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 :مولفمقدمه 

گوهر علـوي آدمـی را بـه دیهـیم     سپاس وستایش خاص آن ازل و ابد باد که 

مزین ساخت و قامت بلند این سدره نشـین  ، عشق و معرفت و سریر دولت ناطقه

در بسیط خاك زینـت بخشـید و او را در    "علم آدم االسماء"افالکی را با حمایل 

 . پهنه عالم و وادي چون و چرا به جوالن درآورد

ـ نما مـی  بروز مختلف اشکال به لوله در ماندگار ریغ انیجر ـ . دی  از نمونـه  کی

ـ نام قـوچ  ضربه خاص بطور که راستیم ماندگار ریغ يانهایجر، انیجر انواع  دهی

ـ ناپا باعـث  قـوچ  ضربه از یناش يفشار يموجها. شود می  انتقـال  سـتم یس يداری

ـ  باعـث ، رود فراتـر  سـتم یس مجـاز  فشـار  از کهیصورت در و شود می  ایـ  و یخراب

، یارتبـاط هـاي   لوله و انتقال يستمهایس یطراح جهت. گردد می آن شدن یمتالش

 دهه در Hammer یتخصص افزار نرم از استفاده. است يضرور دهیپد نیا به توجه

ـ ا در. اسـت  افتهی یروزافزون توسعه یصنعت گوناگون مسائل لیتحل يبرا ریاخ  نی

ـ آبگ يسـتمها یس لیـ تحل و يمدلساز يبرا افزار نرم نیا يتهایقابل ازکتاب   سـد  ری

 . است شده استفاده )(CASE STUDYرت مطالعه موردي بصو قشالق

 بـا  آبگیـر  سیسـتم  سـه  شـامل  قشالق سد آبگیر سیستمهاي ابتدابدین منظور 

 مدلسـازي  Watercad افزار نرم در میلیمتر 2000 و 1500 و 1200 بقطرهایی  لوله

 افـزار  نـرم  بـه  حاصله نتایج سپساند  شده آنالیز )Steady( یدائم حالت در و شده

Hammer ماندگار ریغ حالت در افزار نرم آن محیط در و شده منتقل )Transient( 

 قوچ ضربه پدیده دخیل ارامترهايپ کلیه با موضوع بررسی جهت. اند بررسی شده

 :است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد ذیل بشرح حالت 70 در

، زیسرر رقوم از اعم سد اچهیدر تراز مختلف رقوم در قوچ ضربه یبررس – 1
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 . آبگیر لوله

سـرکار   وجناب مهندس نصـیرنیا   نوآور در پایان از مدیریت محترم انتشارات

ار که در تمام مراحل چاپ و نشـر کتـاب از هـیچ کوششـی فروگـذ      خانم بیگلی
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 فصل اول

 مفاهیم، کلیات، مقدمه

 :مقدمه- 1-1

چنانچه حیات بـدون  ، دور با زندگی بشر آمیخته بوده استهاي  آب از گذشته

مـاده حیـاتی در بهبـود و     آن میسر نبوده و بشر همواره درتالش بـوده تـا از ایـن   

اولین تمدنها نیز در کنـار منـابع آب    و وتوسعه زندگی روزمره خویش بهره گیرد

، تالش بشر به مهار و کنترل منابع آبـی معطـوف بـود   ، در ابتدا. شکل گرفته است

ولی با گذشت زمان و توسعه تمدنها فکر انتقال آب به دوردسـت در ذهـن بشـر    

 . شدتر  ستردهبوجود آمد و روز به روز گ

گسترش فعالیـت کشـاورزي و   ، توسعه شهرها، امروز به دلیل افزایش جمعیت

صنعتی مساله انتقال آب به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه قرار گرفتـه  

