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چکیده
هرگاه در خطوط انتقال یا شبکههای توزیع آب  ،به هر دلیلی سرعت سیال به طور ناگهانی متوقف شود ،امواج فشاری در لولهها به وجود میآید که
این امواج میتوانند چندین برابر فشار کار کرد پمپ فشار تولید نموده و موجب به وجود آمدن تنشهای زیادی در اجزای شبکه و بروز پدیده ضربه
قوچ گردند .امروزه در کلیه طرح های انتقال آب ،مطالعه دقیق ضربه قوچ به عنوان یک امر الزم و ضروری می باشد تا با شناخت کامل اثر آن ،برای
کنترل اثرات سوء این فرآیند تمهیدات مناسب اتخاذ گردد .در این تحقیق از نرم افزار  Water Hammer V8iبرای تحلیل ضربه قوچ خط انتقال
آب پایانه مرزی شهرستان مهران استفاده شد .مطالعه حاضر در سه مرحله بهصورت شبیه سازی بدون تجهیزات حفاظتی ،با تجهیزات حفاظتی و
تجهیزات پیشنهادی مشاور صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد در حالت بدون تجهیزات حفاظتی فشارهای منفی زیادی در طول خط انتقال
بوجودآمده و می بایست کنترل گردند .در مرحله بعدی ترکیبهای مختلف تانک ضربه گیر و شیر هوا پیشنهاد گردید .نتایج شبیه سازیهای متعدد
نشان داد که تانک ضربه گیر  2متر مکعبی و  3عدد شیر هوای  05میلیمتری قادر به کنترل فشارهای منفی در طول خط می باشد.

