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 باشد وجهت استفاده کاربران و دانشجويان آن واحد آموزشي مي دانشگاه صنعتی قماين کتابچه اهدايي به 

تهيه و تنظيم شده است. مطالب و آزمايشات ارائه شده در اين  رادمان صنعت نصر شرکتتوسط کارشناسان 

هاي مشابه تهيه شده است و لزوماً در دستگاه 4413 به شماره سفارش ضربه قوچکتابچه صرفاً براي دستگاه 

نبع چه با ذکر مباشد. ضمناً استفاده از مطالب، نمودارها و تصاوير اين کتابساخت اين شرکت قابل استفاده نمي

 .باشد بالمانع مي

 

 

 

 شرکت رادمان صنعت نصر         

          7931 
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 آزمايش ضربه قوچ

                                                                                                                                                                                                                                                   

 هدف 

واج ضربه قوچ در شير آالت و رسم منحني هاي مربوطه و بررسي افت بين مخزن و ستون موج بررسي ام -

 سطح آب داخل ستون موج  و همچنين محاسبه دامنه موج ايجاد شده و ارتفاع

 ها لوله در قوچ ضربه و موج اثرات نمايش -

 

  تئوري

در زمان بسته شدن شير به طور ناگهاني     شيب نيز موجود باشد   اگر در سيستم هايي که با مايعات سرو کار دارند   

ث تخريب اتصييياالت ي کند که باعدر امتداد لوله موجي بوجود مي آيد که به بدنه لوله و شيييير ضيييرباتي وارد م

سريع            همچنين زماني  د شو مي شدن و يا ت شد و کند  سته در حال جريان با سير ب سيال درون يک م که يک 

سيرعت جريان به وجود آيد دديده ضيربه قوچ مشياهده خواهد شيد. نظير مواقعي که در مسيير لوله شييري قرار       

شد مي        شود. اگر اين تغييرات تدريجي با سطح خروجي جريان ايجاد مي  سيله آن تغييري در  شد و به و  گرفته با

 توان محاسبات را با توجه به اين که مايع تراکم نادذير و جداره هاي مسير عبور سخت هستند. 

شود، اين عمل          سته مي  شير کا سرعت مي بنديم جريان درون  سير خط لوله و جريان به  شير را در م وقتي يک 

د را ايجاد مي کند که در افزايش هد در سمت ورودي شير را به دنبال خواهد داشت و ضربه اي ناشي از فشار زيا      

باال دست جريان با سرعت موج صوتي تقويت مي شود. نتيجه اين ضربه فشاري کاهش سرعت جريان مي باشد.          

در سمت ديگر شير فشار کاهش خواهد يافت و موج فشار کاسته شده با سرعت موج به طرف دايين دست جريان  

سرعت را به همراه دا  شار        حرکت مي کند که اين نيز کاهش  سريع و ف شدن به اندازه کافي  سته  سرعت ب رد. اگر 
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حالت دايدار به مقدار کافي کم باشييد حباب هائي از بخار در سييمت دايين دسييت شييير شيي ل مي گيرد و به اين 

 ترتيب خالء حاصله در نهايت از ميان خواهد رفت و موج ناشي از فشار زياد ايجاد مي شود.

مربوط به ضيربه قوچ وقايع و حواد  متوالي که د  از بسيته شيدن ناگهاني    قبل از بدسيت آوردن معادالت الز   

سي      شير در دائين دست جريان درون لوله که جريان آن از يک مخزن تأمين مي گردد به وقوع مي ديوندد را برر

 مي کنيم.

صفر          شدن در زمان  سته  شير در لحظه ب صرفه نظر مي کنيم. فرض کنيم که  صط اک  س در اين حالت از ا يال و 

شوند. به محض اين که اولين اليه        شيده مي  شود. در نتيجه جداره هاي لوله ک شير متراکم و متوقف مي  مجاور 

متراکم شود، همين فرآيند براي اليه بعدي صورت خواهد گرفت سيال در باالدست شير به حرکت خود به طرف       

ن که اليه ها ي ي د  از ديگري متراکم دايين دسييت جريان با سييرعتي که کم نشييده اسييت ادامه مي دهد تا اي

شوند و اين عمل تا منبع تأمين جريان ادامه مي يابد. فشار ايجاد شده به صورت موج به باالدست جريان منتقل       

مي شود و سيال در حال جريان را متوقف و متراکم مي سازد و سبب انبساط لوله مي شود. وقتي که موج حاصله 

ه مي رسد تما  سيال تحت هد اضافي قرار مي گيرد و تمامي اندازه حرکت از ميان مي    به باالدست جريان در لول 

 رود و در نتيجه انرژي جنبشي کالً به انرژي کشساني تبديل مي شود.

