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 خالصه

. دنمیی ویو مثل برق وابستهجریانات رسوبی با ورود به مخازن سدها، سبب کاهش حجم بهینه و در نتیجه کاهش بهره وری از منابع آب و نیروهای 

 تفاوت خروج جریان صاف و جریان گیل آویود. تاسیسات سد می گرددلی است که گاها سبب خسارت به ضهمچنین تخلیه این رسوبات، خود مع

در این مقاوه که با عنوان تاثیر غلظت جریان . مشهود استدیگر واخصه ها در اثر گذاری آنها بر تنش، فشار، سرعت و در تخلیه کننده های تحتانی 

و در  ppm 00333و  0333، 0333ه تخلییه کننیده در غلظیت هیای بر فشار وارده بر جداره تخلیه کننده هیای تحتیانی میی باوید، فشیار در جیدار

 هالزم بذکر است با تغییر غلظت جرییان، ویاهد تغیییرات مییدان سیرعت، و نحیو .مورد بررسی قرار گرفته است% 033و % 03، %03بازودگی های 

 .خروج جریان از دریچه تخلیه کننده می باویم که ورایط خروجی تا حد زیادی به درصد بازودگی دریچه نیز وابسته می باود

 
 تخلیه کننده تحتانی" فشار "جداره "جریان رسوب: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  .1
 

ه هیا و نقش تعیین کننده ای در جانمایی سد، کاهش هزینی عملکرد تخلیه کننده های تحتانی یکی از مسایل بسیار مهم می باود کهبررسی نحوه 

در طول ساویان گذوته، بسییاری از محققیین، تحقیقیات گسیترده ای را در خصیو  عی ج .]0[کند هره برداری از سد ایفا میبرنامه ریزی بلند مدت در ب

از مهمترین مسایلی که این سازه ها را تهدید میکنید، آسییب جیدی  یکی. بخشی به مشک ت عدیده پیش آمده در تخلیه کننده های تحتانی انجام داده اند

 مربیو  مفیاهیم: وعاتی از قبیلیموض. هنگام خروج جریانات دو فازی از تخلیه کننده ها می باود شاریفچه ها به واسطه وارد ودن یو تخریب دیواره و دری

کننیده  تخلییه) فشار تحت هیدروویکی مجاری و فیزیکی مشخصات مقایسه و کیییدروویه مسائل بررسی ،سد تحتانیهای  کننده تخلیه و سد هیدروویكبه 

 سید کننیده تحتیانی تخلییه در هوادهی سیستم و جریان عددی ، مدوسازی]0[، بررسی جریان دوفازی در تونل تخلیه کننده سد]0[ایران در سدها (تحتانی

 .، تنها بخشی از تحقیقات محققان در این زمینه می باود]5[جریان رسوب در تونل تخلیه کننده تحتانی سدها تحلیل عددی، ]4[سفیدرود

ایجیاد  هدف از این تحقیق،. پیشرفته ای در این زمینه به کمك بشر آمده اند تا کار را هر چه بیشتر برای ما آسان کنند بسیارامروزه نرم افزارهای 

که حاصل استفاده از اط عات وبیه سازی سد گتوند علییا و بکیارگیری آن در وابسته به سد و تاسیسات آن،  بینش کافی نسبت به عکس اوعمل سازه های

نتایج جاوب و کاملی از تاثیر غلظت رسوب و فشار ایجیاد ویده در دییواره تخلییه کننیده هیای تحتیانی می باود که در نهایت ، است Flow3Dنرم افزار 

 .بدست آمده است

توجیه بیه  پس از وبیه سازی و کاویبره کردن مدل، با استفاده از نرم افزار مذکور، اثر فشار را در دیواره تخلیه کننده مشاهده کردیم کیه نتیایج بیا

 .غلظت های متفاوت و بازودگی های مختلف حاصل گردید
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 در تخلیه کننده های تحتانی سازی جریان شبیه  .2
 

 گرفتیه صیورت میاتیتنظ اسیا  بیر Flow-3D ver.10.1 نیرم افیزار طیمح در های تحتانی سدها سازی جریان در تخلیه کننده منظور وبیه به

 .انجام گیرد Display و Navigator ،Model Setup ، Simulate ، Analyze پنج مرحله بیترت بهبایستی  کاربر توسط

 .ویود می ریفیتع آن داخل در آزاد اییفض و ظریموردن ازهیس هایاندازه هیکلی که وودمی خصیمش هایی بلوک بندی، کهیوب حدود کردن صیمشخ برای