کلمات کلیدی :ضربه قوچ ،خط انتقال آب  ،تانک ضربه گیر ،شیرهواWater Hammer V8i ،

.1

مقدمه

بهرهبرداری اصولی و برنامهریزیشده از منابع کشور از کارهای ملی و پرهزینهای است که در جهت دستیابی به مصارف شهری ،صنعت و تولیدات
کشاورزی باید صورت پذیرد .لذا در این زمینه طراحی و انتقال صحیح آب حائز اهمیت است .یکی از پدیدههای مهم و مشکلساز درخطوط انتقال آب
پدیده ضربه قوچ است .این پدیده در خطوط لوله جریان تحتفشار و مجاری بسته اتفاق میافتد و بهوضوح بر قوانین فشار ،تغییرات دبی ،تغییرات سرعت
جریان و شرایط مکانی و زمانی حرکت سیال استوار است] .[1این پدیده بهطور عمده در اثر تغییر ناگهانی شرایط مرزی در سامانههای انتقال سیال مانند
قطع ناگهانی پمپ یا توربین ،باز و بسته شدن سریع دریچهها یا شیرفلکه ،استفاده از شیر یکطرفه نامناسب و پر کردن غیراصولی خطوط لوله ناشی میشود.
با توجه به اینکه در اثر این پدیده فشارهای مثبت و منفی شدیدی به وجود میآید لذا در طراحی ،نگهداری و عملکرد سامانههای توزیع آب مهم است].[2
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معصومی پهرآباد و همکاران ( )3333ضربه قوچ خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب دشت بناب در استان آذربایجان غربی را با استفاده از نرمافزار Hammer
Waterبررسی نمودند .مطالعه موردنظر در سه مرحله بهصورت شبیه سازی بدون تجهیزات ،با تجهیزات کمتر و با تجهیزات پیشنهادی مشاور صورت
گرفت .نتایج نشان داد که تعدادی از نقاط در مقایسه با سایر قسمت های خط لوله دارای ضعف بیشتری در مواجهه با ضربه قوچ بوده و در اجرای طرح
باید اصالح شود] .[3سیاحی و همکاران ( )3331پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ ام الدبس و خطوط انتقال منتهی به مخازن ذخیره طرح غدیر واقع در
استان خوزستان را با استفاده از نرمافزار  Water Hammerموردمطالعه قراردادند  .ابتدا تجهیزات جلوگیری از ضربه قوچ طراحی شد و سپس کارایی آن
برای جلوگیری از صدمات احتمالی این پدیده مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمایشها ،بررسیها و نمودارها نشان داد که با نصب تجهیزات جلوگیری
از ضربه قوچ طراحیشده در مقایسه باحالت بدون تجهیزات تغییرات فشار کمتری مشاهده شد و موج فشاری در مدت  355ثانیه میرا شده و تقریباً به حالت
پایدار رسید] .[4خواجههای زاد و احدیان ( )3330کارایی شبکههای آبرسانی شهرستان فریدونشهر استان اصفهان را تحت پدیده ضربه قوچ برمبنای
ضریب پایداری بررسی نمودند .در این تحقیق از نرمافزار  Water Hammerاستفاده شد .نتایج نشان داد که میتوان از پارامتر پایداری برای ارزیابی شبکههای
آبرسانی استفاده نمود .در اثر وقوع پدیده ضربه قوچ  1/33درصد نقاط شبکه موردمطالعه ،ضریب پایداری کمتر از یک داشتند .در اثر استفاده از سازه
حفاظتی در بیشتر نقاط ،افزایش پارامتر پایداری رخداده و این مقدار به  3/33درصد نقاط شبکه میرسد .همچنین افزایش ضریب هایزن و افزایش قطر لوله
باعث افزایش پارامتر پایداری شده و کاهش ضریب باعث کاهش پارامتر پایداری گردید] .[5حاضری و همکاران ( )3330ضربه قوچ شبکه آبیاری
اسماعیلآباد لرستان را با استفاده از نرمافزار  Water Hammerموردمطالعه قراردادند .نتایج شبیهسازی نشان داد که با کاهش سریع تقاضای آب و قطع
جریان پمپ نوسانات فشاری ایجاد میشود که نتایج نامطلوبی از قبیل فشارهای مثبت بیشازاندازه باال به وجود میآورد ،بنابراین در این شبکه استفاده از
روشهای کنترل جریان میرای هیدرولیکی ناشی از ضربه قوچ بهمنظور کنترل این پدیده توصیه میشود] .[6آزوری و همکاران( )3333با استفاده از خطوط
مشخصه اثرات بستن شیر را در ایجاد پدیده ضربه قوچ در جریان متالطم بررسی کردند] .[7چادری و حسینی ( )3330از روش  Lambda ،MacCormakو
 Gabuttiدر حل معادالت ضربه قوچ استفاده کردند .آنها نشان دادند که در عدد کورانت کمتر از  3روش  Gabuttiمرتبه دوم بهتر از سایر روشها بوده
است] .[9فونتانا و همکاران ( )2532در بررسی کاهش تلفات و تولید انرژی در شبکههای توزیع آب ،یکی از علل مهم تلفات را رخداد ضربه قوچ و
کاویتاسیون در شبکه معرفی نمودند] .[5اسکولوویچ و همکاران ( )2531مسئله مدلسازی و بهینهسازی هیدرولیک گذرا در سامانههای توزیع آب را
موردمطالعه قراردادند و از دو روش کالسیک (الگوریتم شبه نیوتن) و ابتکاری (الگوریتم ژنتیک) استفاده کردند تا اثرات ناپایدار ناشی از بسته شدن شیر
را در شبکههای توزیع آب به حداقل برسانند .نتایج نشان داد که حتی برای کوچکترین ناپایداری استفاده از بهینهسازی میتواند اثرات منفی ناپایداری را
بهصورت قابلمالحظهای کاهش دهد] .[10کانجیرو و همکاران ( ) 2536با استفاده از روش مشخصه به بررسی میزان آلودگی واردشده از درز و شکاف
لولههای شکسته شده در اثر پدیده ضربه قوچ پرداختند .آنها ابتدا جهت پیشبینی فشار و توزیع سرعت در لولهها معادالت ضربه قوچ را حل و میزان
غلظت آلودگی در چند نقطه از خط لوله را پیشبینی کردند .نتایج نشان داد که باگذشت زمان میزان آلودگی در خط لوله در اثر پدیده ضربه قوچ افزایش
می یابد[11].

.2

مواد و روشها

نرم افزار  Water hammer v8iنرم افزاری توانمند جهت طراحی و آنالیز شبکه لولههای تحت فشار در دو حالت جریان پایدار و ناپایدار میباشد،
که به مهندسان در تحلیل و درک بهتر سیستمهای مرکب از پمپ و شبکههای لوله هنگام انتقال از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر ،کمک میکند
و آنها را قادر میسازد تا تجهیزات کنترلی اقتصادی و مطمئنی را طراحی کنند .در این نرم افزار عالوه بر امکان مدلسازی لولهها ،پمپها ،شیرها ،مخزنها
و سایر اجزای شبکه ،امکان مدلسازی تجهیزات حفاظتی جهت جریانهای ناپایدار شامل مخازن هوای باز و تحت فشار ،انواع شیرهای کاهش فشار
نظیرشیرهای هوا و اطمینان ،قابلیت تعیین زمان باز یا بسته شدن شیر ،امکان مدلسازی حالت از کار افتادن ناگهانی پمپ ،امکان تعیین سرعت موج در
لولههای مختلف و  ...نیز وجود دارد .تاکنون  3نسخه از این نرم افزار به بازار عرضه شده و آخرین نسخه از این سری  Water Hammer V8iمیباشد.
روابط حاکم بر پدیده ضربه قوچ به صورت ترکیبی از معادالت مومنتم و معادله پیوستگی میباشند که در حالت یک بعدی به صورت معادالت ( )3و ()2
نشان داده میشوند:
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()3
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که در روابط فوق  :vسرعت :p ،فشار آب :f ،ضریب زبری :D ،قطر لوله :𝜌 ،چگالی آب :g ،شتاب جاذبه زمین و  :aسرعت انتشار موج
میباشد .مدل موردنظر این معادالت را با گسسته سازی به روش تفاضل محدود و روش مشخصه حل میکند .سرعت انتشار موج در داخل لوله به عواملی
از قبیل جنس ،قطر و ضخامت لوله ،نوع سیال و نحوه مهار کردن لوله بستگی دارد .برای محاسبه سرعت انتشار موج داخل لوله از رابطه ( )3استفاده می
شود[12].