شار مخزن تغيير ن رده          شود زيرا ف شرايط نامتوازني ايجاد مي  شاري  در باالدست جريان در لحظه رسيدن موج ف

شروع به برگشتن به طرف عقب مي کند. جريان مع وس حاصله سبب مي شود فشار        است. در اين صورت سيال   

ضعيت عادي برخواهد             شير برگردد و در عين حال جداره هاي لوله به و شدن  سته  شابه قبل از ب ضعيتي م به و

صوت در            سرعت  شود. اين فرآيند تبديل با  سرعت اوليه در جهت ع   مي  سرعتي برابر  سيال داراي  شت و  گ

سرعت در همه جا          لول شار در طول لوله به حد طبيعي و  سد. ف ست جريان مي ر شود و به دايين د ه منتقل مي 

 برابر سرعت صفر در جهت مخالف مي باشد.
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چون شير بسته است سيالي از لوله خارج مي شود تا جرياني در شير ايجاد شود و فشار کم خواهد شد مانند اين          

وج ناشي از فشار کم با سرعت به سمت باالدست جريان حرکت مي کند و در      که جريان متوقف شده باشد. اين م  

شود و جداره           سيال منبسط  شار کمتر  شود به دليل ف شود. در نتيجه باعث مي  همه جا باعث س ون جريان مي 

شار بخار ب       شد تا حد باالتر از ف ستاتيک در لوله به اندازه کافي باال نبا شار ا شود )اگر ف قي بماند اهاي لوله منقبض 

 مايع در آن قسمت تبخير خواهد شد و به حرکت خود به سمت عقب در مدت زماني طوالني ادامه خواهد داد.(

در لحظه اي که موج فشار منفي به باالدست جريان مي رسد سيال در حال س ون است ولي داراي حد ي نواخت 

شرايط نامتوازن در مخزن خواهد      سبب ايجاد  شد. اين دديده  صفر به       مي با سرعت  سيال در درون لوله با  شد و 

سرعت لوله و جريان         شار موج به طرف دايين دست جريان با  شود. در نتيجه همزمان با انت سمت جلو جاري مي 

شدن            سته  شرايط دقيقاً همانند زمان ب سد  شير مي ر شرايط عادي بر مي گردند. در زماني که موج به  سيال به 

 شير است.

ط به ازدياد ناشي از ضربه قوچ توسط ژوکوفس ي انجا  گرفت. رابطه ي بدست آمده توسط        اولين محاسبات مربو 

 او به صورت زير است:

∆𝑃 = 𝜌𝛼∆𝑉             , 𝛼 = √
𝐾

𝜌0
                                                                                             (1)  

 که در آن:

    𝑃∆ازدياد فشار ناشي از 

∆𝑉تغيير سرعت سيال در لوله : 

ش ل     سيالي را در يک لوله مطابق  شده در انتهاي لوله را نيمه باز     0جريان  شير تعبيه  در نظر مي گيريم. ابتدا 

 مشخص شده اند. p,vفرض مي کنيم بنابراين يک سرعت و فشار اوليه اي در آن وجود دارد که با 
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 وضعيت هاي مختلف يک ضربه قوچ( : 0ش ل )

 

ن صورت موجي ايجاد له بسته مي شود که در ايبطور ناگهاني شير انتهاي لو t=0فرض مي کنيم که در لحظه ي 

طرف منبع حرکت مي کند. تمامي آب قرار گرفته بين موج در حال حرکت و ه مي شييود که با سييرعت صييوت ب 

دارند. در حالي که آب موجود بين موج و شير آب در حال س ون را  vانتهاي لوله سمت مخزن با سرعت اوليه ي 

 است. 

