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 خالصه

نیز از این قاعده مستثنا با گسترش شهرها و افزایش وابستگی به منابع و لزوم حفظ هر چه بیشتر سرمایه های اقتصادی و سرمایه های طبیعی، منابع آ بی 

با توجه به اینکه بحران آب یکی از مهمترین معضالت جامعه امروز می باشد، استفاده بهینه و بهرره ویی حردارثری از تاسیسرات آبری نیرز از . نیستند

منظروی دقرت دی احردا  بره همرین . حل بحران آب رمک میکنردساخت سدها و تاسیسات وایسته تا حدی به . اهمیت بسیای زیادی برخویدای است

جردایه و  یبر تنش برشر انیغلظت جر ریتاث یبریسدی مقاله حاضر ره با عنوان . تاسیسات و عملکرد آنها به طوالنی تر شدن عمر آنها رمک میکند

دی تخلیره رننرده  بر جدایه و تغییرات سرعت 00333ppmو  0333، 0333می باشد، ابعاد تاثیر غلظت های  یتحتان یها رننده هیسرعت تخل دانیم

نتیجه گیری حاصله بدین شرح می باشد ره با افزایش غلظت، شاهد افزایش تنش برشی جدایه و راهش میدان سرعت مری . موید مطالعه قرایگرفت

 .باشیم

 
 سرعت میدان" تنش برشی "غلظت رسوب "تخلیه کننده تحتانی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  .1
 

تخلیه رننده های تحترانی از جملره سرازه هرایی دی سرد هرا . یسوبات، یکی از عوامل بسیای تاثیرگذای دی سد ها و سازه های وابسته آن می باشند

بر اساس موقعیت طرح، شرایط ایاضری باالدسرت، سرازندهای زمرین شناسری و . هستند ره تاثیر عواملی همچون یسوب دی آنها بسیای مشهود و موثر است

. اهد مری باشریمواملی از این قبیل، تاثیر و بای یسوبی وایده بر دییاچه سد و تخلیه رننده متغیر می باشند ره دی هر یک از حاالت، یفتایهای خاصی یا شع

عت نیرز تحرت تراثیر به طبع آن و با توجه به غلظت یسوب، میدان سررتخلیه رننده ها، تنش های برشی وایده بر جدایه می باشد ره یکی از یفتایهای مهم 

همچنرین جهرت دسترسری بره خروجری هرای مروید نظرر از نررم افرزای . دی این مقاله از نتایج آزمایشگاهی سد گتوند علیا اسرتفاده شرده اسرت. قرا میگیرد

Flow3D برای مدلسازی استفاده شده است. 

 

 

 معرفی مدل تخلیه کننده سد گتوند علیا  .2
 

 گرفتره قرای نظر مد تحتانی  لیه رنندهرتخ تونل بعنوان پرچ سمت ها، تونل تونل این میان از. است تشکیل شده تونل یشته سه از علیا گتوند سد

 گردیده طراحی فوق رننده تخلیه طرایی،راض و سرسروی هردییچ دو از استفاده و فوالدی پوشش از استفاده با و تونل قسمت میانی دی اساس این بر. است

 با البته ره گردد می استفاده ها دییچه دست پائین به جریان هوادهی میانی تونل انحراف از و مسدود چپ سمت انحراف تونل طراح، نظر اساس بر. است

 .گیرد قرای نظر مد باید انحراف تونل داخل به آب ویود عدم از اطمینان حصول هواده، حساسیت به توجه
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 دییچه دست پائین و باالدست دی ترتیب به متر 0/64و  0/20 تقریبی طول به قسمت دو از متر 001 تقریبی طول به مجرایی تحتانی  تخلیه رننده

 دی مقابل تا است، شده ساخته سرویس دییچه دست پائین های فاصل تا آن شیپویی ویودی محل از پوشش فلزی با مجرا این. گردد می تشکیل سرویس

 پوییرشیر ای انهردهر بره صلرمتر ابتدا دی فوق رننده یهرتخل. داشته باشد تریربیش ترمقاوم آب سریع جریان سایشی اثرات و راویتاسیون از ناشی خسایات

مری  تقلرمن متر 5/2 با وییرشیپ انهرده این به بیراس نعل طعرمق و متر 5/1 طررق به تونل یک از یا آب دییا، سطح باالی  6/10تراز  دی انهرده این. درباش می

