ضربه قوچ
مقدمه
آب از محوری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی است و از دیرباز نقش عمده ای در زندگی بشر ایفا
نموده و با زندگی او آمیخته است.تمدن های اولیه بهه اتفهاد در ارهار مرابعهه طبیعهی آب که ل گرهتهه و
گسترش پیدا ارده اند.در طی گذکت سالها با اههاایش رکهد و پراارهدگی جمعیهت و گسهترش نیازههای
اشاورزی،صرعتی و کرب دیگر مم ن نبود اه بشر خود را به کرایط محیطی محدود اردو یها بها صهر
زمان بسیار و با هایره ی زیاد اقدام به ساخت ابریه های نگهداری آب ارد اه عموماً ظرهیت محدودی نیا
دارند.لذا بشر به انتقال آب روی آورد.
نحوه ی انتقال آب بسته به موقعیت جغراهیهایی و محیطهی متفهاوو بهوده اسهت.در مرهاطب پهر آب از
نهرهای روباز به مرظور انتقال آب استفاده کده است.درمراطب ام آب روش های دیگری برگایهده کهده
است اه از آن جمله می توان به حفر قراو و انتقال آب زیرزمیری در مساهت های طوالنی اکاره ارد اهه
این روش از کاه ارهای مهردسی آب می باکد اه توسط ایرانیان ابداع کده است.استفاده از خطوط لوله
ای انتقال آب،ی ی دیگر از روکهای انتقال آب می باکد اه با پیشرهت بشر در قرون اخیر میسهر کهد.این
روش ضمن ااهش اتال

آب،انتقال حجم دلخواه آب با کدو مورد نظر را میسر می سازد.

در طراحی سیستم ههای هیهدرولی ی تحهت هشهار تحلیهل جریانههای نامانهدگار بحهم بسهیار مهمهی
است.جریان های ناماندگار در لوله ها به ک ل های گوناگونی مم ن است رخ دههد اهه ی هی ازاکه ال
آن،جریان ناماندگار «میرا» می باکد اه به طور خاص «ضربه ی قوچ» نامیده می کود.
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ضربه قوچ چیست؟
تا به حال در صرعت با چرین المه ای مم ن است آکرا کده باکید ولی نمی دانید اهه ایهن اصهطال

هب چه هرآیردی گفته می کود.زمانی اه یک سیال در داخل یک الین(لوله) در حال حرات می باکهد
مم ن است بر اثر عواملی همچون ام و زیاد کدن کدو جریان یا زمانی اه کیر می خواهد باز کود یا
ناگهان بسته می کود .این پدیده باعم تغییر ناگهانی جریان و ایجاد اهت هشار به ک ل یک مهو هشهاری
در طهههول لولهههه مهههی کهههود اهههه حراهههت اهههرده و باعهههم اهههم و زیهههاد کهههدن هشهههار مهههی کهههود.

به این پدیده ضربه قوچ می گوییرد.
روشهاي جلوگیري ازضربه آبي(قوچ)
ی ی از معضالو سیستم های انتقال بخار پدیده ضربه آبی است اه در صورو بهروز بها سروصهدا و
آسیب های جدی به لوله ها و اجااء سیستم ،مانرد تله های بخار ،تخلیه اررده ها ) (Ventsهمراه خواهد

بود .در این سیستم ها دو نوع ضربه داریم.

 )1در اثر تجمع قطراو تقطیر کده در قسمت اهقی لوله های بخار و عبور بخار با سرعت باال در
2=Water Hammer

1=Transient

مجاورو این قطراو ضربه اتفاد می اهتد .در اثر برخورد بخار سریع (تا  (m/s 05با قطراو مایع لهرزش
ایجاد کده و در صورو حجیم بودن توده آب تش یل کده حرات این توده با سهرعت نادیهک سهرعت
بخار و برخورد آن به اولین زانوئی مسیر ،نیروی هود العاده ای بر زانوئی اعمال کده اه مم ن است مرجر

به ک ست لوله گردد .

 )2ضربه آبی نوع دوم همان ااویتاسیون است اه در اثر ک ل گرهتن حباب های بخار در لوله ای اهه
از آن آب عبور می ارد رخ می دهد چرانچه در اثر تبادل حرارو بخارها تقطیر کوند حبابهای بخار
ترایده و پدیده ااویتاسیون رخ میدهد درایرصورو ام ان آسیب دیدگی تله های بخارواجااء دیگر

سیستم وجود دارد .

موارد مهم در نصب لوله های بخار جهت جلوگیری از این پدیده بقرار زیرمی باکرد :

 لوله های بخار بصورو کیبدار از دیه
کوند.

بخهار تها محهل تخلیهه قطهراو ) (Drip Trapنصهب

 جایگاه تخلیه قطراو بایستی جلوتر از کیر ترظیم بخار پیش بیری کود تا از تجمع قطراو در موقع
بسته بودن کیر جلوگیری کود .

 صاهی های  Yک ل نصب کده در خطوط بخار بایسهتی دارای پهرده صهاهی نصهب کهده اهقهی
باکرد تا مانع جمع کدن قطراو و حرات توده ائی آنها در موقع کروع جریان بخار کود .
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الیه تجهیااتی اه دارای ترظیم اررده بخار هسترد بایستی دارای تخلیه ثقلی قطراو از تله بخار باکرد و از

برگشت به مسیر با اهاایش ارتفاع ) (Liftsبایستی جلوگیری کود.