( به انتهاي لوله مي رسد، مالحظه مي شود که تما  آب موجود در لوله   t=1/2وقتي که موج فشار )د  از زمان  

𝑝تحت فشار معادل  + ∆𝑝  قرار گرفته است و اين در حالت است که فشار در منبعp .است 

بداخل مخزن جاري مي شييود. اين  vبين مخزن و لوله باعث مي شييود که آب با سييرعت  اين عد  تعادل فشييار

زماني که اين موج نهايتاً به  مجدداً به سمت شير حرکت مي نمايد.حرکت باعث ايجاد موج جديدي مي گردد که 

سرعت       سد تمامي آب موجود در لوله با  ست. البته اين و   vشير مي ر سمت مخزن ا ضعيت  ، در حال حرکت به 

سپ  در زمان            ست.  ست و خروج آب از آن مم ن ني سته ا شير ب ست زيرا که   3L/sو  2L/sبين  tلحظه اي ا

 موج فشاري با تراکم کمتر به سمت منبع حرکت مي کند.

زماني که اين موج به منبع مي رسد تمامي سيال داخل لوله تحت فشاري کمتر از فشار منبع خواهد بود. بنابراين 

سيال ب   عد  موازنه  شار در منبع و لوله باعث مي گردد مجدداً  شان     ه ي ف ضعيت ن شود و و داخل لوله جاري مي 

 داده بوجود آيد و دديده مجدداً و به صورت تناوبي ت رار گردد.
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شير بطور متناوب باال و دايين           صله در مجاورت  شار بالفا ستنباط نمود که ف ست آمده مي توان ا ضيحات بد از تو

 ه راه بين منبع و شير تغييرات ديچيده تري در فشار وجود دارد.مي رود. در نيم

سئله و همچنين اثرات لزجت که در اينجا           شود اين م سته  شير نمي تواند در يک لحظه ب ست که يک  بديهي ا

 مورد اغماض قرار گرفته بود، اثرات تخفيف دهنده اي در دديده ضربه قوچ دارند.

سمت منبع را         با در نظر گرفتن اين ن ات نمودار  شير در  ست در کنار  سبتاً به زمان در شار ن واقعي تر تغييرات ف

مي توان بصورت منحني در نظر گرفت مسئله عد  ديوستگي تغييرات فشار نسبت به زمان آن هم در شرايط حاد 

ش ال   ) . ( بوسيله تعيين زمان مشخص براي بسته شدن شير از بين مي رود       3،2مانند ش ستگي هاي قائمه در ا

رحال بايد تذکر داده شود که حداکثر فشار بوجود آمده در نزدي ي شير در واقع همان است که در حالت ه ولي به

 کمتر باشد. 2L/Sبسته شدن لحظه اي شير توضيح داده شد، مشروط بر آن که زمان بسته شدن شير از 

ستهالک       سيال باعث ا صط اک سيال و کامالً االستيک نبودن لوله و  نوسانات شده، سيال را به س ون       در عمل ا

شير را در کمتر از        شدن  سته  سانند. همچنين ب شتر از        2L/Sمي ر سريع و در مدتي بي شدن  سته  را  2L/Sرا ب

 بسته شدن آهسته گويند.

صادف              سله رويدادهايي که د  از ت سل ست به  شبيه ا شير در لوله رخ مي دهد  شدن  سته  روندي که به دنبال ب

 هاي قطار مي افتد. لوکوموتيو در واگن

 
 )نقطه اي مابين شير و منبع( ( تغييرات فشار در دديده ضربه قوچ در دو نقطه2ش ل )
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 سبيده به شير()محل چ ( تغييرات فشار در دديده ضربه قوچ در دو نقطه3ش ل )

 

 مقدار فشار در ضربه قوچ و سرعت موج فشار در آن:

ست آوردن روابط الز    شتاور حرکتي     مطالعه کمي و بد صل تغيير در گ ضربه قوچ را مي توان با ب ار بردن ا براي 

انجا  داد. براي اين منظور مي توان حجم کنترل را بگونه اي انتخاب کرد که از حرکت موج ديروي کند. در اين       

 حالت جريان دائمي نسييبت به حجم کنترل وجود خواهد داشييت و يا مي توان حجم کنترل را ثابت گرفت که در

 اين وضعيت حالت طبيعي جريان غيردائمي خواهد بود.

