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 خالصه

. یکی از مشکالت جدی در استفاده ی پایدار از سدها، ته نشینی مواد رسوبی در مخزن آن ها ست که مشکالت بهره برداری زیادی را در پی دارد

وبات جایگزین ظرفیت ذخیره مخزن می گردند. در این مطالعه به بدون در نظر گرفتن اقدامات الزم جهت موازنه رسوبات ورودی و خروجی، رس

 منظور افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار  با ایجاد جت در جلوی تخلیه کننده ی تحتانی به بررسی تأثیر ارتفاع ریزش جت مستغرق از سطح

توسط  ،(level meter) آزمایشگاهی به وسیله ی پوینت گیجمنظور ابتدا با انجام آزمایشات، داده های برداشت شده رسوب پرداخته شد. بدین 

برای دست یابی به حداکثر راندمان در تخلیه رسوب در  که دادمورد پردازش قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  Surferنرم افزار 

 رسوب را کاهش داد. می بایستی تا آنجائیکه مقدور می باشد ارتفاع جت از سطح توسط جترسوب شویی تحت فشار 

 

 

 جت، راندمان رسوب شویی،رسوب شویی تحت فشارارتفاع  کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

یدار از سدها و مخازن از مهم ترین سازه های غیر پایدار محسوب می شوند که بایستی با مدیریت صحیح از آنها بهره برداری نمود. در استفاده ی پا

رسوب گذاری در  .[1]هره برداری از آنها با تنظیم رسوب ورودی و خروجی به مخزن سد مورد توجه قرار می گیردبلند مدت بسدها، تامین منافع 

در مخازن سدها مد  مخازن سدها از جمله مسائل مهم می باشد که باید در زمینه بهره برداری و بحث عمر مفید مخزن و حفظ ذخیره سازی طوالنی مدت

طبیعی که هیچ مانعی در مسیر رودخانه وجود ندارد، در هر بازه از رودخانه رسوب ورودی با خروجی در توازن است،  در حالت.  [2]نظر قرار بگیر

دریاچه  ساخت سد این توازن را بر هم می زند و منجر به تله اندازی و به تدریج انباشته شدن رسوبات در مخزن سد می شود. رسوبات پس از رسیدن به

در اثر تغییر شرایط هیدرولیکی )افزایش عمق و یا کاهش سرعت جریان( ترسیب می شوند. مخازن سد ها از جمله مکان هایی ی مصنوع طبیعی یا  های

جم است که ممکن است صد در صد رسوبات رودخانه را در خود ذخیره نماید. از این رو، حفظ و نگهداری این ذخایر آبی به حداقل رساندن تلفات ح

 .[1]بایستی مورد توجه قرار بگیردینی رسوب نش -مخزن در اثر ته

از این رو رسوب در مخازن حتی در صورت مدیریت صحیح منابع حوضه آبریز ورود و ته نشینی رسوبات در مخزن سد اجتناب ناپذیر است                  

از اهمیت  منابع آبافزایش عمر مفید سدها در مهندسی  بهره برداری مناسب از منابع ذخیره و به عنوان یک مشکل پایدار در نظر گرفته شده است و

 رسوب کنترل ، مخزن در رسوب توزیع چگونگی بررسی و محاسبه برای مختلفی های روش که است ضروری بنابراین  .[3]استخاصی برخوردار 

به کار بردن این روشها ، ی توان استفاده نمودبرای رفع مشکل رسوب گذاری از روشهای مختلفی م.شود استفاده و مطالعه مخزن زدایی ورسوب ورودی

در برخی از مخازن اقتصادی  به طوریکه گاهی اوقات ممکن است استفاده از این روشها  .مستلزم شناخت کامل توانایی و محدودیتهای این روشها است

از میان این روش ها رسوب .  اقتصادی صورت پذیرد ، انتخاب گزینه نهایی کنترل رسوب های مخزن باید بر اساس ارزیابی های هیدرولیکی ونباشد

به عنوان روش موثر در احیای حجم از دست رفته مخزن بدون تحمل هزینه های ناشی از اجرای روش های  (Hydro flushing)شویی هیدرولیکی

ی که در کشور اسپانیا یشو وش رسوبترین ر دارد که قدیمی اظهار می Brown (5349).]4[مکانیکی حذف رسوب ها و کارایی بهتر مطرح است 

به دو صورت آزاد و تحت فشار در مخازن سدها  ی را به یشو عمل رسوبFan (1985) .] 9[گردد  مورد استفاده قرارگرفت به قرن شانزدهم بر می
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از آن به صورت تحت فشار خارج می  نمود.در رسوب شویی تحت فشار تراز آب باالتر از تخلیه کننده تحتانی بوده و با باز کردن دریچه، آب تقسیم

در زمینه رسوب شویی تحت فشار تحقیقات زیادی انجام پذیرفته است: پائول و دیلن تأثیر ظرفیت ذخیره ی مخزن را روی رسوب شویی بررسی  گردد.