k
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a

که در آن  :aسرعت موج درون لوله :k ،مدول االستیسیته حجمی سیال : ρ ،جرم مخصوص سیال :E ،مدول االستیسیته دیواره لوله :ψ ،پارامتر
بدون بعدی است که تابعی از خواص االستیک لوله ،قطر لوله و نحوه مهار کردن آن میباشد .در این مطالعه فشارهای ناشی از ضربه قوچ در خط انتقال
آب پایانه مرزی شهرستان مهران در استان ایالم (شکل  )3با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا توسط نرم افزار  HammerV8iمورد بررسی قرار گرفت.
محدوده مطالعاتی با طول جغرافیایی َ 16ْ35شرقی و عرض جغرافیایی َ 33ْ50شمالی و ارتفاع  305متر در فاصله حدود 35کیلومتری جنوب شهر ایالم
واقعشده است .در شکل  3موقعیت جغرافیایی طرح موردمطالعه نشان داده شده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی طرح موردمطالعه
آب مورد نیاز منطقه از طریق خط انتقالی به طول  25کیلومتر از جنس پلیاتیلن با قطر  255میلی متر و ضخخخامت  3140میلیمتر تأمین میشخخود.
ضخریب هیزن ویلیامز لولهها  325در نظر گرفته شخده اسخت .مشخخصات فنی خط انتقال در جدول  3ارائه شده است .مقدار دبی مورد نیاز منطقه با توجه به
جمعیت تقریبا برابر با  25لیتر در ثانیه برآورد گردیده اسخخت .سخخرعت موج در خط لوله ( رابطه  )3با توجه به جنس و مشخخخصخخات لوله برابر با  355متر در
ثانیه محاسبه گردید.
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جدول  -1مشخصات فنی لوله ها ،گرهها و مخازن
)Elevation(m
Pipe
)Length(m
169
P-1
5
167
P-2
582
162
P-3
849
163
P-4
396
162
P-5
147
159
P-6
161
164
P-7
369
161
P-8
2,060
160
P-9
1,236
149
P-10
837
140
P-11
3,439
134
P-12
2,551
127
P-13
1,285
122
P-14
1,107
119
P-15
2,264
174
P-16
1,178
130
P-17
1,902

Lable
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
J-8
J-9
J-10
J-11
J-12
J-13
J-14
J-15
R-1
R-2

در این تحقیق ابتدا شرایط جریان ماندگار با استفاده از نرم افزار  WaterGEMSمورد ارزیابی قرار میگیرد .سپس به منظور تحلیل جریان
غیرماندگار از نرم افزار  Hammer v8iاستفاده می شود .شرایط جریان ماندگار در خط لوله بوسیله خاموش شدن ناگهانی پمپ در ابتدای خط انتقال
ایجاد گردید .جهت کنترل ضربه قوچ ناشی از این پدیده سناریوهای مختلفی شامل تانک ضربه گیر و شیر هوا اجرا شد و در نهایت گزینه مطلوب پیشنهاد
گردید.

.3

نتایج و بحث

به منظور تحلیل خط انتقال تحت شرایط جریان ماندگار از نرم افزار  WaterGEMSاستفاده شد و تحت شرایط جریان به صورت ثقلی مشخص گردید
که حداکثر دبی قابل انتقال برابر با  3لیتر در ثانیه میباشخخد .بنابراین به منظور تامین دبی منطقه که تقریبا برابر  25لیتر در ثانیه میباشخخد میبایسخخت در ابتدای
خط انتقال پمپ مناسخخبی طراحی گردد .با مراجعه به کاتالوگ و مشخخخصخخات پمپهای شخخرکت پمپیران  ،الکتروپمپی با مشخخخصخخات به شخخرح جدول ()2
انتخاب گردید.
جدول -2مشخصات پمپ مورداستفاده
پمپ مدل (UQN345/3(22KW
دبی پمپ (لیتر بر ثانیه)