به منظور نمايش حالت غيردائمي و ديدا کردن فر  رابطه در اين حالت، فر  دومي را که فوقاً توضيييح داده شييده 

 است بررسي مي کنيم.

صوص، فشار   قطعه اي از لوله را با جداره صلب در نظر مي گيريم که موج فشار در آن وجود داشته باشد. جر  مخ    

,𝑣و سييرعت سيييال در سييمت منبع از موج فشييار را به ترتيب با    𝑝, 𝜌   و مقادير مشييابه در سييمت شييير را با

𝑝 + ∆𝑝, 𝜌 + ∆𝜌  صله        0و ست فا شير بطرف منبع در حرکت ا شان مي دهيم. نظر به اين که موج از سمت  ن

 خواهد بود. c.t( برابر tاش از شير در هر زمان )

 xحال مي توانيم رابطه ي مومنتو  را براي جريان در حجم کنترل فرض شييده بنويسيييم. اين رابطه در راسييتاي 

 چنين است:
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∑ 𝐹𝑋 = ∑ 𝑉𝜌𝑉. 𝐴 + 𝑑/𝑑𝑡 (∫ 𝑣𝜌𝑑𝑣) 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑝𝐴 − (𝑝 + ∆𝑝)𝐴 

∑ 𝑣𝜌𝑉𝐴 = 𝑣𝜌𝑉𝐴 = 𝑉𝜌(−𝑉𝐴)                                                                                           (2) 

 اگر معادالت باال را در رابطه ي مومنتو  قرار دهيم فرمول زير بدست خواهد آمد:

𝑝𝐴 − (𝑝 + ∆𝑝)𝐴 = −𝜌𝑉2𝐴 − 𝜌𝑉𝑐𝐴                                                                                (3) 

∆𝜌 = 𝜌𝑉⋀2 + 𝜌𝑉𝑠 

شود.           صرفنظر مي  ست  سبت به جمله ي دو ، ناچيز ا ست که ن سمت را در معادله اخير معموالً از جمله ي اول 

سرعت     ست که  سه با     Sاين اغماض بدان علت ا سيال در مقاي شد. در نتيجه مي توان     Vدر  سيار بزرگ مي با ب

 رابطه را به ش ل زير نوشت:

∆𝑝 = 𝜌𝑉𝑠 

 ار بردن معادله ي ديوستگي جريان براي حجم کنترل بدست مي آوريم:حاال سرعت حرکت موج فشار را با ب 

∑ 𝜌𝑉𝐴 + 𝑑/𝑑𝑡 ∫ 𝑝 𝑑𝑣 = 0 

 که وقتي براي حجم کنترل ب ار برده شود. رابطه ي زير را خواهيم داشت:

𝑃(−𝑉𝐴) + 𝑑/𝑑𝑡[𝜌(𝐿 − 𝑐𝑡)𝐴 + (𝜌 + ∆𝜌)𝑐𝑡𝐴] 

 

𝐸از طرفي بنا به تعريف ديديم که  = ∆𝑝/∆𝜌/𝜌  :بنابراين 

∆𝜌/𝜌 = ∆𝑝/𝐸 

بين معادالت صيييفحه ي قبل و معادله ي باال رابطه ي زير براي سيييرعت حرکت موج  𝜌/𝜌∆و حاالت با حذف 

 فشار بدست مي آيد:

𝑐 =
𝑉𝐸

∆𝑝
→ 𝑐 =

√𝐸

𝜌
                                                                                                                   (4) 
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 واقعي بين مخزن و ستون موج عبارت است از :افت 

(5)                                                                                                             vsf hhh          

 بدون جريان (  surge tankارتفاع استاتيک آب ) ارتفاع در shکه   

vh  ارتفاع نظير افت درsurge tank  با جريان است 

 و زمان تناوب از فرمول روبرو قابل محاسبه است 

(6)                                                                                        
ga

LA
To 2 

 L  طول لوله  

A  سطح مقطع ستون موج 

g شتاب جاذبه 

a  سطح مقطع لوله 
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 شرح اجزاء

شفاف که  اثرات    - سي  صل  قوچ ضربه  و لوله در موج يگذار دل   را لوله در جريان دبي تغييرات از حا