برخـوردار  اي  که اکنون مهندسی آب در میان علوم از جایگاه ویژهاي  بگونه، است

 . است

هاي سنتی مثل ایجاد قنـات و کانالهـاي آبیـاري    انتقال آب در گذشته به روش 

اما امروزه روشهاي مختلفی براي انتقـال آب وجـود دارد کـه    ، گرفت می صورت



صو بهر ها محاسبه ضربه قو گير  نر فصل نهم /   ۱۱ فز

درآن میان مجاري تحت فشـار بـه دلیـل اینکـه مقـدار آب بیشـتري را در زمـان        

برداري  طراحی و بهره. از اهمیت خاصی برخوردار هستند، کنند می کوتاهتر منتقل

یکی از مهمترین مسائل . نه سیستمها همواره با مسائل خاصی همراه استاز اینگو

هـا   غیرمانـدگار در لولـه   جریانهـاي . تحلیل و بررسی جریانهاي غیرماندگار است

همانطور که اشاره شد ضربه قوچ یک پدیده در . کند می بشکلهاي گوناگون نمود

یان تحـت فشـار و   پدیده ضربه قوچ در خطوط لوله جر. جریان غیرماندگار است

تغییـرات دبـی یـا تغییـرات     ، افتد و بوضوح بر قوانین فشـار  می مجاري باز اتفاق

 . سرعت جریان و شرایط مکانی و زمانی حرکت سیال استوار است

نفت یـا  ، در بعضی سیستمهاي هیدرولیکی تحت فشار نظیر خطوط انتقال آب

سیسـتم پمپـاژ و   ، ونلهاي آبیتها،  آّب بر منتهی به توربینهاي  شبکه توزیع و لوله

میرا و زودگذر موجب ، پدیده ضربه قوچ با ایجاد موجهاي سریع، جریانهاي ثقلی

خطرات زیادي اعم از ترکیدن خط لوله در سیستم انتقال و شبکه توزیع و خرابی 

 .   شود می کنترل و پمپهاهاي  دریچه، و شکستن شیرها

موجـب کـاهش   بـرداري   مـان بهـره  در اثر تکرار پدیده و خسارات وارده در ز

 ،تـوربین  ،پمپهـا  ،ها دریچه، شیر آالت، کارایی سیستم و در نهایت به خطوط لوله

فلـذا الزم اسـت در   . رساند می هیدرولیکی و تاسیسات مکانیکی آسیبهاي  سازه

کلیه طرحهاي انتقال آب پدیده ضربه قوچ مطالعه شده و با شناخت کامل پدیـده  

بدلیل پیچیده بـودن جریـان غیـر    . مهیدات مناسب اتخاذ شوداثرات آن کنترل و ت

بدلیل ضرورت بررسی پدیده ، ماندگار و ناشناخته بودن آن تا اواسط قرن نوزدهم

در سیستمهاي هیدرولیکی تحت فشار در این خصوص مطالعـات زیـادي انجـام    

 . شده است

 



بر مفاهيم ضربه قو   ۱۲  WATER HAMMERمو كا

 :تاریخچه -1-2

اثر کشسانی دیـواره یـا   ، ديمیال 1850در سال  1بر اساس اظهار نظر آقاي وبر

جداره لوله را بر روي سرعت حاصل از ضربه قوچ تحت شرایط معـین و ثابـت   

 . اشاره نمود

 )1-1( H (a / g) V   

H :کـه باالدسـت   اي  ماکزیمی فشار ایجاد شده بر حسب ستون آب در لوله

سـرعت جریـان   : V. شود می به قوچ ایجادآن مخزن و پایین دست آن شیر ضر

ه مطالعه اثر مخزن هوا و شـیر اطمینـان   بوي براي نخستین بار  قبل از ضربه قوچ

و موفق به تعیین اثـرات ناشـی از   ، در استهالك موج فشاري ضربه قوچ پرداخت

 ویی ایجـاد پدیده ضربه قوچ که در اثر بـاز و بسـته کـردن سـریع شـیرهاي کشـ      

 . نائل آمد، شود می

ساخته شده از مواد آلی غوطـه ور  هاي  نشان داد سرعت موج در لوله 2وردرن

 :آید می شده آن توسط رابطه زیر بدست بینی پیش در آب کمتر از مقدار

 )1-2( a (K / p)٠ 

:a سرعت موج  

ρ: چگالی آب 

:K مدول حجمی سیال 
 

همان سال ایـن اثـر را بـه االستیسـیته لولـه مـرتبط        در )Helmholtz( هلمهوتز

) به کمک نتایج آزمایشگاهی نشان دادکه سـرعت  1875((Marrey) ماري. دانست

 . موج مستقل از دامنه امواج فشاري و متناسب با میزان کشسانی لوله است

                                                      
١. Weber 

٢. Wertheri 
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اولین کسی بود که سرعت موج را بـا توجـه بـه     )Korteweg)( )1878 کرتوگ