 از سرسپر و یسریده مترر 63/13ترراز  بره افتیرمسر طری از پرس و متر شرده 14ویودی رف تراز با یراسب لرنع تونل این واید ابتدا درس ترپش جریان. نماید

 از عبروی از پرس جریان. می شود رننده تخلیه شیپویی واید ویودی طریق از متر یسیده و سپس 63/13و پس از طی  شده متر 14 شیپویی ویودی قرطری

 مترر  01/00ترراز  دی انتها دی و گردیده مجهز مسیر دی هواده تعدادی با ره شده بتنی پائین دست تونل فلزی واید پوشش با متر 001 طول به رننده یهرتخل

یرک  و اضرطرایی رشروئی دییچره یرک شرامل رنتررل سیستم رننده، تخلیه مجرای دیقسمت میانی. گردد می متر 20 رف تراز با آیامشی حوضچه واید

 .]0[داید قرای سرویس رشوئی دییچه

 

 

 رسوب بر تخلیه کننده های تحتانی غلظت تاثیر  .3
 

ماهیت یسوب، از ایاضری باالدسرت سردها . ، غلظت یسوب می گویندنسبت وزن یسوب خشک به یسوب موجود دی مخلوط آب و یسوببه 

دی سردها، سربب یشرد گیاهران شرده رره راهش بهره ویی، برا انباشرت  و می باشد ره معموال خاک حاصلخیزی است و عالوه بر اشغال حجم مخزن سد

چگونگی از بین بردن یسوب از مخزن، خود مبحثی جداست، اما تاثیر آن دی هنگام تخلیه و موثر بودن برر . تخلیه جریان از سد یا با مشکل مواجه می رند

ه بندی یسوبات ره از شرایط موجود منطقه تاثیر میگیرد، شررایط ایجراد شرده دی بر اساس نوع دان. عوامل دیگر مساله ای است ره موید بحث ما می باشد

هرچه جریان عبویی از تخلیه رننرده هرای تحترانی غلریظ ترر باشرد، یانردمان رمترری یا دی . تخلیه رننده ها دی هنگام تخلیه نیز متاثر از این عامل می باشد

دی حالت رلی غلظت جریان، . اثیر این مهم بر تاسیسات وابسته و نیروگاه ها نیز قابل توجه می باشدعالوه بر راهش یاندمان، ت. خروج جریان شاهد هستیم

 افزایش فشای، تنش، راهش میدان سرعت و تخریب جدایه تخلیه رننده یا دی پی داید ره دی مقالره حاضرر، اثرر غلظرت برر ترنش و میردان سررعت مروید

 .بریسی قرای گرفته است

 

 

 ت سنجی مدل عددیصحیون و کالیبراس  .4
 

سریال غیرر لرزج، تررارم  ره دی آنشده است  سد گتوند علیا استفاده به همراه دییچه سرویس سازی از اطالعات تخلیه رننده تحتانی دی این شبیه

 . دی نظر گرفته شد 320/3و ضریب تنش برشی آن  kg/m3 0/0ناپذیر و ویود هرروا به جریان با چگالی 

بدین معنی ره تأثیرات عوامرل خرایجی یا بره حرداقل یسرانده و شررایط مردل یا بره . باشد رالیبره رردن مدل می یک مدل عددیاولین گام دی 

بررای اسرتخراج . باشرد سرازی مریشود، رالیبره رردن مدل عددی از لحاظ شرایط مرزی و شبیه آنچه دی اینجا مطرح می. ]0[تر رردشرایط واقعی نزدیک

دی مردل عرددی مویدمطالعره پرس از بریسری . باشد یک مدل عددی یا واقعی، یسیدن به حالت شرایط پایدای ضرویی می  های ق دادهمقادیر صحیح و دقی

ثانیه با حالت پایدایی دی تخلیره رننرده و مجررای  03جریان بعد از . ثانیه مدنظر قرای گرفت 03معادل  چند مدل، زمان مناسب برای استخراج نتایج از مدل

 .گردد دست به سمت خروجی هدایت می پایین

شده اسرت  های اصلی مویدنظر برای مدل معرفیبه ازای داده( معادل با فشای)، هد سیال (T = 0.0 Sec)دی زمان شروع محاسبات مدل عددی 

