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  ضربه چكش اثرات
  مي تواند:حاصل از ضربه چكش نيروي 
 گونه هاي تله بخار را از بين ببرد.قطعات داخلي تمامي  .1

 باعث ترك برداشتن بدنه تله بخار شود. .2

 اتصاالت لوله كشي را از بين ببرد. .3

 صدمه بزند.و اتصاالت ابزار دقيق  به شيرآالت .4

 منجر به خرابي لوله مبدل هاي پوسته و لوله اي شود. .5

 جوش لوله ها را شكسته و شبكه هاي لوله كشي را از بين ببرد. .6

 گاه هاي لوله ها را از بين ببرد. تكيه .7

گوش براي مثال، قادر به تشخيص آن نباشند. ممكن است پرسنل لزوما همواره با توليد صدا همراه نبوده و  ضربه چكش
  .را نداردباعث ايجاد شوك حرارتي مي شود كه بخار كوچك حباب انسان قابليت شنيدن صداي تركيدن يك 

و  پرسنل سايت جهت ارتباط باشبكه بخار به تالش يدن ضربه چكش را مي توان صداي ممتد و قابل شنحال آنكه 
آن مي كه نياز به تصحيح  داردوجود اين صدا، زنگ خطري است كه نشان مي دهد در سيستم مشكلي . تعبير نمود

  .باشد
هاي زودرس اجزاء  آسيب% 67 پرداخته اند نشان مي دهد اجزاء شبكه بخار تخريبعوامل نتايج مطالعاتي كه به بررسي 

  ناشي از ضربه چكش مي باشند.
  

  ايجاد ضربه چكش عوامل
  چهار عامل اصلي ايجاد ضربه چكش عبارتند از:

 شوك هيدروليكي .1

 شوك حرارتي .2

 شوك جريان .3

  1شوك تفاضلي .4
  

  شوك هيدروليكي
به درصد كمي از ضربات چكش شبكه هاي بخار ناشي از شوك هيدروليكي مي باشند. براي توضيح آسان آن مي توان 

در زمانيكه شير آب باز مي شود، استوانه اي از آب از نقطه اي كه آب وارد ساختمان . اشاره كردمثال شير آب خانگي 
متر بر ثانيه و يا  3كيلوگرم آب با سرعت  90ي بالغ بر مي تواند وزن ومي شود تا خروجي شير به حركت در مي آيد 

  كيلومتر بر ساعت داشته باشد. 11حدود 
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برخورد كرده  يثابت قطعه فلزيكيلوگرم به  90حال با بسته شدن ناگهاني شير آب، مي توان تصور نمود چكشي با وزن 
ميرايي  تا زمانداشته و  psi 300در حدود اي ايجاد شده اندازه . موج شوك و صداي قابل مالحظه اي را ايجاد مي كند

  رفت و برگشت مي كند. آب، بين دو انتهاي شبكه لوله انرژي آن
در ناحيه مكش و تخليه پمپ ها نيز دقيقا همين اتفاق رخ مي دهد. در ايستگاه هاي پمپاژ اغلب شير يكطرفه نصب مي 

با روشن و خاموش شدن پمپ، جريان به سرعت به اين شير اجازه گذر سيال را تنها در يك جهت مي دهد. گردد. 
با كاهش  در اينجا نيز اتفاق افتاده و ضربه چكش رخ مي دهد. مشابه و پديده حركت در آمده و يا متوقف مي شود

و نتيجتا ضربه چكش مخربي ايجاد نمي  آن به تدريج كم شده 2، اندازه حركتتوقفستون آب پيش از  تدريجي سرعت
  شود.

  
  شوك حرارتي

گرم آب در شرايط اتمسفريك را در بر مي يك كيلوبرابر حجم  1600حجمي معادل  psi 0گرم بخار در فشار كيلو يك
  يش فشار خط كندانس كاهش مي يابد.گيرد. اين نسبت با افزا

 آن دنبالو به  . فشار خط كندانسدارندحبابهاي بخار در زير سطح كندانس وجود در سيستم هاي كندانس دوفازي، 
، حباب بخار را سرد كرده و حباب به سرعت مي تركد. در موجود از دماي بخار فالش پايينتر است. كندانس خط دماي

باعث ايجاد صدايي ده و وارد شبه درون آن  با سرعت و از تمامي جهات كندانسدر نتيجه ايجاد خال،، لحظه تركيدن، 
  قابل شنيدن مي شود.

  
  شوك جريان

بوجود مي نتيجه عدم تخليه مناسب كندانس در باالدست شير قطع و وصل و يا شير كنترل در شوك جريان، عمدتا 
راه اندازي باز درنظر گرفتن نكات مناسب در لحظه شير قطع و وصل بخاري را در نظر بگيريد كه بدون ، . براي مثالآيد

وارد شده و حجم زيادي كندانس با سرعت باال  پايين دست شير زمانيكه شير باز مي شود، بخار به درون لوله سردشود. 
اين موج ايجاد مي كند. با گذر بخار از لوله، بر حجم اين كندانس افزوده شده و موج بلندي از كندانس بوجود مي آيد. 