براي بدست آوردن رابطـه زیـر   . جدار لوله وکشسانی سیال بدست آوردکشسانی 

فرض شده است که تنشهاي طولی ایجاد شده روي دیـوار لولـه نـاچیز اسـت و     

 :طول موج در مقایسه با قطر لوله بزرگتر است

 )1-3( a / a ( / DK / Ee) ۰ ۱ ۱ 

K: مدول حجمی سیال 

:D قطر لوله  

:E مدول االستیسیته  

A: رعت موج با در نظر گرفتن کشسان بودن لولهس 
 

 40تـا  10-صحت ایـن رابطـه را در محـدوده     )Kundit( بعدها آزمایش کانت

 . درصد خطا از مقدار تایید نمودند

در مسکو نشـان داد کـه علـت     )Joukowsky( نیکالي ژوکوسکی 1898در سال

و جرم مخصوص  باال رفتن فشار در مسیر خط لوله انتقال در نتیجه تغییر سرعت

شـار ناشـی از   سیال است و فرمولی براي تعیین و محاسبه سرعت انتشار مـوج ف 

 . شود می یشان بعنوان پدر علم ضربه قوچ نامبردهااز . ضربه قوچ ارائه نمود

 )1-4  ( P v  

H p / g V / g    

لـودانزو آلیویـو    )1903( سـال در طول قرن بیسـتم تحقیقـات ادامـه یافـت و در     

همکارانش روش ریاضی و ترسیمی را براي تعیین فشار ضـربه قـوچ ابـداع و ارائـه     

سال تحقیقات بنتایج مهمی در این زمینه دست یافتند همچنین  50نمودند و در مدت 

بر اساس حذف ترم خطی اصطکاك از معادلـه انـدازه حرکـت بـه تجزیـه و تحلیـل       

رابطه افزایش فشـار در محـل شـیر بـا افـزایش یـا       . قوچ رسیدجدید از فرایند ضربه 



بر مفاهيم ضربه قو   ۱۴  WATER HAMMERمو كا

 .  ناشی از بستن و باز شدن یکنواخت توسط وي ارائه شده است کاهش فشار

 )1-5( P / x / a ( P / t )    ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۱ 

به ادامه تحقیقـات  ، ولوپتان، آنگوس، در ادامه دانشمندان زیادي چون برگرون

 پرداختند 

ده ضربه قـوچ در طرحهـاي انتقـال مـورد توجـه      سال پیش تاکنون پدی 90از 

به بعد مطالعات مربوط بـه ضـربه قـوچ ابعـاد      1950خاص قرار گرفته و از سال 

 . وسیعی پیدا کرده است

 

 :ضربه قوچ -1-3

نسبت به زمان تغییرکند .... فشار و، دبی، هرگاه مشخصات جریان نظیر سرعت

توانـد هـم در مجـاري     مـی  یانیچنین جر. شود می به آن جریان غیرماندگار گفته

ضـربه قـوچ پدیـده ایسـت کـه در اغلـب       . روباز و هم در مجاري بسته رخ دهد

دهد و آن هنگامی است که تغییرات سرعت و یا هر  می جریانهاي غیرماندگار رخ

در مجاري بسته . باشد، شود می عاملی که موجب تغییرات ناگهانی سرعت جریان

 رعت باعـث تغییـر در انـدازه حرکـت جریـان     و تحت فشار تغییرات دبی یـا سـ  

دهد کـه ایـن تغییـر بصـورت مـوج       می شود و در نتیجه فشار سیستم را تغییر می

ایـن  . شـود  مـی  فشاري حرکت کرده و باعث عدم ثبـات سیسـتم انتقـال جریـان    

یابـد تـا زمانیکـه     مـی  موجهاي فشاري با سرعت زیاد در سیستم انتقال انعکـاس 

بهمین دلیل بـه آن جریـان غیـر    . وند و از بین بروندموجهاي فشاري مستهلک ش

توانـد خطراتـی از قبیـل     مـی  فشار ایجاد شده در اکثر مواقـع . ماندگار میرا گویند

از . فرسایش و در نهایت خرابی سیسـتم را بـه بـار آورد   ، صدا، خالءزایی، لرزش

 تبـدیل . این لحاظ شناخت این پدیده و برخورد صحیح با آن حائز اهمیت اسـت 

 و ) از نوع انرژي پتانسیل فشاري یا ثقلی( انرژي جنبشی به انرژي پتانسیل