یان کردند هنگامی که سطح آب در مخزن .پیت و تامسون ب[12]کردند و نشان دادند که این روش برای مخزن با ظرفیت ذخیره بیشتر نیز کارا می باشد

تأثیر ابعاد دریچه تحتانی را روی  8مشکاتی و همکاران  .[14]پایین تر از نصف ارتفاع سد باشد ظرفیت شستشو بیشتر از دو برابر متوسط ساالنه می باشد

قطر دریچه، راندمان رسوب شویی را افزایش می حجم و ابعاد مخروط رسوب شویی مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش 

 .[11]دهد

 به ورودرسوبات از جلوگیری جهت موثر بسیار روش یک فشار تحت هیدرولیکی رسوب شویی که می دهد نشان تحقیق سابقه مطالعه                  

 رسوبات ورود خطر تحتانی همسایگی دریچه از اترسوب شدن خالی و آبشستگی مخروط تشکیل که ای گونه به. می باشد نیروگاه آبگیر داخل

روش رسوب شویی تنها در مخازن باریک راندمان باالیی دارد و در این  .[7]می دهد کاهش ای مالحظه قابل طور به را نیروگاه آبگیر به دانه درشت

برای افزایش راندمان رسوب شویی منجر به کارآمد شدن این روش حجم زیادی از آب ذخیره شده در مخزن نیز تخلیه می گردد، بنابراین هرنوع تالشی 

اگر رسوب شویی به طور صحیح انجام شود دیگر نیاز به ساخت سدهای جدید کم شده و می توان از هزینه های اضافی جلوگیری  روش خواهد شد.

د لذا استفاده از روش های مناسب و کار آمد تر برای و مستلزم صرف زمان زیاد می باشکرد.با توجه به اینکه ساخت مدل های فیزیکی هزینه یر بوده 

 جلوی دریکی از این گزینه ها استفاده از جت آب  افزایش حد تأثیر فرآیند رسوب شویی تحت فشار می تواند گامی برای افزایش عمر مفید سدها باشد.

باشد می نیروگاهها  آبگیر دهانه جلوی وص رسوباتبه خص سد نزدیک رسوبات زدودن و رسوب شویی افزایش راندمان خروجی سد، جهت دهانه

بر افزایش میزان رسوبات تخلیه شده مورد ، تأثیر قرار گیری جت آب را در مخزن رسوبات (5151و همکاران) آلتوسکه هدف این تحقیق است. 

برابر حالتی است که جت آب در مخزن کار در حالت بدون اعمال جت آب، مدت زمان الزم برای رسوب شویی دو  ندو بیان کرد ندبررسی قرار داد

( به بررسی قطر نازل و سرعت جت پرداختندطبق نتایج آنها سرعت جت از بین پارامتر های 5934همچنین عبدی پور و همکاران ) .[9]گذاشته شود

در این مطالعه به  بنابراین یش راندمان به اثبات رسیده.باتوجه به تحقیقات انجام شده تأثیر کاربرد جت در افزامتغیر  بیشترین تأثیر را در رسوب شویی دارد

 منظور افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار  با ایجاد جت در جلوی تخلیه کننده ی تحتانی به بررسی تأثیر ارتفاع ریزش جت مستغرق از سطح

     . [8]رسوب پرداخته شد

 مواد و روش ها .2
گروه مهندسی آب  هیدرولیک وسازه های آبی تحقیقاتی آزمایشگاهی می باشد. آزمایش ها درآزمایشگاهنی بر، بررسی این تحقیق مبت روش انجام

این مدل  مدل آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک موجود می باشد که دانشگاه شهید با هنرکرمان در مخزنی به شکل مکعب مستطیل انجام گرفت.

ناحیه اندازه گیری جریان خروجی از مدل  -9مخزن اصلی مدل و  -5)ناحیه آرام کننده جریان(  قسمت ورودی مدل -5دارای سه قسمت اصلی است: 

 حوضچه ته نشینی رسوبات(.)

