شکل بعد از شیر یکطرفه مشاهده می
 

 

 Process water tankتا  اژپمپ از ایستگاهمودار فشار کمینه و بیشینه در خط لوله خروجین -9شکل 
 

توان نتیجه گرفت که منحنی فشار می 4مقایسه این شکل با شکل  بافشار در کل مسیر وجود دارد. از  یهایشود که که نوساناز این شکل نیز مشاهده می

دهد. نمودار فشار کمینه نیز ان میبه سمت پائین منتقل شده است و کاهش چشمگیری نش T-Pointبه خصوص در مسیر ایستگاه پمپاژ تا محل  بیشینه

 .دهدبار را نشان می 2کاهش حدود 
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 (Air Chamber, AC) گیر تحت فشارتانک ضربه .2 .5
 

 در هپم  وسیله این. کندمی فراهم قوچ ضربه پدیده مقابل در را امکانات بیشترین ،(AC) فشار تحت گیرمخزن ضربه ،در میان تجهیزات مقابله با ضربه قوچ

. کنپد مپی  جپذب  را فشپار  افزایش هم و کند. بدین معنی که هم از گسیختگی ستون آب جلوگیری میکندمی عمل مثبت فشار فاز در هم و منفی شارف فاز

نصپف آن   سامانه شامل یک مخزن است کپه تقریبپا    این. است زیادتر بسیار هاسامانه سایر با مقابله در سامانه این و نگهداری نصب طراحی، هایهزینه البته

 داخپل  از آب مثبپت  فشپار  فپاز  در و فرستدمی لوله خط داخل به را آب و شده منبسط هوا یابد،آب و نصف آن هوای فشرده است. وقتی فشار کاهش می

 فشپار  مجاز غیر زایشاف از هم و کاهش از هم ترتیب این به و کندمی فشرده مجددا  است شده منبسط که را هوایی و کندمی پیدا جریان مخزن به لوله خط

 در شپده  نصپب  کوچک کمپرسور و شودمی کاسته آن فشار از و حل آب در زمان طول در مخزن باالی در متراکم هوای. کندر خط لوله جلوگیری مید

-در داخپل مخپزن ضپربه   مخزن ثابت بماند. نسبت هوا به آب  داخل در آب حجم به هوا حجم نسبت تا کندمی جبران را شده حل هوای مقدار سامانه این

 هپوا،  گیپر در خطوط پمپاژ تحت فشار، بهترین محل برای استقرار و نصب مخپازن ضپربه   کند. مشخص تواندیر تحت فشار را صرفا  محاسبات مربوط مگی

ش رفپت. طبپق نتپایج بپه     برای به دست آوردن حجم مناسب تانک ضربه گیر باید به روش حدس و خطپایی پپی   هطبق تجرب .[2،2،5] باشدمی پمپاژ ایستگاه

مترمکعب هوا را داشته باشپد کپه بیشپترین توانپایی بپرای سپرکوب        31گیر مخزنی است که گنجایش حجمی برابر با ترین تانک ضربهدست آمده مناسب

 شپکل  باشپد. ها مپی پمپاینچی خروجی  Header 24 ،ضربه قوچ و بازگرداندن شرایط به حالت پایدار را دارد. محل درنظر گرفته شده برای نصب مخزن

 دهد.پمپ را نشان می قبل و بعد از شیر یکطرفه یدر خط لوله نمودار فشار 9

 

 

 

 

 

 

 قبل و بعد از شیر یکطرفه پمپ یخط لوله نمودار فشار در -11شکل 
 

بپازه   همچنپین  گپردد. بپار مپی   5/11بار به حدود 15نه فشار از محدوده گیر باعث کاهش بسیار زیاد شدت ضربه قوچ  و کاهش بیشیاستفاده از مخزن ضربه

 یابد.گیر کاهش چشمگیر مینوسانی مخرب ضربه قوچ با استفاده از مخزن ضربه
 

 چرخ لنگر .3 .5
 

در یپک  باشپد.  میمال شده است( افزار به صورت افزایش مقدار عددی اینرسی پمپ اعلنگر )که در نرمهای مقابله با ضربه قوچ، استفاده از چرخاز روش

های پمپ تا مدت زمانی پس از قطع نیرو به چپرخش خپود ادامپه دهنپد، در هنگپام ایجپاد       پمپ سانتریفیوژ با اینرسی چرخشی مناسب، درصورتی که پره

برای رسیدن به میپزان اینرسپی   . [2،9] ، آثار ضربه قوچ کاهش خواهد یافتهای پمپفشار منفی به علت تغذیه لوله رانش با جریان حاصل از چرخش پره

مطپابق   ها به طور همزمان به حداقل رساند.مناسب از روش سعی و خطا استفاده شده تا به مقدار مناسبی رسید و فشار ضربه قوچ را در موقع خاموشی پمپ

کنتپرل فشپار حاصپل از ضپربه قپوچ در       11شپکل   .فوت مربع به عنوان مقدار مناسپب انتخپاب گردیپد   -پوند 15111میزان اینرسی نتایج به دست آمده، با 

 .دهدصورت استفاده از چرخ لنگررا نشان می
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 در صورت استفاده از چرخ لنگر Process water tankنمودار فشار کمینه و بیشینه فشار در خط لوله خروجی از ایستگاه پمپاژ تا  -11شکل 
 

تپر  شود که تا حد زیادی از شدت ضربه قوچ کاسته شده است و دو منحنپی بیشپینه و کمینپه بپه یکپدیگر نزدیپک      نتیجه می 4کل با ش فوق از مقایسه شکل

 اند.شده

 آورده شده است. 13تا  11های شکلدر افتد، های پیشنهادی جهت مقابله با ضربه قوچی که در سیستم مذکور اتفاق میاولویت بندی راه حل

 
 

 

  
 )ج( )ب( )الف(

 ، )ج( یک پمپپمپ ، )ب( دوپمپ )الف( سهمیزان فشار بیشینه بعد از شیر یکطرفه پس از خاموشی  -12شکل 

 

  
 )ج( )ب( )الف(

 ، )ج( یک پمپپمپ ، )ب( دوپمپ )الف( سهبعد از شیر یکطرفه پس از خاموشی  میزان فشار کمینه -13شکل 



 

 

 ردبیلا محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

 5311  شهریور  51و  51

 

 9

 

  
 )ج( )ب( )الف(

 پمپ)الف( سه، )ب( دو، )ج( یک رفه پس از خاموشی میزان نوسات فشار بعد از شیر یکط -14شکل 

 

، چرخ T-pointاستفاده از شیر یکطرفه مناسب در محل  به ترتیبهای پیشنهادی جهت مقابله با ضربه قوچ حلراه شود، بهترینهمان طور که مشاهده می

 باشند.گیر تحت فشار میلنگر و مخزن ضربه

 

 نتیجه گیری .6

 

-، چرخ لنگر و تانک ضپربه T-pointزمانی که به ترتیب از شیر یکطرفه در محل  ، فشار کمینه و نوسانات فشارمیزان فشار بیشینهتوان نتیجه گرفت که می

فاده از تجهیزات مقابله با ضپربه قپوچ طبپق    بنابراین است یابد.ند، کاهش میاهنشد استفاده کدام از این تجهیزاتکه هی  شود نسبت به زمانیگیر استفاده می

 گردد.های ذکر شده توصیه میاولویت
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