تغيير با سرعت باال حركت مي كند.  ، مثال در زانويي ها يا شيرآالت، مسيرمواجه نشده است تا زمانيكه با تغيير ناگهاني
  باعث ايجاد ضربه چكش مي شود. جهت حركت كندانس

همينطور، زمانيكه شير كنترل باز مي شود، حجمي از كندانس با سرعت باال وارد دستگاه مي شود. با برخورد كندانس 
 ضربه چكش ناشي از شوك حرارتي با مخلوط شدنرارتي، ضربه چكش رخ مي دهد. بعالوه، به جداره لوله هاي مبدل ح

  رخ مي دهد.نيز  كندانس سردتر اوليه مي آيد پشت سربخار و كندانسي كه 
    

  شوك تفاضلي
بخار و كندانس  زمانيكهشوك تفاضلي نيز مانند شوك جريان در سيستم هاي دو فازي رخ مي دهد. اين شوك در 

در خطوط بازگشت كندانس ديده مي  داده و اغلببا سرعتهاي مختلف در يك مسير در جريان باشند رخ  وهمراه با هم 
  شود.
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موجهاي كندانس بلند شده و  در صورتيكهده برابر سرعت مايع است.  در حدوددر سيستم هاي دوفازي، سرعت بخار 
 از آب بندبخار  دليل عدم عبور به ايجاد مي شود. 3آب بند توده اي وج كندانسطرف مدو بين موقتا لوله را پر كنند، 

آب بند را همچون يك پيستون با توده  ،اختالف فشار ايجاد شدهفشار افت مي كند.  جريان ، در پايين دستكندانس
خود همراه كرده، بر جرم با حركت به سمت پايين دست، مايع بيشتري را با اين توده  آورده وسرعت زياد به حركت در 

  آن افزوده و سرعت آن نيز افزايش مي يابد.
داراي اندازه حركت بااليي شده و در برخورد با سه راهي، زانويي و يا كندانس از همانند مثال فوق الذكر، اين حجم 

  .كندايجاد مي را  شيرآالت آسيب زيادي
  س را مي بايست بطور صحيح اندازه گذاري نمود.بنابراين، جهت جلوگيري از اين پديده، خط بازگشت كندان

تبديل مي شود اشباع زمانيكه كندانس از فشار باال به خطوط كم فشار كندانس تخليه مي شود، مقداري از آن به بخار 
بر فشار مضاعفي از ميزان مناسب جهت خط كندانس، كوچكتر  اندازهبا انتخاب . مي گويندبخار فالش كه به آن 

با مي شود. اين فشار، بخار فالش را با سرعت نسبتا باالتري به سمت مخزن كندانس به پيش مي راند.  اعمالسيستم 
به كندانس تبديل  و گذر بخار فالش در طول لوله، بخشي از اين بخار به علت اتالف حرارت انرژي خود را از دست داده

بخار فالش با حركت سريعتر را افزايش مي دهد.  سيال و سرعت شدهاختالف فشار مي شود. اين پديده باعث افزايش 
در زمانيكه خط كندانس بخوبي اندازه گذاري  در جريان كندانس مي شود.  ايجاد موجخود نسبت به كندانس باعث 

  .به سطح فوقاني لوله رسيده و مسير عبور بخار فالش را مسدود كنند نمي توانند موج هاي ايجاد شدهشده باشد، 
خطوط اصلي بخار بايد به رل شوك تفاضلي، بايد از ايجاد آب بند كندانس در سيستم دوفازي جلوگيري نمود. براي كنت

درستي از كندانس تخليه شده و خطوط كندانس نيز مي بايست بطور صحيح اندازه گذاري شوند. طول لوله ورودي به 
تجميع آب مي تواند منجر به ضربه چكش شده و همانطور كه پيشتر گفته شد،  تله بخار نيز مي بايست حداقل باشد.

  تاثيرات مخربي را بر روي شبكه بخار و كندانس بگذارد.
  

  ضربه چكش از ايجادروشهاي جلوگيري 
  با بكارگيري راهكارهاي زير مي توان از ايجاد ضربه چكش جلوگيري نمود:

 آموزش صحيح پرسنل سايت .1

 اطمينان از طراحي صحيح خطوط بخار و كندانس .2

 تهيه دستورالعمل هاي استاندارد جهت راه اندازي و خاموش كردن خط بخار .3

 تهيه استانداردهاي نصب تجهيزات خط بخار .4

 جانمايي و نصب صحيح ايستگاه هاي تله بخار بر روي خطوط بخار .5

 خط كندانس اصلي قسمت فوقاني اتصال صحيح خطوط كندانس به .6

 اندازه گذاري شده و مناسب تجهيز مورد نظر مي باشند.استفاده از تله هاي بخاري كه بطور صحيح  .7

 اينچ به باال 2استفاده از شيرهاي تخليه قبل از شيرهاي قطع و وصل با اندازه  .8

 ع كندانسبازرسي و تعمير عايق لوله ها و جلوگيري از اتالف حرارت و تجمي .9
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اهميت بسياري برخوردار است. لوله اندازه گذاري لوله كندانس جهت اطمينان از كاركرد صحيح شبكه بخار از  .10
 از ميزان مورد نياز از بزرگترين عوامل ايجاد ضربات چكش مي باشند. كوچكترهاي كندانس با اندازه 

جهت جمع آوري كندانس پس از راه اندازي مي در خطوطي كه از شير كنترل تدريجي استفاده شده است،  .11
 نمود. از ايستگاه تله بخار استفادهبايست قبل از شير 

 قابل تخليه به خط كندانس غير اتمسفريك مي باشد. صورت وجود اختالف فشار مناسب،تنها در كندانس  .12

 خطوط بخار و كندانسعالمت گذاري  .13

 خطوط بخار و كندانس غير مستعمل از شبكهقطع  .14

  اجراي منظم برنامه هاي تعمير و نگهداري .15
  

  و 88708223-4 هاي تلفن شماره( كنترل جم پارس شركت با توانند مي بيشتر اطالعات دريافت جهت عالقمندان
E-mail: info@pars-jam.com (فرمايند حاصل تماس.  