 یک تله ترمو استاتیک بهترین انتخاب برای یک مبدل حرارتی است در این صورو هوای جمع
کده سریعاً تخلیه میگردد .در صورو عدم تخلیه قطراو ام هان بهروز پدیهده ضهربه و عمل هرد
ضعیف مبدل وجود دارد.
 هر اهاایش ارتفاعی ) (Liftsدر خطوط برگشتی اردانس بعد از تخلیه تلهه بخهار نیهاز بهه یهک
هشار مثبت در پوسته مبدل حرارتی جهت تخلیه قطراو ارهدانس دارد ،واضها اسهت تها ته مین
هشار ااهی ،احتمال اهاایش دمای سمت بخار وجود خواهد داکهت و در ایرصهورو دمهای آب
خروجی از مبدل نیا تغییر خواهد ارد .

 در اغلب مبدلهای حرارتی خالء ک ن نصب می کود برحوی ه چرانچه در داخهل پوسهته خهالء
ایجاد کد کیر خالء ک ن باز کده و هوا به داخل مبدل جریان یابد در غیر ایرصورو خالء ایجاد

کده در مبدل موجب جمع کدن مایع و بروز پدیده ضربه می گردد.
هد

از تله بخار در سیستم های بخار بیرون اردن آبی است اهه در داخهل وسهایل مصهر

اررهده

حرارو یا خطوط لوله تقطیر می کود .تله بخار اجازه نمی دهد از آن بخار عبور ارهد امها آب عبهور مهی
ارد ،محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارو مانرد بعد از مبدل ،ارواتهور و نیها در پهائین
اغلب رایارها و انتهای لوله اصلی بخار می باکد.
در مورد اار با تله های بخار ،یک ن ته بسیار مهم وجود دارد و آن این است اهه اولهین گهام بهرای

اجتراب از مش الو ایجاد کده توسط این تجهیااو ،انتخاب مراسب و نصب صحیا آن ها مهی باکهد .

اگر با این تجهیااو به ظاهر ساده ولی در عهین حهال بسهیار مههم مشه لی داریهد ،مهی توانیهد از خطهوط
راهرمای ارائه کده در این نوکتار برای تشخیص و رهع عیب آن ها اسهتفاده نماییهد .وظیفهه ی تلهه بخهار،
زدایش اردانسه ،هوا و دی ااسید اربن از سیستم لوله اشی بهه محهت تجمهع ایهن گازهها و بها حهداقل
اتال

بخار است .زمانی اه بخار ،گرمای نهان ارزکمرد خود را آزاد می ارد و چگالیده مهی کهود ،ایهن

اردانسه ی داغ باید بالهاصله از سیستم جدا کود تا از بروز پدیده ی ضربه قوچ جلوگیری گهردد .وجهود
هوا در سیستم بخار ،بخشی از حجم سیستم را اه قاعدتاً باید توسط بخار اکغال کود بهه خهود اختصهاص
می دهد .دمای مخلوط هوا-بخار ،به دمایی امتر از دمای بخار خالص اههت مهی ارهد .ههوا ،یهک عهایب
است اه به سطا لوله و تجهیااو چسبیده و باعم ارد و غیر ی رواخت کدن هرآیرد انتقال حهرارو مهی
گردد .در صورتی اه دی ااسید اربن حضور داکته باکد ،بخار موجود در سیستم ،دی ااسهید اهربن را
به دیواره های سطا انتقال حرارو رانده و بدین ترتیب ،انتقال حرارو ااهش
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می یابد.دی ااسهید

اربن همچرین می تواند در اردانسه به صورو محلول در آمده و تولید اسید اربریهک نمایهد اهه باعهم
خوردگی در لوله ها و تجهیااو می گردد.

انواع تله بخارها جهت جلوگیري از ضربه قوچ:

 )1تله های کراور
 )2تله نوع سطل باز
 )3تله های سطل وارانه
 )4تله ترمودیرامی ی
 )0تله ترموستاتیک انبساط هلای
 )6تله ترموستاتی ی هشار متعادل
 )7تله دو هلای (بی متال)
ضربه قوچ :
اردانسه اه در بخش تحتانی خط بخار قرار دارد می تواند باعم بروز پدیده ضربه قوچ کود .زمهانی
اه بخار با سرعت بسیار باال حرات می ارد هرگام حرات از روی الیه ی اردانسه باعم ایجاد مو بر
روی آن می گردد .اگر این حالت اهاایش یابد بخار پرسرعت می تواند اردانسه را به حرات درآورده و
هرگام تغییر راستا ،یک ضربه خطرناک ایجاد ارد .این پدیده را ضربه قوچ می نامرد .زمانی اهه اردانسهه
پر سرعت به مانعی برخورد می ارد انرژی جربشی آن به انرژی هشاری تبدیل کهده و ایهن اههاایش هشهار
ناگهانی می تواند باعم تخریب م انیسم عمل ردی در تلهه ههای کهراور و تلهه ههای ترموسهتاتیک هشهار
متعادل گردد .برای اجتراب از این پدیده باید از تله های قدرتمرد مانرد تله های ترمودیرامی ی یا تله های

سطل وارونه استفاده نموده و یا راستای لوله اشی را عوض نمود .
تله بخارها چیست:

هرگام استفاده از بخار به عروان ناقل گرما در سیستمهای مختلف برای اطمیران از این اه تمامی بخار
توسط چگالش تبدیل به آب میشود باید از تله بخار استفاده اهرد وتلهه بخارهها بخهار را در درون سیسهتم
نگههههاه میدارنههههد تهههها زمههههانی اههههه حههههرارو خههههود را آزاد اههههرده وبههههه آب تبههههدیل کههههود.

اردانسه زمانی بوجود میآید اه بخار پرهشار داغ با جداره های سردتر لوله تمها

یاهتهه واهاهش دمها بهه

حدی باکد اه موجب چگالش یا تغییر حالت از گاز به مایع کود  .سیستم تله بخهار بگونهه ای اسهت اهه
ترها به آب اردانسه اجازه برگشت به سمت دی

را می دهرد.وجود اردانسه در خطوط بخار مشه الو

زیادی مانرد خورده کدن بیش از حد کیرها واتصاالو سوراخ کدن جداره های لولهه هها و زانهویی هها و
ارتعاش خط لوله را بوجود می آورد .تله بخارها همچرین هوا وسایر گازهای چگالیده نشده را تخلیهه مهی
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اررد  .هوا یا سایر گازها انتقال حرارو در سیستم را ااهش داده و مرجر به خوردگی داخل سیسهتم مهی

کوند.