 مشیخص بیرای. باوید ایاسیتوانه ییا کیارتزین نیو  از تواندمی مختصات سیستم .گرفت نظر درهم  بلوک یك در را موردنظر سازه جزییات همه توان می

  .تغییر داد را هاسلول اندازه یا موردنظر هایسلول توان تعداد می ثابت نقطه دو هر بین وبکه اندازه کردن

در نظیر گرفتیه  Flow-3Dآماده وده است، بصورت ییك بلیوک واحید در  Solid Works کل مدل تخلیه کننده که پس از وبیه سازی در نرم افزار

اگر بر اسا  تفاوت های موجود نیازمند تغییراتی در نو  مصاوح یا نو  جریان در مدل بیودیم، میی تیوانیم میدل میورد نظیرر را در چنید بلیوک . می وود

 .ایجاد بلوک وبکه بندی را نمایش می دهدنحوه  0وکل . تقسیم بندی کنیم و در هر بلوک، ورایط خاصی را اجرا کرد

 

 
 Flow3Dبندی تخلیه کننده تحتانی در مدل عددی  بلوک شبکه:  1 شکل

 

مشیخص کیردن سیلول هیای محاسیباتی در  . باتی را تعییین میی کنییمیتعداد سلول هیای محاسیبصورت فوق،  که بندییوب تن بلوکیر گرفیس از در نظیپ

Flow-3D  بهینه سازی به این معنی است که چه از نظر زمانی و چه از وحاظ صحت و دقیت محاسیبات، بهتیرین نتیجیه را  .حاوت باودباید در بهینه ترین

ل اگر تعداد سلول ها بسیار زیاد و بیش از حد مورد نیاز باود، نرم افزار مدت زمان بسیار زیادی را صرف محاسبه میکند و توجیه زمیانی قابی. بدست آوریم

 .همچنین اگر تعداد سلول ها از حد مطلوب کمتر باود، دقت خروجی ها زیر سوال می رود. دقبول نمی باو

هیر تعیداد  جهت دستیابی به بهینه ترین تعداد سلول ها، پس از سعی و خطا در چند حاوت مش بندی، نتایج را با داده های آزمایشیگاهی مقایسیه میکنییم و

 0ویکل . م اسیتسلووی که نتایج حاصله از آن به نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر بود، تعداد مش بندی مورد نظر ما می باود که به کاویبره کردن میدل موسیو

 .را نمایش می دهدنحوه ایجاد سلول های محاسباتی روی بلوک وبکه بندی 

 

 
 Flow3Dبندی تخلیه کننده تحتانی در مدل عددی  های محاسباتی بر روی بلوک شبکهسلول:  2 شکل
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، ورایط مرزی خروجی  (Specified Velocity) ، سرعت ثابت(Specified Pressure)ثابت  فشار وامل مرزی ورایط مختلف حاالت

(Out Flow) ورایط مرزی دییوار ،(Wall) ویرایط میرزی متقیارن ،(Symmetry) ویرایط میرزی متنیاوب ،(Periodic) ویرایط میرزی پیوسیته ،

(Continative)پوویش ویبکه ،(Grid Overlay)  میوج ،(Wave) و نیر  حجیم سییال(Volum flow rate)  تیوان می را فشیار .باویدمیی 

 صیورت به را سییال مقیدار وانیت می ینیهمچن. کرد ریفیتع (stagnation pressure)تایی یایس فشار ورتیص به یا (pressure)فشار  مقدار ورتیص به

صیورت  کلیه ورایط مرزی اعمال ویده به .]6[کرد مشخص افزار نرم برای (Fluid Height)صورت ارتفا  سیال  یا به (F fraction)سیال  سهم درصد

 .وده است نشان داده  0وکل 
 

 
 های تحتانی سازی جریان در تخلیه کننده شرایط مرزی اعمال شده در شبیه:  3 شکل

 

مرزبنیدی بیه ویرایط مختلیف . ویده اسیت سازی در نظر گرفته سلول برای این وبیه 0533333های محاسباتی برابر الزم به ذکر است تعداد سلول

ویده اسیت بیرای اینکیه  متر آب قبل از ورود به تونل تخلیه کننده و در مخیزن سید در نظیر گرفته 03/0ترین طول کانال پشت سرریز به طول ازای مناسب