 T) افزای با شروع محاسبات نرم(. باشد میدی مدل عددی  1003*34/0=21340، معادل فشای (معادل هد نرمال)متر  34/0سیال ( هد)دی شکل فوق ایتفاع )

= 0 Sec) دی زمان ،(T = 2 Sec)  شرود، دی زمران  شیپویی واید تونل تخلیه رننده میدهانه جریان از(T = 4 Sec) یسرد، دی  جریران بره تبردیل می

ریان از زیر دییچه بره سرمت مررز خروجری ج (T = 10 Sec)رند و دی نهایت مطابق شکل دی زمان  جریان به دییچه برخوید می (T = 5 Sec) زمان

پیغام پایدای شدن جریان دی مردل عرددی یا  (T = 8.6 Sec) ضمن اینکه مدل عددی نیز دی زمان. گردد دست خایج می یسیده است و از مجایی پایین

انی، نمرودای تغییررات دبری عبرویی از مررز ویودی و های تحتر منظوی اطمینان از پایدایی و به تعادل یسیدن میدان جریان دی تخلیه رننرده به. رند اعالم می

 .باشد ثانیه می 03ایائه گردیده ره نشان دهنده پایدایی و یکنواختی جریان بعد از زمان  4و  5 خروجی مدل نسبت به زمان مطابق شکل
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  تغییرات دبی ورودی از مرزهای خروجی نسبت به زمان:  1 شکل

 

 
 مرزهای خروجی نسبت به زمان   تغییرات دبی خروجی از:  2 شکل

  

 

 تاثیر غلظت رسوب بر تنش برشی جداره تخلیه کننده های تحتانی  .5
 

مردل یا دی سره حالرت بازشردگی  Flow3Dو داده های موجود، با استفاده از نررم افرزای  طبق خروجی های بدست آمده از رالیبره رردن مدل

 .بریسی رردیم ppm 00333و  0333، 0333و دی سه غلظت % 033و  23، 03دییچه 

بهترر و دقیقترری منحنری هدف از بریسی دی سه حالت بازشدگی و سه نوع غلظت بدین منظوی می باشد ره دی صویت وجود سه نقطره، نمرودای 

 .دی صویت بریسی دی دو حالت و دو غلظت، نمودای بصویت خطی می باشد ره مطلوب نیست .نسبت به یوند تغییر تنش و سرعت بدست می آید

مالحظره % 03نسربت بره بازشردگی % 033دی بازشردگی . مشرهود اسرت 0شکل بریسی دی شش حالت مذروی، نتایج بصویت نمودای دی پس از 

بردین منظروی رره . دایدی متفاوت با حجم خروجی یابطه معکوس اخواهیم ررد ره تنش بطوی چشمگیری راهش پیدا میکند و راهش تنش دی غلظت ه

ناگفته نماند ره دی بازشدگی های مختلف، سهم غلظرت . دی بیشترین بازشدگی شاهد رمترین تنش و دی رمترین بازشدگی شاهد بیشتر تنش خواهیم بود

 .یسوبات نیز قابل توجه خواهد بود
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 های متفاوت های مختلف و در غلظت در باز شدگی حداکثر تنش برشی وارد بر جداره:  3 شکل

 

شود با بسته شدن دییچه میزان  ره مشاهده میهمانطوی . دهد شی واید بر جدایه یا نشان میاثر بازشدگی بر تنش بر  4تا   6های  شکل

دیصد  60شی به میزان حدوداً دیصد، تنش بر 033دیصد دی مقابل  03یابد بطوییکه دی باز شدگی  تنش برشی بر جدایه بشدت افزایش می

 .افزایش یافته است

 

 
 %111حداکثر تنش برش وارده به جداره در بازشدگی :  4 شکل
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 %01حداکثر تنش برش وارده به جداره در بازشدگی  : 5 شکل

 

 
 %31حداکثر تنش برش وارده به جداره در بازشدگی  : 6 شکل

 

 

 تخلیه کننده های تحتانیمیدان سرعت در تاثیر غلظت رسوب بر   .6
 

شرود بطروی رلری برا افرزایش میرزان غلظرت میردان سررعت  همانطوی ره مشاهده می. دهد اثر غلظت بر میدان سرعت یا نشان می  2نمودای شکل 