تله بخارها به سه گروه عمده تله های ترموستاتیک -م انی ی و جربشی تقسیم مهی کهوند .تلهه ههای
ترموستاتیک دارای یک عضو دو هلای یا هانوسه ای می باکرد .اه اردانسه هود سرد وبخار را تشهخیص
داده و در صورو وجود اردانسه یک کیر را باز می ررد .تله بخار ترموسهتاتیک دو هلهای از یهک عضهو
هلای اه برای این ااربرد دارای ضریب انبساط مراسبی باکد استفاده می رد  .تله بخارههای ترموسهتاتیک
هانوسه ای از یک سیال با نقطه جوش پایین تهر از آب اسهتفاده مهی اررهد اهه مهی توانهد ضهمن مرقهبت
ومربسط کدن دریچه تخلیه را باز وبسته نماید .این نوع تله هها معمهوال در ااربردههای بها هشهار بهاال و در
جایی اه ذخیره مقداری اردانسه مجاز باکد استفاده می کود .نحهوه اهار تلهه ههای م هانی ی بهر اسها
نیروی غوطه وری واختال
وسطلی مع و

بین چگالی بخار واردانسه می باکد .تله های کراوری وترموستاتی ی سهطلی

سه نوع عموده تله های م انی ی می باکرد .این نوع تله ها اردانسه را در دمایی نادیک

به دمای اکباع بخار تخلیه می اررهد .تلهه ههای کهراوری وترموسهتاتی ی ترایبهی از تلهه ههای کهراوری و

ترموستاتی ی هانوسه ای می باکرد .این نوع تله ها برای ظرهیت های باال در هرایردهای بخهار اهم هشهار و
همچرین ااربردهای  HVACمراسب هسترد .این تله ها تا هشارهای psi 255یا بیشتر موجود مهی باکهرد
.ولی در هشارهای باالتر مستعد پدیده ضربه قوچ می باکرد .تله های سهطلی وسهطلی مع هو

بهرای بهاز

وبسته اردن دریچه تخلیه از نیروی غوطه وری استفاده می ررد .سوراخ تخلیه معموال در باال قرار دارد .تها
احتمال مسدود کدن آن ااهش یابد .تله های جربشی بر اسا

اخهتال

خصوصهیاو جریهان ههای بخهار

واردانسه عمل می ررد .تله های ترمو دیرامیک یا دیس ی ضربه ای یها پیسهتونی و اوریفهیس دار سهه نهوع
عمده تله های جربشی می باکرد .تله های ترمودیرامیک یا دیس ی دارای یک عضو متحرک هسترد .ایهن
عضو یک دیسک است اه برای باز اردن دریچه خروجی نشیمرگاه خود را باال می برد .این نوع تلهه هها
برای سیستمهای بخار پرهشار بسیار مراسب میباکرد .تله های ضربه ای یها پیسهتونی کهیر تخلیهه خهود را بهر
هشار باز وبسته می ررد .این نوع تله ها بدلیل اوچک بودن مرفذ تخلیه مم ن است مسدود کوند و

اسا

یا گیر اررد .تله های اوریفیسی هیچ عضو متحرای ندارند و بر اسا

اختال

چگالی اردانسه را به طور

مدام تخلیه می اررد  .این نوع تله ها تحت کرایط ثابت بار و هشار مانرد لوله اصلی بخار بهترین عمل رد را
دارند .
مهمترین راه ااهش اتال

بخار تداوم یک برنامه دوره ای برای بازبیری و تعمیر تله بخار می باکهد .

هایره های ساالنه تعمیر و یا تعویت قطعاو یا خود تله ها در مقایسه با هایره ناکی از اتال

بخهار بسهیار

ناچیا است .برنامه آزمایش وبازرسی تله بخار بسته به نوع تله میتواند از هر یک از موارد زیر تش یل کده
باکد.
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بازبیری این اه انتخاب نوع تله با محل ااربرد تراسهب دارد .و همچرهین سهایا وجاییهاو لولهه اشهی

بررسی کود.

در لوله اشی مسیر خروجی تله یک کیر تست نصب کود تا بتوان خروجی ان را عیرا مشاهده ارد.

با استفاده از اباار ماهود صوو ( اولتراسونیک ) و یا گوکی پاک ی به صدای تله گوش اریهد .اگهر تلهه
بخار به درستی اار ارد یک صدای هیس ناکی از بخار اب وصدای کرکر ناکی از اردانسهه کهریده مهی

کود .با استفاده از گوکی پاک ی به صدای باز وبسته کدن دیسک وسطل گوش ارید.

دوره های بازرسی معمول برای ااربردهای مختلف از  6ماه برای تله های اصلی بخار تها یهک سهال
برای تله های سیستم گرمایش تغییر می رد .همچرین توجه ارید اه در یک برنامه نگهداری تله های بخار
باید مشخصاو اامل تله مانرد محل قرار گیری سایا ظرهیت تولید اررده وکماره مدل ونهوع اهاربرد آن
در کود.

دوره های بازرسی معمول برای ااربردهای مختلف از  6ماه برای تله های اصلی بخار تها یهک سهال
برای تله های سیستم گرمایش تغییر می رد .همچرین توجه ارید اه در یک برنامه نگهداری تله های بخار
باید مشخصاو اامل تله مانرد محل قرار گیری سایا ظرهیت تولید اررده وکماره مهدل ونهوع اهاربرد آن
در کود.

