GEMAK ANGELOS SOTIRAS
ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Η εταιρία GEMAK σχεδίασε µια σειρά προϊόντων για την αποτελεσµατική και
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα.
Με τον όρο υδραυλικό πλήγµα εννοούµε, τις υποπιέσεις και υπερπιέσεις που
δηµιουργούνται στα υδραυλικά δίκτυα, σε τυχόν µεταβολές στην παροχή τους.
Το φαινόµενο του πλήγµατος παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:







Ξεκίνηµα και σταµάτηµα των αντλιών.
Μεταβολή ροής από το κλείσιµο µιας βάνας.
Με την εκκένωση του αέρα από το δίκτυο.
Με το σταµάτηµα συσκευών κατά την άρδευση.
Κατά την πλήρωση ή το άδειασµα τµήµατος υδραυλικού δικτύου.
Κατά τη µεταφορά υδραυλικών µαζών, ειδικότερα σε µεγάλα δίκτυα.

Όταν έχουµε απότοµη µεταβολή της ροής ή απότοµη διακοπή, κοντά στο σηµείο
εκείνο, η ταχύτητα του νερού µηδενίζεται, η κινητική ενέργεια µετασχηµατίζεται σε
δυναµική και εκτοξεύεται σε υψηλές τιµές αυξάνοντας συγχρόνως την πίεση. Η
αύξηση και η ελάττωση των τιµών αυτών µεταφέρεται µε την µορφή κυµάτων
υποπίεσης αρχικά και υπερπίεσης στην συνέχεια. Οι αναπτυσσόµενες αυτές
δυνάµεις, είναι αρκετά ισχυρές και επικίνδυνες για όλο το σύστηµα αφού µπορεί να
προκαλέσουν σπάσιµο του αγωγού.
Ο χρόνος που διαρκεί κατά την µεταφορά των κυµάτων υποπίεσης και
υπερπίεσης ονοµάζεται κρίσιµος χρόνος. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που
καθορίζουν τον κρίσιµο χρόνο είναι, το µήκος του δικτύου, η διατοµή και το υλικό
του αγωγού, η παροχή, οι κλίσεις του εδάφους. Για την αποτελεσµατική προστασία
του δικτύου από το φαινόµενο του πλήγµατος, θα πρέπει η βαλβίδα να είναι σε
θέση να ανιχνεύει τόσο την υποπίεση όσο και την υπερπίεση και αναλόγως του
κρίσιµου χρόνου να διαχειρίζεται το άνοιγµα ή κλείσιµό της.
Σύµφωνα µε τον Allievi η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στον αγωγό
προκύπτει από την σχέση:

a=

g /γ
1
Di
+
ε S⋅E

όπου
α= ταχύτητα διαδόσεως του κύµατος σε m/sec
2
o
g= επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec , 45 γεωγρ. πλάτος)
8
2
ε= µέτρο ελαστικότητας του νερού( 2,08 x 10 kg/m )
3
γ= ειδικό βάρος νερού σε kg/m
Di= εσωτερική διατοµή αγωγού σε m
S= πάχος τοιχώµατος αγωγού σε m
2
E= µέτρο ελαστικότητας αγωγού σε kg/m
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Ο κρίσιµος χρόνος, δηλαδή, ο χρόνος που διαρκεί κατά την µεταφορά κυµάτων
υποπίεσης και υπερπίεσης δίνεται από την σχέση Tk =

2L
a

Στην πράξη υπάρχουν τρεις περιπτώσεις πλήγµατος:

2L
a
2L
β) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι µεγαλύτερος του κρίσιµου χρόνου T 〉
a
2L
γ) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι ίσος του κρίσιµου χρόνου T =
a

α) Όταν ο χρόνος διακοπής της ροής είναι µικρότερος του κρίσιµου χρόνου T 〈

όπου
T= χρόνος ανοίγµατος ή κλεισίµατος της ροής σε sec.
L= µήκος του αγωγού
α= ταχύτητα µετάδοσης του κύµατος σε m/sec.