19.84

هد پمپ (متر)

76.77

توان (کیلووات)

22

ممان اینرسی پمپ و موتور (نیوتن.مترمربع)

1.179

راندمان (درصد)

80
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تحلیل شخرایط جریان غیرماندگار در نرم افزار  Hammer v8iبدون تجهیزات مهارکننده ضخربه قوچ مطابق شخکل ( )2مدلسازی شد .پروفیل
خط انتقال در برابر حداکثر و حداقل فشخارهای ایجاد شده در شکل  3نشان داده شده است .نتایج حاصل از مدلسازی در این حالت نشان داد که حداکثر
فشخارهای مثبت ایجاد شخده دارای مسئله قابل مالحظهای نبوده و فقط فشارهای منفی زیادی در طول خط ایجاد شده که این مسأله خطر آفرین میباشد .با
توجه به شخخکل مشخخخص اسخخت که خط انتقال از ابتدای مسخخیر تا کیلومتر  32دارای فشخخار منفی بوده و این فشخخار منفی منجر به پدیده جدایی سخختون مایع
میشخخود .بنابراین نیاز اسخخت که در این خط انتقال تجهیزات حفاظتی نصخخب گردد .در شخخکل  3پروفیل حداقل و حداکثر فشخخار خط انتقال در حالت بدون
تجهیزات مهارکننده ضربه قوچ نشان داده شده است.

شکل  -2مسیر خط انتقال بدون تجهیزات مهارکننده ضربه قوچ

شکل  -3پروفیل حداقل و حداکثر فشار خط انتقال در حالت بدون تجهیزات مهارکننده ضربه قوچ

در این مرحلخه سخخخنخاریوهخای مختلفی از ترکیخب تانک ضخخخربه گیر و آرایشهای مختلف شخخخیرهای هوا در طول خط اسخخختفاده شخخخد .در ابتدا
شخخبیهسخخازیهای مختلفی به منظور تعیین حداقل حجم الزم تانک ضخخربه گیر با نرم افزار انجام گرفت که در نهایت با قرار دادن یک تانک ضخخربهگیر 3
مترمکعبی بالفاصله بعد از پمپ مطابق با شکل ( )1تقریباً تمام فشار منفی ایجادشده در خط لوله برطرف شد.
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شکل  -4پروفیل حداقل و حداکثر فشار خط انتقال با قرار دادن تانک ضربهگیر  3مترمکعبی در ابتدای مسیر

در مرحله بعد به منظور کاهش حجم تانک ضخربه گیر از ترکیب تانک با شخیر هوا در طول خط انتقال اسختفاده شخد .نتایج شبیهسازیهای متعدد
توسخط نرم افزار نشخان داد که با قرار دادن یک تانک ضخربهگیر  2مترمکعبی بالفاصخله بعد از پمپ و سخه عدد شیر هوا به قطر  05میلیمتر بهصورت شکل
( )0می توان فشارهای منفی ایجاد شده را از بین برد.

شکل -5مسیر خط انتقال با قرار دادن تانک ضربهگیر و شیر هوا

در مرحله آخر  ،خط انتقال با اسختفاده از تجهیزات پیشخنهادی مهندسین مشاور که شامل یک عدد تانک ضربهگیر  2مترمکعبی و شش عدد شیر
هوا به قطر  05میلیمتر میباشخد مدلسخازی گردید .سخه عدد از شخیرهای هوا در فاصخله بین گره شخماره  35و مخزن  2قرار داشته و سه عدد دیگر مطابق با
پروفیل شخکل  0میباشند .نتایج شبیهسازی این حالت نیز نشان داد که کلیه فشارهای منفی حذف شده است و نتایج آن نیز با حالت استفاده از تانک  3متر
مکعبی همخوانی داشت .مطابق با استانداردهای طراحی تجهیزات حفاظتی خطوط انتقال آب که در آن پیشنهاد شده شیرهای هوا در فواصل حداکثر 005
متر از یکدیگر نصب گردند ،به نظر میرسد که طراحی مشاور منطقی است.
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در این تحقیق پدیده ضخربه قوچ خط انتقال پایانه مرزی شخهرستان مهران در سه مرحله بهصورت شبیهسازی بدون تجهیزات حفاظتی ،با تجهیزات حفاظتی
و با تجهیزات پیشخنهادی مشاور توسط نرمافزار  Water Hammer V8iانجام شد .ابتدا مدل سازی جریان ماندگار با نرم افزار  WaterGEMSانجام
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هوا استفاده شد و در نهایت ترکیب یک تانک ضربه گیر و سه شیر هوا به قطر  05میلیمتر به عنوان گزینه مطلوب در نظر گرفته شد.
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