تله بخار:
باز هم از تله بخارتجهیااو بسیار متفاوتی در زندگی روزمره ما وجود دارد اه با بخار اار می اررد.
این حوزه از یک خش شویی هقط با  0تله بخار تا یک پاالیشهگاه بها تعهداد ههااران تلهه را کهامل کهود .

متراسب با اندازه ت سیساو ،اثر تله های بخار خراب بر هرآیرد میتواند خطرناک و زیا ن آور باکد.

تله های بخاری اه پس از خراب کدن بسته مانده اند ،مبدل حرارتی را دچار آب گرهتگی نمهوده و
هر آیرد را به حال توقف در می آورند .تله های بخاری اه پس از خراب کدن باز مانده اند نه ترها باعهم
اتال
مصر

بخار پر هشار به قیمت گااهی می کوند بل هه بیشهتر اوقهاو هشهار مهوثر بخهار را در دسهتگاه ههای
اررده ااهش میدهد و ضمن پایین آوردن دمای هرآیرد ،نتایج زیا ن آوری را به بار میآورند.

برابراین ،تله های بخاری اه درست اار نمی اررد اارایی هر آیرد را ااهش میدهرد و هایره تولید را
باال می برند .برای جلوگیری از این اتال

و اارارد مراسب دستگاه های مصر

اررده بخار الزم اسهت

اه تله های بخار در بهترین کرایط از نظر اارارد باکرد و بازرسی تله های بخار برای دستیابی به این امهر

ضروری است.
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در ضمن تعمیر و نگهداری تله های بخار ی ی از راه ههای ارزان و سهاده صهرهه جهویی در مصهر

انرژی است.

نتایج یک مطالعه در  33کرات صرعتی عمده ژاپن کامل پاالیشگاه ،صهرایع کهیمیایی ،تولیهد نیهرو و

ههههوالد نشهههان میدههههد اهههه قریهههب35درصهههد تلهههه ههههای بخهههار در حهههال اهههار خهههراب هسهههترد.

وظايف تله هاي بخار به طور کلي عبارتند از:
 تخلیه اردانس به محت ک ل گیری
 ممانعت از خرو بخار
 تخلیه هوا و سایر گازهای غیرقابل چگالش

برای انجام وظایف هود از تله های بخار اه در واقع نوعی کیر اتوماتیک می باکرد استفاده می کود .تلهه
های بخار را از نظر نوع ،کالً به سه دسته تقسیم مي کنند:
 )1تله های بخار م انی ی
 )2تله های بخار ترموستاتیک
 )3تله های بخار ترمودیرامیک
خرابی تله های بخارتله هایی اه پس از نصب صحیا نتوانرد وظایفی را اه در باال بدان اکاره کد بهه

درستی انجام دهرد،خراب هسترد و خرابی این تله ها به کر زیر است:
 باز بودن تله های بخار
 نشتی تله بخار

 خرو بخار از تله بخار (تله بخار اامال باز است)
 بسته بودن تله های بخار
داليل کارکرد نامناسب تله هاي بخار:
عواملی اه باعم اارارد نامراسب تله های بخار می کوند متروع بوده و همچرین بستگی به نهوع تلهه
بخار نیا دارند .برخی به علت خرابی خود تله می باکرد و برخی بهه علهت نصهب نهوع نامراسهبی از تلهه یها

وضعیت نامراسب نصب آن است .عواملی اه باعم اارارد نامراسب تله های بخار میشوند عبارترد از:

 سایش سطا آب بردی اررده تله به وسیله بخهار ،آب و ذراو موجهود در ارهدانس و همچرهین بههخاطر اارارد؛
 محدودیت حرات اجاای کیر به واسطه خوردگی یا جرم گرهتگی؛ بسته نشدن اامل کیر به خاطر آکغال یا جرمهایی اه در اثر خوردگی بین کیر و نشیمرگاه آن قهرارگرهته اند؛
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 نامیاانی سطو آب بردی (کیر و نشیمرگاه ) به خاطر ضربه قوچ ،انجماد یا نصب نامراسب قطعهاوتعویت کده؛
 پارگی یا تغییر ک ل کراور یا هانوسی تله ترموستاتیک به وسیله انجماد ،ضربه قوچ یا خوردگی  ،یادر تلهه ههای سهطلی مع هو  ،نبهود آب در داخهل تلهه باعهم مهی کهود تها تلهه اهامالً بهاز باکهد؛
در تله های ترمودیرامیک دیس ی ،امبود آب به مرظور آب بردی ورودی تله بخار ،باعم مهی کهود
اه دیسک تله پی در پی نوسان ارد.

دو عامل اول اغلب در مورد هر تله ای اه زمان زیادی از اارارد آن می گذرد اتفاد می اهتد عامل
سوم در برخی از انواع تله ها محتمهل اسهت  ،بهه خصهوص هرگهامی اهه تصهفیه آب نهاقص  ،باعهم
خوردگی در سیستم کود .چهار عامل آخر اغلب به واسطه نصب نادرست یا انتخاب نوع نامراسبی از

تله رخ می دهد.

بازرسي تله هاي بخار:

برای بازرسی تله های بخار الزم است تا مقدماتی برای این اار مهیا کود این عوامل عبارترد از:

 )1اهرادی اه به بررسی تله ههای بخهار خواهرهد پرداخهت  ،الزم اسهت اهه اهامالً در مهورد انهواع
مختلف تله های بخار و اصول عمل رد و ویژگی های هر یک ا ز انواع تله های بخار و دسهتگاه
های اه به مرظور بررسی تله های بخار به اار گرهته می کهوند ،بهه طهور اامهل آمهوزش دیهده

باکرد و در ضمن به این اار عالقه مرد باکرد.