Έτσι, αναλόγως µε τον χρόνο διακοπής της ροής, υπολογίζεται η υπερπίεση.
α) Στην περίπτωση T 〈

2L
το ∆ρ δίνεται από την σχέση:
a
α ⋅ Vo
∆ρ =
g

όπου
∆ρ= υπερπίεση σε ύψος ανά m.
α= ταχύτητα διαδόσεως του κύµατος σε m/sec
Vo= ταχύτητα ροής του νερού υπό κανονικές συνθήκες σε m/sec
2
o
g= επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec , 45 γεωγρ. πλάτος)

β) Στην περίπτωση T 〉

2L
το ∆ρ δίνεται από την σχέση:
a
2
m

m

∆ρ = γ  +   + m  ⋅ H
2

2



όπου
∆ρ= υπερπίεση σε ύψος ανά m.
3
γ= ειδικό βάρος νερού σε kg/m

 L ⋅ Vo 

m= 
 g ⋅T ⋅ H 

2

H= αρχικό στατικό φορτίο σε m.
L= µήκος του αγωγού
Vo= ταχύτητα ροής του νερού υπό κανονικές συνθήκες σε m/sec
2
o
g= επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec , 45 γεωγρ. πλάτος)
T= χρόνος ανοίγµατος ή κλεισίµατος της ροής σε sec.
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γ) Στην περίπτωση T =

2L
το ∆ρ δίνεται από την σχέση:
a

∆ρ =

2 L ⋅ Vo
g ⋅T

∆ρ= υπερπίεση σε ύψος ανά m.
L= µήκος του αγωγού
Vo= ταχύτητα ροής του νερού υπό κανονικές συνθήκες σε m/sec
2
o
g= επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/sec , 45 γεωγρ. πλάτος)
T= χρόνος ανοίγµατος ή κλεισίµατος της ροής σε sec.

Οι συνηθισµένες βαλβίδες εκτόνωσης, όπως οι βαλβίδες τύπου ελατηρίου,
έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν µόνο το 60-70% του πλήγµατος και µόνο
στην φάση της υπερπίεσης.
Η εταιρία GEMAK σχεδίασε τις βαλβίδες AS-A/Y-30-10 και AS-A/Y-35-10
διαφραγµατικού τύπου για πιέσεις έως 16ατµ. και AS-P/Y-30-10 και AS-P/Y-35-10
τύπου εµβόλου (piston) για πιέσεις έως 40ατµ. κατορθώνοντας την ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα.
Η καινοτοµία των βαλβίδων 30-10 & 35-10, συνίσταται στον συνδυασµό
πιλότου εκτόνωσης και λογισµικού προγράµµατος, που σε κάθε περίπτωση
υπολογίζει την διάρκεια του κρίσιµου χρόνου Τκ . Έτσι η βαλβίδα διατηρείται
ενεργοποιηµένη όλο το διάστηµα που απαιτείται και αδρανοποιεί κάθε δυνατότητα
δηµιουργίας πλήγµατος.
Μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις αντιµετώπισης πλήγµατος είναι αυτή
κατά την οποία ο αγωγός του δικτύου έχει θετικές και αρνητικές κλίσεις
δηµιουργώντας αντίκλινα. Στην περίπτωση αυτή, ενδείκνυται η τοποθέτηση της
βαλβίδας AS-A/Y-30-10, που φέρει λογισµικό όπου στους παράγοντες που
καθορίζουν τον υπολογισµό του κρίσιµου χρόνου Τκ , ενσωµατώνονται και
υπολογισµοί για τα αντίκλινα. Η βαλβίδα µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε
σηµείο του αγωγού και όχι απαραιτήτως στα χαµηλότερα σηµεία των αντικλίνων,
όπου πρέπει να τοποθετούνται οι κοινές αντιπληγµατικές βαλβίδες. Επιπλέον,
παραµένει ανοιχτή σε όλη την διάρκεια του πλήγµατος κατορθώνοντας την πλήρη
εκτόνωσή του και µόνο µετά το πέρας αυτού επανέρχεται στην αρχική της φάση,
ρυθµιζόµενα και σταδιακά, αποτρέποντας την επαναδηµιουργία πλήγµατος.
Αντίστοιχα, µια επίσης από τις δυσκολότερες περιπτώσεις υδραυλικού
πλήγµατος, είναι αυτή των δικτύων αντλιοστασίων. Το ξεκίνηµα και το σταµάτηµα
των αντλιών, προκαλεί απότοµη µεταβολή στην ροή αυξάνοντας στιγµιαία την
πίεση σε υψηλές τιµές που µπορούν να προκαλέσουν ακόµα και την κατάρρευση
του συστήµατος. Η βαλβίδα AS-A/Y-35-10, ανιχνεύει ταχύτατα τα κύµατα
υποπίεσης ή υπερπίεσης και ενεργοποιείται άµεσα, προλαµβάνοντας τις αρνητικές
συνέπειες δηµιουργίας πλήγµατος. Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, το
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κλείσιµο της βαλβίδας γίνεται οµαλά και µόνον αφού έχει εξαλειφθεί πλήρως το
πλήγµα.
Παραστατικά, δίνεται η απεικόνιση της λειτουργίας των βαλβίδων
AS-A/Y-30-10 και AS-A/Y-35-10 καθώς και η διαφορά τους από τις κοινές βαλβίδες
ελατηρίου στην φάση του πλήγµατος σε δίκτυο µε διακλαδώσεις:

Υψόµετρο σε m.
Altitude in m.