از رسوبات مخزن  سانتی متر می باشد.  551سانتی مترو ارتفاع  511سانتی متر و عرض 511مخزن رسوبات به شکل مکعب مستطیل به طول              

سانتی متر از کف مدل تا قسمت پایینی تخلیه کننده ی تحتانی)منطبق  41وبه ارتفاع  5.54میلی متر و انحراف هندسی  1.9ازه متوسط با اند غیر چسبنده

  بر لبه ی پایینی تخلیه کننده ی تحتانی( انباشته شد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سازه های آبی هیدرولیکتحقیقاتی  در آزمایشگاه  مدل مخزن ی از . شماتیک1شکل
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  روش انجام تحقیق       .1-2          

 نشان داده است 5رسوب در شکلکه آماده سازی بستر  وسطح رسوب رو تراز کرده همانطور ابتدا مخزن رو از رسوبات غیر چسبنده مورد نظر پر کرده 

ب پر گردید، دهانه تخلیه کننده باز می شود و تا پس ازاینکه کف مخزن از رسوبات موردنظر تا رقوم مشخص پر شد و مخزن از طریق ناحیه ورودی با آ

  . رسیدن به حالت تعادل و ایجاد مخروط ادامه می یابد

 

 
 . تصویر آماده سازی رسوب بستر2شکل

 

اژ می میلیمتر به مدل مخزن پمپ 51یستم تامین آب شامل مخزن زیر زمینی است که آب آن به وسیله یک پمپ گریز از مرکز توسط یک لوله به قطر س

سانتی متر در خط مرکزی مخزن در نظر گرفته شد و پس از 8به منظور رسوب شویی، یک تخلیه کننده ی تحتانی با مقطع دایره ای شکل به قطر  .شود 

رد حوضچه ، از درچه تخلیه تحتانی خارج شده و رسوبات پس از خروج از تخلیه کننده ی تحتانی وا اینکه سطح آب در مخزن به سطح مورد نظر رسید

تصویر آماده سازی  9در شکل ته نشینی رسوبات می شود و پس از عبور از حوضچه های آرامش مجددا به سمت مخزن زیر زمینی هدایت می شود.

برای تأمین که برای ثابت نگه داشتن ارتفاع آب در مخزن، ه داستفاده ش دایره ای جت یک عددبرای این آزمایش از  جت آب نشان داده شده است که

آب را انجام می داد با این روش مقدار استفاده شد که توسط پمپ دیگری عمل چرخش زیرزمینی از آب خود مخزن اصلی و از قسمت مخزن  آب جت

 . خروجی از مخزن اصلی و آب خروجی از جت باهم برابر می شود و ارتفاع مخزن ثابت خواهد ماند آب

 

 
  تصویری ازآماده سازی جت آب .3شکل
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زه خروجی استفاده شد. برای اندا توسط یک شیر فلکه قابل تنظیم بود. از روش حجمی برای اندازه گیری دبینیز جریان ورودی به مخزن                

دراین   ( با دقت یک میلی متر استفاده شد.Level meterگیری سطح آب و برداشت توپوگرافی مخروط آبشستگی از یک پوینت گیج آزمایشگاهی)

به وسیله ی کولیس اندازه گیری  (mm 7.78)استفاده شد که قطر نازل نشان داده شده، 4که در شکل آزمایش برای جت آب از یک عدد نازل بلند

 دبی ورودی به جت توسط یک شیر تنظیم و گیج فشار قابل تنظیم می باشد..و شد

 
 . نمونه نازل جت، استفاده شده در آزمایش4شکل

               

کم پر  امی توسط شیلنگ آب با دبیآر برای جلوگیری  از فرسایش ناخواسته در اثر ورود ناگهانی جریان به داخل مخزن ، ابتدا مخزن به                

با تنظیم شیر فلکه ابتدایی، جریان طوری گردید و پس از اینکه عمق آب به تراز مورد نظر رسید، پمپ روشن گردید و دریچه ی تخلیه تحتانی باز شد. 

 تنظیم گردید که برای هد مورد نظر ، دبی ورودی با خروجی برابر باشد.