 )2قبل از انجام هر ااری  ،الزم است تا نقشه آن موقعیت همراه با مراطب مختلف اارخانهه بها یهک
اد مشخصه تهیه کود ،این اار به مرظور امک به بازر
 )3برای هر مرطقه یک سری اد تعریف کود  .بازر

در تعیین م ان تله های بخار است.

باید محهل تمهام تلهه ههای بخهار را در نقشهه

محوطه تعیین ارد و به هر تله برچسب با کماره مخصوص تله را باند اه پیشوند این کماره اهد

مرطقه تعیین کده باکد.

عوامل مؤثر در تعیین تعداد دفعات بازرسي سالیانه عبارتند از:

الف -نوع تله نصب کده :تله های سطلی مع و

و تله های کراور تله هایی قابل اعتماد هسترد  .در

حالت اارارد عادی ،این تله ها مم ن است بدون مش ل ،چرهدین سهال متهوالی اهار اررهد  .تلهه ههای
دیس ی ترمودیرامی ی امتر از سایرانواع تله ها قابل اعتماد هسهترد و مم هن اسهت ترهها ظهر
مصر

بخار این تله ها اهاایش یابرد .

چرهد مهاه

ب  -تعداد تله های سیستم :هر چه تعداد تله ها در سیستم بیشتر باکد  ،این احتمال اه تعداد بیشهتری

تله های بخار در یک دوره زمانی معین دچار نشتی کوند ،اهاایش مییابد.
 -ظرهیت تله :ظرهیت تله بستگی به سایا اوریفیس و اختال

این عوامل تعیین اررده مقدار اتال

هشار دو طهر

آن دارد  .ههر دوی

بخار در زمان خرابی تله است  .از این رو به بازرسی تله های بارگتر
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باید اهمیت بیش تری داده کود .زیرا در صورو خرابی این نوع تله ها ،مقادیر زیهادی انهرژی تلهف مهی

کود.

د -در دستر

بودن ااراران :بررسی بین هایره بخار اتالهی و هایرهه اارارهان بهرای بازرسهی تلهه

ه  -دردستر

بودن تله های بخار:ی ی از عوامل مؤثر در هایره ااراران موقعیهت و وضهعیتی اسهت

های بخار  ،ی ی از عوامل تعیین اررده می باکد.

اه تله بخار در آن محل نصب کده است .برای مثال تله در م ان های مرتفع یا پهر خطهری نصهب کهده

است.

و -هشار بخار:هشار بخار ی ی از عوامل تعیین اررده در تعداد دهعاو بازرسی است ؛ زیرا با اههاایش

هشار بخار اتال

از تله های خراب و احتمال خرابی آنها اهاایش می یابد.

ز -ااربرد تله بخار:وظیفه تله بخار نیا به عروان یک عامل تعیین اررده در تعداد دهعاو بازرسهی در

سال است  .در یک برنامه جامع تعمیر و نگهداری باید ااربرد و وظیفه تلهه بخهار دقیقهاً مشهخص کهود و
تعیین گردد اه خرابی این تله ها چه پیامدهایی را خواهد داکت و سپس بها توجهه بهه اهمیهت آن تعهداد

دهعاو بازرسی در سال مشخص کود.

 )4برای بررسی اارارد تله ها نیاز به یک لیست بازرسی است تا هرد را در انجام ایهن اهار امهک
نماید  .این لیست باید کامل موارد زیر باکد:


کماره مرطقه؛



کماره تله؛



نام سازنده؛



کماره مدل(هری)؛



نوع تله بخار( :م انی ی ،ترموستاتی ی ،ترمودیرامی ی)؛



م ان تله نسبت دستگاه( :باال ،پایین)؛

) ااربرد(  Tracing :تخلیه خط اصلی بخار ،تخلیه دستگاه هرآیرد ،تخلیهه خهط ت تخلیهه
دستگاه گرمایش)؛
( اولویت)(:بسیار مهم ،مهم ،عادی ،هرعی)؛



م ان تله از لحاظ ارتفاعی( :باال ،پایین)؛
م ان تله نسبت به واحد( :داخل ،خار )؛

 وضعیت اردانس از لحاظ بازیابی( :دارد ،ندارد)؛
 حالت اارارد تله بخار( :پیوسته ،ناپیوسته)؛


هشار خط ورودی؛
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هشار خط برگشت اردانس؛



دمای اارارد تله؛



نوع و اندازه اتصال؛



زمان نصب؛



وجود صاهی در ورودی تله بخار؛



تاریخ بازرسی بعدی؛



مالحظاو

 مدارک سازنده تله های بخار موجود در واحد صرعتی و سایر مدارک الزم تهیه کود.
 با توجه به مدارک سازنده تله بخار  ،بررسی کود اه آیا از لحاظ نوع و اندازه ،تلهه مراسهبی
انتخاب کده و همچرین توصیه های الزم در مورد نصب صحیا تله در نظر گرهته کده است
 .چه بسا ،تله بخار از لحاظ نوع ،اندازه و سایر عوامهل بهه درسهتی انتخهاب کهده باکهد  ،امها
نصب به طریب نادرست  ،باعم کود اه یک تله سالم اارارد نامراسب پیدا ارد.

روشهاي بررسي کارکرد تله هاي بخار:

بررسی اارارد تله های بخار در حال اار بهطور عمهده بهه چههار طریهب زیهر صهورو مهی پهذیرد:

 )1روشهاي بصري:
در این روش کخص با مشاهده تخلیه تله بخار  ،صحت اارارد تله بخار را ارزیابی می نماید .بهرای
این مرظور اگر مشاهده اردانس خروجی به علت متصل بودن خروجی تله به خط ارهدانس میسهر نباکهد،
مم ن است یک کیر بالهاصله بعد از تله قبل از کیر قطع خروجی نصب کود اه کخص با باز اهردن آن
و مشاهده چگونگی تخلیه اردانس ،اارارد تله را بررسی نماید  .روش دیگر این است اه در خروجهی
تلههههه  ،یههههک کیشههههه رتیههههت نصههههب کههههود تهههها خروجههههی تلههههه بخههههار قابههههل رتیههههت باکههههد.