ختلیف مرزبنیدی ویبکه سیلول های تحتانی ویرایط م سازی جریان در تخلیه کننده در وبیه. جریان قبل از ورود به تخلیه کننده کام  توسعه یافته وده باود

 wallی محاسباتی در حاویت  ها های جانبی وبکه سلولو دیواره Out flowصورت مرز ورودی با حاالت هد با پارامتر فشار و مرز خروجی  محاسباتی به

سیازی  نتیجیه گرافیکیی وبیه  4در ویکل . در نظر گرفتیه وید symmetryو  wallهای محاسباتی به ترتیب، ، کف و سقف وبکه سلولsymmetryو 

 .وده است نشان داده% 03های تحتانی با بازودگی  بعدی جریان در تخلیه کننده سه

 

 
 های تحتانی بعدی میدان جریان در تخلیه کننده سازی سه شبیه:  4شکل 
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 مدل عددیه کردن کالیبر  .3
 

تأثیرات عوامل خارجی را به حداقل رسانده و ورایط میدل را بیه ویرایط بدین معنی که . کاویبراسیون، اووین قدم در مدوسازی محسوب می وود

است به همین جهیت کاویبراسییون و صیحت سینجی  گرفتهانجام  سد گتوند علیا ی آزمایشگاهیها دادهمدل عددی حاضر بر مبنای . تر کردواقعی نزدیك

بیرای . باوید سیازی مییوود، کاویبره کردن میدل عیددی از وحیاظ ویرایط میرزی و ویبیه آنچه در اینجا مطرح می. مدل عددی بر این اسا  انجام گردید

در مدل عیددی موردمطاوعیه پیس از . باود وری مییك مدل عددی یا واقعی، رسیدن به حاوت ورایط پایدار ضر  های استخراج مقادیر صحیح و دقیق داده

 .ثانیه مدنظر قرار گرفت 03معادل بررسی چند مدل، زمان مناسب برای استخراج نتایج از مدل 

هیای اصیلی میوردنظر بیرای بیه ازای داده( معادل با فشیار)هد سیال  ،(T = 0.0 Sec) برای مدل عددی در زمان ورو  محاسبات مدل عددی

بیا ویرو  (. باود در مدل عددی می 6003*36/0=06360، معادل فشار (معادل هد نرمال)متر  36/0سیال ( هد)در وکل فوق ارتفا  )ه است ود مدل معرفی

جرییان بیه ( T = 4 Sec) ویود، در زمیان جریان از وییووری وارد تونیل تخلییه کننیده می (T = 2 Sec) ، در زمان(T = 0 Sec) افزار محاسبات نرم

جرییان از زییر دریچیه بیه  (T = 10 Sec) کند و در نهایت مطابق وکل در زمیان جریان به دریچه برخورد می( T = 5 Sec) سد، در زمانر تبدیل می

پیغام پایدار ودن جریان ( T = 8.6 Sec)ضمن اینکه مدل عددی نیز در زمان . گردد دست خارج می سمت مرز خروجی رسیده است و از مجاری پایین

 .کند را اع م میدر مدل عددی 

های تحتانی، نمودار تغییرات دبی عبوری از میرز ورودی و خروجیی  منظور اطمینان از پایداری و به تعادل رسیدن میدان جریان در تخلیه کننده به

 .باود ثانیه می 03مدل نسبت به پایداری و یکنواختی جریان بعد از زمان 
 

 

 جداره هاوارد بر  فشارتاثیر غلظت رسوب بر   .4
 

 پس از بررسی نتایج آزمایشگاهی و مقایسه با داده های موجود، و پس از انجام مراحیل اووییه مدوسیازی و کاویبراسییون، بیه بررسیی دقییق تیاثیر

اثرات مستقیمی بر روی سازه های وابسیته و تاسیسیات، از در افزایش یا کاهش حجم ذخیره سد،  تاثیرجریان گل آوود ع وه بر . غلظت رسوب می رسیم

در مقایسیه جرییان زالل بیا . نو  دانه بندی تشکیل دهنده رسوب، در اثر گذاری بر تخلیه کننده هیا بسییار بیا اهمییت اسیت .داردوحظه ورود تا خروج سد 

 متغیرهیاییسی قرار گرفته است، به وضوح مشاهده می وود کیه مورد برر ppm00333و  0333، 0333جریان گل آوود که در حال حاظر در غلظت های 

 .تحت تاثیر این عامل قرار می گیرند... همچون دبی، فشار، سرعت و

مقایسیه نمیودار مییزان فشیار وارده در حاویت غلظیت . یابید بطور کلی با افزایش مییزان غلظیت جرییان، فشیار وارده بیه جیداره نییز افیزایش می

ppm0333  وppm0333  باود قابل محاسبه می% 3.5بسیار کم و در حدود  00333به  0333می باود که این میزان در حاوت % 0نشان دهنده حدود. 