بره  0333ppmا دی مقایسره بر 0333ppmمیدان سررعت دی حالرت غلظرت . یابد ره این میزان دی ابتدا زیاد بود وسپس از آن راسته شده است راهش می

 .باشد دیصد می 6رمتر بوده و دی حدود  00333به  0333دیصد افزایش داشته است ره این میزان دی حالت  03میزان تقریباً 
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 درصد 111اثر میزان غلظت بر میدان سرعت در بازشدگی :  0 شکل

 

از آنجا ره میدان سررعت مری توانرد دی تغییررات فشرای و . یکی از پایامترهای مهم دی تخلیه رننده های تحتانی، تغییرات میدان سرعت می باشد

. گرفرتقررای پتانسیل وقوع راویتاسیون دی مجرا نقش داشته باشد، لذا بریسی تاثیر غلظت و بازشدگی دییچه بر این پایامتر نیز موید توجه تحقیرق حاضرر 

مشراهده  زیرهای  طوی ره دی شکل همان. شده است میدان سرعت جریان برای شرایط مختلف بازشدگی دییچه نشان داده تغییرات 03الی  0شکل های دی 

ین میزان زمرانی یافته است ره ا افزایشدیصد  03است میزان سرعت دی حدود   بسته شده% 03ی تخلیه رننده تحتانی به میزان  شود دی حالتی ره دییچه می

 .یسد دیصد می 25دیصد بسته شود به  23ره دییچه به میزان 

 

 
 درصد 111های تحتانی با بازشدگی دریچه  مقادیر سرعت جریان در تخلیه کننده:  8 شکل

 

 
 درصد 01های تحتانی با بازشدگی دریچه  مقادیر سرعت جریان در تخلیه کننده : 9 شکل
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 درصد 31های تحتانی با بازشدگی دریچه  جریان در تخلیه کنندهمقادیر سرعت :  11 شکل

 

 

 نتیجه گیری  .7
 

ایرن میرزان خطرای مردل عرددی برا توجره بره . باشد می% 4سازی برای مقادیر دبی خروجی از مدل عددی برابر با حدود  حدارثر خطای شبیه -0

قبول دی مردل عرددی  دی مجموع با توجه به دیصد خطرای نراچیز و قابرل. باشد عواملی نظیر جریان هواگیری دی مدل عددی و مدل فیزیکی قابل توجیه می

 .های تحتانی معرفی نمود تخلیه رنندهبریسی مقدای تنش و میدان سرعت دی توان یک مدل مناسب و رالیبره برای  یا می مدل حاضر

 یبرشر ترنش دیصرد، 033 مقابل دی دیصد 03 یشدگ باز دی کهیبطوی ابدی یم شیافزا بشدت جدایه بر یبرش تنش زانیم چهیدی شدن بسته با -0

 .است افتهی شیافزا دیصد 60 حدوداً زانیم به

 .دیصد افزایش یافته است 00میزان تنش برشی واید بر جدایه دی حدود  00333به  0333با افزایش غلظت از %23دی بازشدگی  -0

 نیرا ره است افتهی شیافزا دیصد 03 حدود دی یزیچ سرعت زانیم است  شده بسته% 03 زانیم به یتحتان رننده هیتخل ی چهیدی ره یحالت دی -0

 .یسد یم دیصد 25 به شود بسته دیصد 23 زانیم به چهیدی ره یزمان زانیم

 حالرت دی زانیرم نیرا ره است داشته شیافزا دیصد 03 باًیتقر زانیم به 0333ppm با سهیمقا دی 0333ppm غلظت حالت دی سرعت دانیم -6

 .باشد یم دیصد 6 حدود دی و بوده رمتر 00333 به 0333
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 مدل هیدیولیکی تخلیه رننده تحتانی سد گتوند علیا، گزایش نهاییمشایرت فرادید میهن، بلند پایه،  .0

دی بریسری مردل آشرفتگی شربیه سرازی  Flow-3Dرایبری اموزشری نررم افرزای  "، (0002)، .، یستمی، ف.، شاملو، ح.ی.صباغ یزدی، س .2

 6شمایه  0، مجله فناویی و آموزش، سال دوم، جلد "جریان سه بعدی دی حوضچه پرش هیدیولیکی با موانع بتنی 