این روش برای بررسی تله های بخاری اه اارارد سی لی باز و بسته دارند مانرد تله های سطلی مع و

و تله های ترمودیرامیک مراسب می باکد.
 )2روشهاي حرارتي:
این روش ها عموماً بر اسا

اختال

درجه حرارو در باال دست و پایین دست تله های بخار اهار

می اررد.این روش ها عبارترد از روش های پایرومتری ،اباارهای نشانگر مادون قرما ،نوارههای حرارتهی
(اه به دور تله پیچیده می کوند و در صورو اهاایش دما رنگشان تغییر می ارد) و چسب ههای حرارتهی
اه در دماهای خاصی ذوب می کوند .عیب این روش این است اه یاهتن تله های بخاری اه به صهورو

باز خراب کده اند با این روش مش ل است.
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 )3روشهاي اکوستیک:

در این روش کخص با گوش اردن صدای تله بخار پی به وضعیت اارارد تله می برد .این اهار بهه
رو کهای مختلفی از جمله توسط گوکی های پاک ی ،پیچ گوکتی ،گوکی های م انی ی و دستگاه های
اولتراسونیک صورو می گیرد .گذر بخار از لوله ها تولید صدایی کهبیه بهه ”ههیس“ مهی ارهد ،امها گهذر
اردانس از لوله ،صدای کبیه به کرکر دارد  .دستگاه های اولتراسونیک برای ایر ار بهتهرین انتخهاب مهی
باکردزیرا قابلیت حذ

سایر سر و صداهای محیط را دارند.ایهن روش بهرای بررسهی اهارارد تلهه ههای

بخاری اه اارارد سی لی باز و بسته دارند مراسب است و برای بررسی اارارد تله های بخهاری اهه بهه
طور پیوسته اار می اررد ،مانرد تله های کراور ،الزم است دستگاه اولتراسونیک طهوری اهالیبره کهود تها
صداهای مااحم حذ

کو ند و اگر در ارار این تله بخار ،تله های دیگری نیا موجود اسهت ،الزم اسهت

حین بررسی اارارد آنها به طور موقت متوقف کود.
 )4روش هدايت حرارتي:

جدیدترین ت رولوژی در بازرسی تله های بخار  ،روش هدایت ال تری ی است  .از آن جها اهه آب
ماده هادی ال تریسیته است و بخار ضریب هدایت ال تری ی باالیی ندارد  ،با توجه به ایهن اخهتال

 ،در

مورد حضور یا عدم حضور اردانس  ،با توجه به مقاومت حاصل می تهوان اظههار نظهر نمهود  .بهرای ایهن
مرظور از یک سرسور استفاده می کود .این سرسور در محفظه ای قبل از تله بخار نصب کهده اسهت و در
هرگام اارارد عادی تله بخار پر از اردانس است  .هرگامی اه تله بخار نشتی دارد یا اهامال بهاز اسهت ،
سطا اردانس درون محفظه اهت می رد و سرسور در معرض بخار قرار می گیرد و سهیگرال ال تری هی از
دستگاه اندازه گیری قطع می کود و خرابی تله نشان داده می کود .این سیستم با هر نوع تله ای و سهاخت
هر نوع سازنده ای اار می ارد .در مد لهای جدید این سرسور  ،از یک المان اندازه گیر دما استفاده کده
اسههت تهها خرابههی تلههه را در مههواقعی اههه بههه صههورو بسههته خههراب کههده اسههت ،نشههان دهههد.

تجهیزات بازرسي تله هاي بخار و نرم افزارها:
از میان سازندگان تله های بخار برخی کرات ها اقدام به ساخت تجهیااو بازرسهی تلهه ههای بخهار

اردهاند تا به بازرسان تله ها امک اررد.کرات  Spirax Sarcoبرای بررسی تله های بخار دستگاه

Spiratecرا ارائه نموده است اه دو مدل قابل حمل و ثابت دارد  .البته برای اسهتفاده از آن الزم اسهت

در جلوی تله بخار یک سرسور نصب کود.

کرات  Gestraدستگاه  VKP -31را برای ارترل و ارزیابی و ثبت داده های مربوط به تله های
بخار ارائه ارده است  .دستگاه قابل حمل است و پس از بازرسی ،گاارکی در مورد تله ههای نیازمرهد بهه
تعمیر و همیرطور تاریخچه ای از بازر

یهای گذکته را ارائه می نماید.

کرات  Trapmanدستگاه  TLVرا بهرای آنهالیا و بررسهی تلهه ههای بخهار ارائهه اهرده اسهت .

اطالعاو بیش از  3555تله بخار مختلف برای آنالیا در حاهظه دستگاه وجود دارد.
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نرم اهاار  Steam Work Proمحصول کرات  Conserve-It Softwareیک برنامه مراسب
برای حفط و نگهداری اطالعاو تله های بخار است .نهرم اههاار  Trap Base XPمحصهول کهرات
Field Data Specialistsیک نرم اهاار جامع و اامل برای ثبت و ضبط و آنالیا داده ها است .

نرم اهاار  Trap Masterمحصول کرات  Yarwayنیا یک نرم اهاار مراسب بهرای ایهن مرظهور

است.