 .توزیع فشار وارد بر وجه باالدست دریچه در سه غلظت مختلف و بازودگی یکسان مورد مقایسه قرار گرفته اند  0اوی  5در وکل های 

 

 
 ppm 3333مقدار فشار وارد بر جداره در جریان با غلظت :  5 شکل
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 ppm 0333مقدار فشار وارد بر جداره در جریان با غلظت  : 6 شکل

 

 
 ppm 12333مقدار فشار وارد بر جداره در جریان با غلظت :  7 شکل

 

 

 غلظت جریان توام با میزان بازشدگیتاثیر   .5
 

اثر میزان بازودگی دریچه را در سیه حاویت پس از مشاهده وکل های فوق که بیانگر تاثیر رسوب، و فشار وارد بر جداره تخلیه کننده می باود، 

ار جهت درک بهتر، ع وه بر اهمیت بار رسوبی و تاثیر آن در تخلیه جریان، مییزان بازویدگی دریچیه هیا نییز بسیی. غلظت های مورد نظر بررسی می کنیم

 .مهم و تاثیرگذار می باود

مییزان  00333بیه  0333با افیزایش غلظیت از %03بطوریکه در بازودگی . در نمودار وکل زیر اثر توامان غلظت و بازودگی کام  مشهود است

 .درصد افزایش یافته است 00تنش بروی وارد بر جداره در حدود 
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 های متفاوت های مختلف و در غلظت شدگیحداکثر فشار وارد بر جداره در باز :  9 شکل

 

 

 نتیجه گیری  .6
 

 :نتایج حاصله از این پژوهش به ورح زیر می باود

د، در تخیلیه کننده های تحتیانی، هرچه جریان عبوری غلییظ تر باود فشار وارده به جداره افزایش می یابد و ایین افیزایش فشیار در برخیی میوار

 .تونل های تخلیه می وودسبب خسارات بسیار سنگینی به 

افزایش غلظت در ناحیه دریچه تخلیه کننده سبب کاهش سرعت تخلیه می گردد که درصد بازودگی دریچه نیز عامل مهمی است کیه بیر روی 

اهش بازویدگی و آن تاثیر می گذارد و به معنای ساده، با افزایش بازودگی و کاهش غلظت، واهد کمترین فشار و بیشترین سرعت تخلیه هسیتیم و بیا کی

 . افزایش غلظت، بیشترین فشار و کمترین سرعت تخلیه را واهد هستیم
 

 

 مراجع  .7
 

 500راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها نشریه وماره  .0

 بررسیی .0006 ،نارییا یزاسیدس سنارفینک نیمراهیچ .یسیوط نیدواریصین هجاوخ یتعنص هاگشناد .اضردمحم ،روونایواک .ریما ،یدرجورسخ .0

 ایران در سدها (تحتانیکننده  تخلیه) فشار تحت هیدروویکی مجاری و فیزیکی مشخصات مقایسه و کیییدروویه مسائل

بررسی جریان دوفیازی در  .0000 .دورا یسانوراک همان نایاپ .یسوط نیدواریصن هجاوخ یتعنص هاگشناد .اضردمحم ،روونایواک .رذون ،یرذون .0

 تونل تخلیه کننده سد

 عیددی مدوسیازی .0000 .یم سیا دازآ هاگشیناد نارمیع یسیدنهم هلجم .نیسح ریما ،تورس كین .رصان ،یتخدیب بواط .نیسح ،یدیوروخ .4

 سفیدرود سد کننده تحتانی تخلیه در هوادهی سیستم و جریان

جرییان رسیوب در تونیل  تحلییل عیددی .0006 .یسیوط نیدواریصین هجاوخ یتعنص هاگشناد .اضردمحم ،روونایواک .مظاک دمحم دیس ،یماما .5

 تخلیه کننده تحتانی سدها

در بررسیی میدل آویفتگی ویبیه سیازی  Flow-3Dکیاربری اموزویی نیرم افیزار  "، (0000)، .، رستمی، ف.، واملو، ح.ر.صباغ یزدی،   .6

 4وماره  0آموزش، سال دوم، جلد ، مجله فناوری و "جریان سه بعدی در حوضچه پرش هیدروویکی با موانع بتنی 
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