κλείσιµο βαλβίδας
valve close

110

80

Πίεση λειτουργίας

55

Working pressure

Στατική πίεση

50

Static pressure

25

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

χρόνος t sec.
time in sec.

Πλήγµα / Surge
Βαλβίδα ελατηρίου / Spring type valve
Βαλβίδα GEMAK AS-A/Y-35-10, AS-A/Y-30-10
GEMAK valve type AS-A/Y-35-10, AS-A/Y-30-10

Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε την έξαρση του πλήγµατος αρχικά µε
την µορφή κυµάτων υποπίεσης και υπερπίεσης και την εξοµάλυνση τους από τις
βαλβίδες AS-A/Y-30-10 και AS-A/Y-35-10, όπως και την διαφορά τους, από τις
κοινές βαλβίδες ελατηρίου. Τα κύµατα της υποπίεσης και υπερπίεσης µεταφέρονται
σε όλο το σύστηµα, αντανακλώνται από τις παράπλευρες διακλαδώσεις και
δηµιουργείται ξανά νέο πλήγµα που επιστρέφει, όπως φαίνεται στο χρονικό σηµείο
των 5 sec. Στο σηµείο εκείνο, οι κοινές βαλβίδες ελατηρίου κλείνουν και
ξανανοίγουν αντιµετωπίζοντας εκ νέου το πλήγµα. Αντίθετα, οι βαλβίδες AS-A/Y30-10 και AS-A/Y-35-10 δεν επιτρέπουν αυτή την µετάδοση του πλήγµατος
απορροφώντας και εξοµαλύνοντας το πλήγµα στην γέννησή του.
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Για την ολοκληρωµένη θωράκιση του δικτύου, είναι απαραίτητη και η
τοποθέτηση αεροεξαγωγών 4πλης ενέργειας της GEMAK. Οι αεροεξαγωγοί GEMAK,
αποτελούν συνδυασµό κινηµατικού και αυτόµατου αεροεξαγωγού, είναι εύχρηστοι
και µε τέλεια απόδοση, εξασφαλίζουν απόλυτα την ισορροπία και την οµαλή
λειτουργία του δικτύου.
η

Αυτόµατος ( 2η φάση)

st

kinetic (stage 1 phase)
16

1"

Automatic ( 2nd phase)
DN50
2"

DN65
2 1/2"

DN80
3"

DN100

Pressure in atm.

14

0,4
0,3

0,2

0,1
0,09
0,08

Πίεση σε atm.

Πίεση σε atm .

Pressure in atm .

Κινηµατικός ( 1 φάση)
0,7
0,6
0,5

0,07
0,06
0,05
1" DN50 DN65 DN80
2" 2 1/2" 3"

100

200

12

10

8

6

4

2

DN100

300

400
3

Παροχή σε m /h

500 600

1000

20

2000

100

150

Παροχή σε m3/h

3

Supply in m /h

200

250

300

350

Supply in m3/h

Ο ρόλος των αεροεξαγωγών στην αντιµετώπιση του πλήγµατος είναι πολύ
σηµαντικός, αφού, ελευθερώνουν τον υγροποιηµένο αέρα που δηµιουργείται από τις
απώλειες ροής εντός του αγωγού. Ο υγροποιηµένος αέρας, συµπιέζεται και µπορεί να
πάρει πολύ υψηλές τιµές που είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια του δικτύου. Επίσης,
κατά την φάση της υποπίεσης, επιτρέπει την είσοδο της απαραίτητης ποσότητας
αέρα, προκειµένου να αµβληθεί η τάση αύξησης της πίεσης.
Η GEMAK µε τον συνδυασµό των βαλβίδων AS-A/Y-30-10, AS-A/Y-35-10 και
αεροεξαγωγών 4πλης ενέργειας εξασφαλίζει την ολοκληρωµένη προστασία του
δικτύου από το φαινόµενο του υδραυλικού πλήγµατος.
Για πληροφορίες σχετικά µε τoν υπολογισµό κατάλληλης αντιπληγµατικής
προστασίας, επικοινωνήστε µε τα γραφεία µας στα τηλέφωνα 2310 682658-59.

GEMAK ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
Ε∆ΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ οδός Εσπερίδων ∙ Τ.Θ. 40208, ∙ T.K. 56410 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 682 658 – 9 ∙ fax: 2310 682 367 www.gemak.gr ∙ email: gemak@gemak.gr
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