نتیجه گیري
ایجاد یک برنامه مدون و جامع برای تعمیر و نگهداری تله های بخار ام ان صهرهه جهویی و اسهتفاده

مؤثر ازکب ه بخار را برای صرایع مختلف هراهم می آورد .با رکد ت رولوژی ام ان استفاده از روش ها یا
دستگاه های ویژه برای این اار هراهم کده است و همچرین ام اناو و نرم اهاارههای ویهژه بهرای ثبهت و
نگهداری و آنالیا اطالعاو تله های بخار کب ه ،این ام ان را بهه واحهدهای مسه ول میدههد تها بها آنهالیا
آماری این اطالعاو،گاارش ها و هایره های اتال
و رانههههههدمان بخههههههش انتقههههههال و مصههههههر

بخار ،اقدام به برنامه ریایهای تعمیر و نگهداری اررد

بخههههههار رادر حههههههد مطلههههههوبی حفهههههه نمایههههههد.

ضربه قوچ:water hammer
همانطور اه میدانیم تغییر تغییرناگهانی سرعت جریان بصورو مهو در امتهداد لولهه حراهت نمهوده
وتغییر ممرتوم ناکی از آن باعم ایجاد هشار قابل مالحظه ای میشود اهه چرانچهه ایهن هشهار تعهدیل نشهود
پمپی اه می بایست حداقل  15سال اار نماید در امتر از  15ماه از بین میرودبرای ااهش آن بخصهوص
در زمان خاموش کدن پمپ راههای ذیل پیشرهاد میشود:ایجاد کیر ی طرهه بر روی لوله رانش (البتهه کهیر
ی طرهه از خطراو ناکی از ضربه قو مصون نیست و می بایست بطور متوسط هر یک ماه ی بهار بازدیهد
کود) ،نصب کیر اطمیران برای ترظیم هشار  ،ی ی از بهترین راههای ااهش ضهربه قهو اسهتفاده از یهک
محفظه هوا در مجاورو خط لوله اه قسمت پائیری آن پر از آب بوده و قسمت بهاالئی آن ههوای هشهرده
محبو

است می باکد،بدیرترتیب اهه محفظهه ههوا را بههر که ل دلخهواه هردسهی مهی تهوان سهاخت و

بصورو اهقی ،قائم یا اج نصب نمود ،وقتی پمپ بطور ناگهانی خاموش می کهود ههوای داخهل محفظهه
انبساط می یابد و آب انتهای آنرا به لوله رانش مرتقل می رد،کیر ی طرهه لوله رانهش بسهته میشهود ومهو
برگشتی به داخل محفظه هوا جریان می یابد.
 )1اگر پوسته پمپ ضمن اار داغ گردد ولی پمپ هیچ آبدهی نداکته باکد دلیل آن است اه برای ایهن
پمپ هشار رانش خیلی باال است (البته مم ن است در اثر اهور کهدن لولهه پمهپ نیها ایهن اتفهاد بیاهتهد).

 )2اگههر پمههپ سردباکههد ولههی آبههدهی نداکههته باکههد دلیههل آن اسههت اههه پمههپ هواگرهتههه اسههت.
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 )3اگرپمپ م ش ندارد در حالی ه عقربه های هشار سرج بشدو می پرند،دلیل ایسهرت ه ههواگیری پمهپ
اامل نیست.
 )4اگر پمپ م ش نداکته باکد و خالءسرج خلع زیادی را نشان بدهد بدلیل ایرست ه کیر پایاب(سهوپا))
خراب است یا برای پمپ مذاور سرگین است ،یا مقاومت لوله م ش زیاد مهی باکهد و یها ایر هه ارتفهاع

م ش زیاد است.

 )0اگرپمپ ااراردو هشار سرج و خالءسرج صفر نباکرد ولی آبدهی وجود نداکته باکد دلیل آن مقاومت
زیاد خطوط لوله است.

نصب پمپهاي افقي:
بطور الی پمپهای اهقی می بایست نادیک مربع پایهاب نصهب کهوند و حتهی االم هان از طهول لولهه
م ش ااسته کود،بهترین روش نصب پمپ آن است اه پمپ وموتور و ت یهه گهاه یهک ت ههء واحهد را
تش یل داده،اه هونداسیون آنها جدا از هونداسیون اس لت ساختمان باکد..در صورتی ه ارتفهاع م هش از
حدااثر مجاز(جدول ذیل) بیشتر باکد با راههائی نظیر کراور اردن پمپ بوسیله کاهت بلرد(اهه در ته مین
آب کرب توصیه نمیشهود)و 555میتهوان مشه ل مهذاور را حهل نمهود.در چرهین مهواردی بهتهرین روش
جایگاین نمودن ال ترو پمپ کراور بجای اهقی است.
ارتفاع محل نصب ازسطا دریا(متر)
2ت172
355
477
715
310
1225
1020
1335
2130
عمب م ش در دمای  25درجه سانیگراد
7
3ت6
7ت6
6ت6
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3ت6
1ت6
30ت0
6ت0
4ت0
توضیح:در دمای باالی  25درجه و امتراز آن می بایست حدااثر  15درصهد بهه اعهداد جهدول مهذاور
بترتیب ام یا زیاد نمود.
 )6اگرآبدهی پمپ امتر ازارتفاع محاسباتی باکد علت آن مم ن است به علت گرهتگهی صهاهی یها پهره
هههای پمههپ ،یهها مشهه ل آبرههدی ،یهها ارتفههاع رانههش خیلههی زیههاد و یهها گههردش غلههط پروانههه ههها باکههد
 )7اگر پمپ مدو اوتاهی اار ارد ولی بالهاصهله آبهدهی آن قطهع کهود احتمهاالً بعلهت نشهت ههوا از

اتصهههاالو لولهههه م هههش ،یههها گرهتگهههی لولهههه هههها و یههها عهههدم اسهههتغراد اامهههل دهرهههه م هههش باکهههد.

 )3اگریاتاقانهای پمپ بیش از حد داغ نمایرد(دمای آنها نباید بیش از  75 -65درجه گرم کهوند)علت آن
عدم روغن ااری ااهی پمپ یا عدم باالنس بودن محور پمپ و موتور ویا بعلت ساییدگی ناکی از اهار
زیاد میتواندباکد .