لیتر بر  8.1، 1.1، 4، 5.1دبی تخلیه   4برای از سطح رسوب   سانتی متری 51و  51، 55زش جت ارتفاع ری 9در  آزمایش های این پژوهش               

. آزمایش ها تا زمانی که تغییرات ابعاد مخروط ناچیز باشد ادامه یافت. سانتی متر بر روی دریچه ی تخلیه ی تحتانی صورت پذیرفت 41ثانیه و بار آبی 

ساعت در نظر گرفته شد. بعد از پایان هر آزمایش شیر تخلیه تحتانی و جریان  1به تعادل ت زمان رسیدن در این پژوهش مدت زمان آزمایش  و مد

 ورودی به مخزن به آرامی بسته شدند و آب موجود در مخزن از طریق یک شیر که در کف مخزن تعبیه شده بود به آرامی زهکش گردید به طوری که

 نگردد.سپس اندازه گیری های مربوطه صورت پذیرفت. تغییرات در ابعاد مخروط آبشستگی ایجاد

ریجی مخزن، انجام آزمایش و نهایتا زهکش نمودن تدریجی آب  پس از انجام هر آزمایش  در دفرآیند آماده کردن بستر رسوبی، پر کردن ت             

. آزمایش بدون جت به عنوان آزمایش شاهد در نظر گرفته شد جت انجام شدحالت با و بدون 5ساعت به طول می انجامید. آزمایش ها برای  55مجموع 

و سپس تاثیر جت با مشخصه ی ارتفاع ریزش جت تا سطح رسوب بر روی مشخصات مخروط رسوب شویی و راندمان عملیات رسوب شویی مورد 

  بررسی قرار گرفت.

 

 بحث ونتایج .3
 به منظور  یه رسوب حین عملیات رسوب شویی تحت فشار صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت آزمایشگاهی و جهت افزایش راندمان تخل

 (hc )دست یابی به اهداف تحقیق و تفسیر نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده، تغییرات حجم رسوب شویی در مقابل تغییرات ارتفاع ریزش جت  

 با نتیجه آزمایش های جت مقایسه و ارائه گردید. مشاهدات آزمایش شاهد نتیجه از سطح رسوب مورد بررسی قرار می گیرد.

 )بدون جت(آزمایش شاهد      .1-3
 اولیه  در ابتدای هر آزمایش مخزن به تدریج پر ازآب می شد، پس از رسیدن آب به ارتفاع مورد نظر تخلیه کننده ی تحتانی باز می گردد. در مراحل 

  به طوری که تغییرات ابعاد حفره  خروجی کاهش یافت غلظت  با گذشت زمان  آزمایش رسوبات با غلظت بیشتری از دریچه خارج می شد به تدریج 

 در در دقایق اولیه آزمایش، رسوب بستر  تا زمانی که حفره رسوب شویی به تعادل برسد ادامه یافت.بود. آزمایش ها   ناچیز  ساعت 1بعد از گذشت  

 به بیرون از مخزن منتقلبا جریان آب   هو همراباالی جریان خروجی از جای خود   دریچه تحت تأثیر تنش برشی زیاد ناشی از سرعت و تالطمطراف ا

 های  شدکه در نتیجه ی آن حفره ای کوچک به شکل مخروط در مقابل دریچۀ تخلیه ایجاد شدکه درون آن یکسری مرز و شیارکه تحت تأثیر گردابه 

 موجود شکل گرفتند، قابل مشاهده بود.
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  مشخصات آزمایش های شاهد )بدون جت( -1دول ج

Qout(lit/s ) Hw(cm) Hs(cm) Dout(cm) 

8.5, 6.5, 4, 2.5 40 40 8 

   

 آزمایش جت      2-3
 -جت نامیده میاز تداخل این دو جریان  ن حاصلهر گاه جریان دارای ضخامت نسبتا کم و سرعت زیاد وارد سیالی با سرعت کمتر از خود بشود، میدا

 نحوه ی  1در شکل .باشد میشود. تحقیقات زیادی از گذشته درباره ی جت انجام شده است که نشان از کاربردعمده ی آنها و همچنین اهمیت آنها 

 انتشار جت در داخل محیط سیال نشان داده شده است.