 دهد. مي نشان

 لوله دو هر نياز مورد آب ذخيره، منبع يک -

 .باشد مي ثابت هد يک ايجاد جهت داخلي سرريز يک داراي دستگاه -

 .نمايند مي استفاده ماکزيمم موج تا شير شدن بسته هنگا  از زمان گيري براي اندازه کورنومتر -

 

 شرح آزمايش

ابتدا دمپ را روشيين مي کنيم و مخزن را تا جايي در مي کنيم که بتوان آب موجود در سييتون اسييتوانه اي را در 

استوانه مدرج به تعادل رساند. دمپ را خاموش کرده و سطح اوليه ي آب را در استوانه مي خوانيم. سپ  شير را       

ستوانه مدرج بالفاصله شير را مي بنديم      ستوانه به صفر برسد.      باز کرده ضمن در کردن ا طوري که حجم آب در ا

سپ  دبي را از طريق زمان گرفته شده از طريق کرنومتر بدست مي آوريم. آب استوانه را خالي کرده سپ  شير       

شير را بطور ناگهاني مي بنديم و           سيد  صفر ر ستوانه اي به  ستون ا را ناگهان باز کرده و وقتي که ارتفاع آب در 

مم ن است مي خوانيم بعد  از نمايشگر  ي مي کنيم. نوسانات را تا هنگامي که خواندن نوسانات   زمان را اندازه گير

ارتفاع اوليه ي ديگر ت رار مي کنيم و  3زمان سييينا را قطع کرده زمان را يادداشيييت مي کنيم. اين کار را براي 

 نتايا را يادداشت مي کنيم.



 

 ضربه قوچ                                                                                  صنعت        شرکت مهندسین مشاور رادمان      

 

 

 info@radmansanatco.com                             02 17034339316 تلفن :

  www.radmansanatco.com     17034263626 فاکس :

 
 
 

پ  دمپ را روشن مي کنيم و شير مجاور دمپ را باز مي کنيم ابتدا کليه شير فل ه هاي دستگاه را مي بنديم . س

. شيرهاي مربوط به مخزن را باز  م تا مخزن تامين ارتفاع ثابت شود . فرصت مي دهي آب به داخل سيستم بيايد   تا

 کرده و با شير مجاور دمپ شدت جريان را طوري تنظيم مي کنيم که يک جريان دائمي برقرار شود . 

شود و سپ  عدد          صبر مي کنيم تا نوسانات سطح آب در مخزن تما   شير مربوط به مخزن موج را مي بنديم و 

 . کنيمرا يادداشت مي shمربوط 

 . را يادداشت مي کنيم vhير مخزن را باز کرده و د  از توقف نوسانات سپ  ش

شييير مخزن موج را سييريع مي بنديم و حداکثر و حداقل ارتفاع آب را در هر نوسييان تعيين مي کنيم و همزمان  

  .يادداشت مي کنيمزمان بيشترين و کمترين ارتفاع را تا چندين نوسان 

 شترين ارتفاعيب بسته شدن شير تا رسيدن سطح آب به: از  1Tزمان 

 سطح آب به ماکزيمم د  از يک نوسان کاملشدن شير تا رسيدن : از بسته  2Tزمان 

 مشييخص ليتر مقدار ايم و زمان آب خروجي از لوله  در يک مخزن موج تشييير مخزن سييتون موج را باز مي گذار

 .ب عبوري از لوله مشخص شودآاندازه مي گيريم تا دبي 

 

 

 

 



 

 ضربه قوچ                                                                                  صنعت        شرکت مهندسین مشاور رادمان      

 

 

 info@radmansanatco.com                             03 17034339316 تلفن :

  www.radmansanatco.com     17034263626 فاکس :

 
 
 

 مشاهدات و نتايج

 :شامل ها لوله در جريان دبي تغيير از حاصل قوچ ضربه و لوله در موج گذراي اثرات بررسي -

  لوله در موج تحليل و نمايش

 موج ضربه تحليل و نمايش

  موج برج و منبع بين اصط اک از ناشي هد افت نمايش

 فشار هاي دروفيل تعيين

 بر حسب زمان را رسم نماييد.  fhنمودار  -

سير جريان آب،     شدن م سته  شده و با             به منظور ناگهاني ب سته  ضربه ب ست که با  شده ا ستفاده  شيري ا از 

 ديچيدن و بيرون کشيدن آن، باز مي شود.