 )3اگرکدو صدای موتور پمپ بیش از حد معمول باکد علت آن می توانهد از دالیهل اصهلی آن سهفتی
بیش از حد ااسه نمد هایاهاصله زیاد پروانه ها بعلت سائیدگی زیادمی باکد.

تشريح پديده ضربه قوچ:
وقتی اه یک سیال درون یک مسیر بسته در حال جریان باکد و اردکدن و یا تسریع سرعت جریهان

به وجود اید پدیده ضربه قوچ مشاهده خواهد کد .نظیر مواقعی اه در مسیر لوله کیری قرار گرهته باکد و
به وسیله آن تغییری در سطا خروجی جریان ایجاد می کود .اگر این تغییهراو تهدریجی باکهد مهی تهوان
محاسباو را با توجه به ایر ه مایع تراام ناپذیر و جداره های مسیر عبور سخت هسترد .به روش مشهابه بها
تمو انجام داد .وقتی یک کیر را در مسیر خط لوله و جریهان بهه سهرعت مهی برهدیم جریهان درون کهیر
ااسته می کود .این عمل اهاایش هد در سمت ورودی کیر را به دنبال خواهد داکت و ضربه ای ناکهی از
هشار زیاد را ایجاد می ارد اه در باال دست جریان با سرعت مو صهوتی تقویهت مهی کهود .نتیجهه ایهن
ضربه هشاری ااهش سرعت جریان می باکد .در سمت دیگر کیر هشار ااهش خواهد یاهت و مو هشهار
ااسته کده با سرعت مو به طر

پایین دست جریان حرات می ارد اه این نیا اهاهش سهرعت را بهه

همراه دارد .اگر سرعت بسته کدن به اندازه ااهی سریع و و هشار حالت پایدار به مقهدار اهاهی اهم باکهد
حبابهائی از بخار در سمت پایین دست کیر ک ل می گیرد و به این ترتیب خالء حاصله در نهایت از میان

خواهد رهت و مو ناکی از هشار زیاد ایجاد می کود .

14

قبل از بدست آوردن معادالو الزم جمربوط به ضربه قوچ وقایغع و حوادث متوالی اه پس از بسهته
کدن ناگهانی کیر در پائین دست جریان درون لوله اه جریان آن از یک مخان تامین می گردد به وقهوع
می پیوندد را بررسی می اریم.در این حالت از اصط اک صرهه نظر می ارهیم .ههرض ارهیم اهه کهیر در

لحظه بسته کدن در زمان صفر و سیال مجاور کیر متراام و متوقف می کود .در نتیجهه جهداره ههای لولهه
اشیده می کوند .به محت ایر ه اولین الیه متراام کود .همین هرآیرد برای الیه بعدی صهورو خواههد
گرهت سیال در باال دست کیر به حرات خود به طر

پایین دست جریان با سرعتی اه ام نشهده اسهت

ادامه می دهد تا ایر ه الیه ها ی ی پس از دیگری متراام کوند و این عمل تا مربع تامین جریان ادامه مهی
یابد .هشار ایجاد کده به صورو مو به باال دست جریان مرتقل می کود و سیال در حال جریان را متوقف
و متراام می سازد و سبب انبساط لوله می کود .وقتی اه مو حاصله بهه باالدسهت جریهان در لولهه مهی
رسد تمام سیال تحت هد اضاهی قرار می گیرد و تمامی اندازه حرات از میان می رود و در نتیجه انهرژی

جربشی اال به انرژی اشسانی تبدیل می کود .در باالدست جریان در لحظه رسیدن ومج هشهاری کهرایط
نامتوازنی ایجاد می کود زیرا هشار مخان تغییر ن رده است .در این صورو سهیال کهروع بهه برگشهتن بهه
طر

عقب می ارد .جریان مع و

حاصله سبب می کود هشار به وضعیتی مشابه قبل از بسته کدن کهیر

برگردد و در عین حال جداره های لوله به وضعیت عهادی برخواههد گشهت و سهیال دارای سهرعتی برابهر
سرعت اولیه اه صفر می باکد در جهت ع س می کود .ایهن هرآیرهد تبهدیل بها سهرعت صهوو در لولهه
مرتقل می کود و به پایین دست جریان می رسد .در لحظه  L/a 2مهو بهه کهیر خواههد رسهید .هشهار در
طول لوله به حد طبیعی و سرعت در همه جا برابر سرعت صفر در جهت مخا

می باکد.چون کهیر بسهته

است سیالی از لوله خار می کود تا جریانی در کیر ایجاد کود و هشار ام خواهد کد) (h-مانرهد ایر هه
جریان متوقف کده باکد .این مو ناکی از هشار ام با سرعت به سمت باالدست جریان حرات می ارهد
و در همه جا باعم س ون جریان می کود .در نتیجه باعم می کود به دلیل هشار امتر سیال مربسهط کهود
و جداره های لوله مرقبت کوند( اگر هشار استاتیک در لوله به اندازه ااهی باال نباکد تا هد باالتر از هشار
بخار باقی بماند مایع در آن قسمت تبخیر خواهد کد و به حرات خهود بهه سهمت عقهب در مهدو زمهانی
طوالنی ادامه خواهد داد).
در لحظه ای اه مو هشار مرفی به باالدست جریان می رسد سیال در حال س ون اسهت ولهی دارای
هد ی رواخت می باکد .این پدیده سبب ایجاد کرایط نامتوازن در مخان خواهد کد و سیال در درون لوله
با سرعت صفر به سمت جلو جاری می کود .در نتیجه همامان با انتشار مو به طر

پایین دسهت جریهان

با سرعت لوله و جریان سیال به کرایط عادی بر می گردند .در زمانی اه مو بهه کهیر مهی رسهد کهرایط
دقیقا همانرد زمان بسته کدن کیر است.
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