 

 
 [4](1333رومند. انتشار جت در داخل محیط سیال)ب5شکل

بخشی از حجم مرده مخزن که در مقابل دریچه قرار می گیرد پر خلیه کننده ی تحتانی باعث می شودکه قبل از اینکه، تلوی ج ازجتاستفاده                

 رسوبات جلوی دریچه شسته شود.دریچه غیر قابل استفاده شود،  شود و

 مخزن خود که برای تامین آب جت ازاستفاده شد برای ایجاد جت از یک عدد پمپ کهدایره ای ک عدد جت برای تحقق این آزمایش از ی                 

 می ماند.  اصلی)مخزن زیر زمینی (استفاده شد با این روش آب خروجی از مخزن اصلی و آب خروجی از جت با هم برابر می شد و ارتفاع مخزن ثابت 

  که نوعی نازل خاص می باشدزیرا سرعت آبی لوله ی آن ازیک عددنازل بلندتنظیم استفاده شد ودر انتهاو شیرگیج فشار از یک عدداز جت خروجی 

 مرکزی جت در جهت خطندمان رسوب شویی موثرتر واقع شودو برای اینکه جت بر را می تواند به وسیله ی خودنازل قابل تنظیم باشد  از نازلخروجی 

 .نصب شددرجه از سطح رسوب  31با زاویه سانتی متری از دریچه ی تخلیه تحتانی  51فاصله  تخلیه کننده ی تحتانی و در مرکزی  

مخزن قرار می  روی بر کهپوینت گیج  عدد یک از منظور این برای .برداشت شود شویی رسوب پروفیل بود الزم آزمایش هر انجام از بعد               

 نرم به آنها مختصات به توجه با گره ها ارتفاعی رقوم .شد استفاده سانتیمتری 9×9ازیک شبکه  بستر یلپروف برداشت منظور به .گردید استفاده گرفت

  .می گردید محاسبه آزمایش هر در حجم رسوب شویی و شده داده  Surfer افزار
 

 
 . مشخصات آزمایش های جت2جدول

 نوع متغیر    

 

Exp 

 

Qout(lit/s ) 

 

 

Hw(cm) 

 

 

Hs(cm) 

 

hc(cm) 

 

dj(mm) 

 

θj 

 

Lj(cm) 

 

T(h) 

 

Qj(lit/s ) 

RUN1 8.5,6.5,4.2.5 40 40 12 7.78 90 15 5 0.011 

RUN2 8.5,6.5,4.2.5 40 40 16 7.78 90 15 5 0.011 

RUN3 8.5,6.5,4.2.5 40 40 20 7.78 90 15 5 0.011 

 

 پارامتر بین ارتباط .است شده آورده  (4و9)جداول در جت بدون و جت با حالت دو در شویی رسوب حجم شده گیری اندازه نتایج               

 حجم افزایش موجب ، آبجت  ارتفاع کاهش بهتر عبارت به .است معکوس شویی رسوب مخروط حجم و مخزن از سطح رسوب آبجت  ارتفاع

 ابعاد دهد، رخ تری پایین رتفاعا در هیدرولیکی شویی رسوب عملیات هرچه ثابت، دبی یک در که معنی این به .شود می شویی رسوب مخروط

میزان سرعت وقدرت برخورت جت آب به ذرات  مخزنجت آب از سطح رسوب  ارتفاع کاهش با زیرا بود؛ خواهد بزرگتر شویی رسوب حفره
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 تحت شویی رسوب دربنابراین  میشود تخلیه بیشتری رسوب و شده شویی رسوب تأثیر تحت ناحیه سبب افزایش امر این درنتیجه رسوب بیشتر شده و

 راندمان مقادیر .داد کاهش را آب جت ارتفاع دهد، می اجازه مخزن برداری بهره شرایط که جایی تا است بهتر راندمان بیشینه داشتن برای فشار

 ای مالحظه قابل طور به ارتفاع ریزش ،مقدار به توجه با ثابت، نازل قطر و خروجی سرعت، خروجی دبی یک برای جت های آزمایش شویی رسوب

 .دارد شویی رسوب میزان بر ها جت توجه قابل تأثیر از نشان که است؛ باالتر جت بدون های آزمایش شویی رسوب راندمان از

 

 محاسبه ی حجم رسوب شویی در آزمایش شاهد. 3جدول

Vf(cm3) Hs(cm) Dout(cm) Hw(cm) Qout(lit/s ) EXP 
 

748.867423 40 8 40 8.5 RUN1 
 

471.0449808 40 8 40 6.5 RUN2 
 

244.2217388 40 8 40 4 RUN3 
 

47.61954111 40 8 40 2.5 RUN4 
 

 

 
 . محاسبه ی حجم رسوب شویی در آزمایش جت4جدول

Vf(cm3) Qout(Lit/s) hc Hw(cm) Lj(cm) Vj(m/s) Exp 

11457.17455 6.5 12 40 15  1.119 Rj1 

6168.961111 6.5 16 40 15  1.119 Rj2 

1771.05279 6.5 20 40 15  1.119 Rj3 

 

 

       
 5.5ابعاد حفره رسوب شویی در حالت شاهد با دبی -ب                   5.5نمایی از ابعاد مخروط رسوب شویی پس از انجام آزمایش جت با دبی  -الف    .  5شکل

 
الت جت  به این نتیجه خواهیم رسیدکه  طبق تحقیقات قبلی حاصل از ( با مقایسه ی آزمایشات در حالت شاهد با ح1طبق تصویر فوق )شکل           

نتایج جت،  راندمان شویی در حالت کلی استفاده از جت نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشته است به طوری که حجم رسوب شویی در حالت 

بر راندمان رسوب شویی  تحقیق بررسی تأثیر ارتفاع ریزش جت  برابر نسبت به حالت بدون جت افزایش یافته است.  از آنجائیکه هدف از این 54جت 

از حجم رسوب شویی که در جداول فوق  به منظور دست یابی به این هدف به تفسیر نتایج حاصل هیدرولیکی تحت فشار مخازن سدها می باشد بنابراین 

تغییرات حجم رسوب شویی در  ج حاصل ازآزمایش های انجام شده و با تفسیر نتای پرداخته شد. بدست آمده است، از آزمایشات انجام شده (4و9)

مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از این آزمایش با کاهش ارتفاع جت از سطح رسوب و نزدیک شدن  hcتغییرات ارتفاع ریزش جتمقابل 
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سانتی متری از سطح  55زان حجم رسوب شویی در ارتفاعبه سطح رسوب میزان حجم رسوب شویی به طور چشمگیری افزایش یافته است به طوریکه می

پروفیل سه بعدی حفره ی رسوب شویی در حالت شاهد و جت با استفاده از  1در شکل  برابر شده است. 1.1سانتی متری  51رسوب نسبت به ارتفاع 

 نشان داده شده است. surferنرم افزار 

 

 
 5.5بعدی حفره رسوب شویی در حالت شاهد در دبی 3پروفیل  -ب             5.5در حالت جت در دبییی بعدی حفره ی رسوب شو 3پروفیل  -الف  . 5شکل 

 

 گیرينتیجه .4
 

جت  در این مطالعه به منظور افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار  با ایجاد جت در جلوی تخلیه کننده ی تحتانی به بررسی تأثیر ارتفاع ریزش

 وبرس راندمانداد که این آزمایش در دو حالت، شاهد و جت مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده نشان رداخته شد. مستغرق از سطح رسوب پ

برابر نسبت به  54شویی در حالت کلی استفاده از جت نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشته است به طوری که حجم رسوب شویی در حالت جت 

 حالت بدون جت افزایش یافته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ارتفاع ریزش جت بر راندمان رسوب شویی  هیدرولیکی تحت فشار مخازن سدها می باشد. طبق نتایج            

طبق آزمایشات انجام شده در  است معکوس شویی رسوب مخروط حجم و مخزن از سطح رسوب آبجت  ارتفاع پارامتر بین ارتباطبدست آمده 

برابر شده  1.1سانتی متری  51سانتی متری از سطح رسوب نسبت به ارتفاع  55تفاع های متغیر ، میزان حجم رسوب شویی در ارتفاعحالت جت در ار

 است.

 هرچه ثابت، دبی یک در که معنی این به .شود می شویی رسوب مخروط حجم افزایش موجب ، آبجت  ارتفاع کاهش بهتر عبارت هب            

جت آب از  ارتفاع کاهش با زیرا بود؛ خواهد بزرگتر شویی رسوب حفره ابعاد دهد، رخ تری پایین ارتفاع در هیدرولیکی ییشو رسوب عملیات

 رسوب تأثیر تحت ناحیه سبب افزایش امر این درنتیجه میزان سرعت وقدرت برخورت جت آب به ذرات رسوب بیشتر شده و مخزنسطح رسوب 

 شرایط که جایی تا است بهتر راندمان بیشینه داشتن برای توسط جتفشار تحت شویی رسوب دربنابراین  یشودم تخلیه بیشتری رسوب و شده شویی

 .داد کاهشباید را ازسطح آب جت ارتفاع دهد، می اجازه مخزن برداری بهره
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