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 خالصه

، سبب شده تا رسوب همراه باا جرياان آب وارد از اين رو مداخله انساني در حوضه آبريز سدها. هاي پر اهميت در جهان هستند سدها يکي از سازه

 .باشاد مايهاي تحتااني  ، استفاده از تخليه کنندهاترسوباين هاي حذف  يکي از راه. دنشو باعث مرگ تدريجي سدها  خود انباشت با ومخازن شود 

 دريچه وارد بر فشار  برر غلظت جريان ثا عددي به بررسي مقالهدر اين حايز اهميت است که  ها بسيار دريچهه و کنند هشناخت رفتار رسوب در تخلي

توند عليا مورد نتايج آزمايشگاهي سدگو جهت دستيابي به خروجي هاي مورد نظر، مدل تخليه کننده  .ه شده استپرداخت سدها کننده تحتاني تخليه

کاليبراسيون مدل نهائي بر اساس نتايح آزمايشگاهي بر مبناي انتخاب مش بندي و  Flow 3Dدر نرم افزار  پس از مدلسازي .استفاده قرار مي گيرد

 هاايدرصاد و باا غلظت 033و  03، 03سه حالت بازشدگي سپس اجراي مدل بهينه براي . استير پارامترهاي موثر صورت گرفته مدل آشفتگي و سا

ميزان غلظت و بازشدگي تاثير مسقيم بر فشار وارد که نشان داد  جنتاي. گرفت مورد بررسي قراردر بازشدگي مختلف  00333ppmو  0333، 0333

 .بر دريچه ها دارند

 
 فشار میدان" دریچه تحتانی "غلظت رسوب "تخلیه کننده تحتانی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1
 

تخلياه  طراحاي در موجاود فرضايات اکثار تغييار باعاث نتيجاه در و عباوري آب چگاالي در تغيير باعث تواند مي جريان با همراه معلق رسوبات

 ،دارد معلاق باار حااوي هااي جريان و غلاي  هااي جريان ساازي مدل زميناه در کاه فاردي باه منحصر توانايي با Flow3D عددي مدل. ]0[ شود ها کننده

هااي هاي تحتااني ابتادا بخاش کنناده ساازي عاددي جرياان در تخلياه منظاور شبيه  به. دهد قرار اختيار در زمينه اين در ارزشمندي بسيار اطالعات تواند مي

ي مادل عاددي باا اساتفاده از نتاايج مادل موردم العاه سااز آمادهو ساپس پاس از  رفايمع Flow3Dسازي با اساتفاده مادل عاددي  مختلف مراحل شبيه

گياري نهاايي، تغييارات ردر نتيجه. گاردد و شرايط مختلف هندسي و هيدروليکي مشاخ  مي گيرد صورت ميکاليبراسيون و صحت سنجي مدل عددي 

 .دشو مي ارائه 00333ppmو  0333، 0333در غلظت هاي % 033و  %03، %03دبي نسبت به غلظت و فشار وارد بر دريچه در بازشدگي 

 

 

  و شبکه بندی هندسي سازی جریان شبيه .2
 

 گرفتاه صاورت مااتيتنظ اسااس بار Flow-3D ver.10.1 نارم افازار طيمح در هاي تحتاني سدها سازي جريان در تخليه کننده منظور شبيه به

 هياکل اسات ذکار باه الزم. انجاام گيارد Display و Navigator ،Model Setup ، Simulate ، Analyzeپنج مرحلاه بيترت به بايد کاربر توسط

 .دارد وجاود يکايگراف صاورت به اطالعات ورود امکان کار سهولت يبرا که کرد وارد زين يمتن ليفا صورت به توان مي را يساز شبيه يبرا الزم اطالعات

 ريفاتعا آن داخال در آزاد ايافضا و ظراموردن ازهاس هاياندازه هاکلي تا شودمي خ امش هايي بلوکبلوک يا  بندي، کهاشب حدود کردن  امشخ براي

 انادازه ياا ماوردنظر هاايسالول تعاداد، ثابات نق ه دو هر بين شبکه اندازه تعيين براي و باشد اياستوانه يا کارتزين نوع از تواندمي مختصات سيستم. شود
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بندي تخلياه کنناده تحتااني در  هاي محاسباتي بر روي بلوک شبکهسلول 0و شکل بندي تخليه کننده تحتاني  بلوک شبکه 0شکل  .استتغيير  قابل هاسلول

 .دهندرا نشان ميمدل عددي 
 

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

 

 
 Flow3Dبندی تخلیه کننده تحتانی در مدل عددی  های محاسباتی بر روی بلوک شبکهسلول:  2 شکل

 

، شرايط مرزي خروجي  (Specified Velocity) ، سرعت ثابت(Specified Pressure)ثابت  فشار شامل مرزي شرايط مختلف حاالت

(Out Flow) شرايط مرزي دياوار ،(Wall) شارايط مارزي متقاارن ،(Symmetry) شارايط مارزي متنااوب ،(Periodic) شارايط مارزي پيوساته ،

(Continative)پوشش شبکه ،(Grid Overlay)  موج ،(Wave) و نرخ حجم سيال(Volum flow rate)  مقادار ورتاصا  به فشار .باشدمي 

 ساهم درصاد صورت به را سيال مقدار وانات مي يناهمچن. است ريفاتعقابل  (stagnation pressure)تايي اايس فشار ورتاص به يا (pressure)فشار 

نشاان   0شاکل  درکليه شرايط مرزي اعماال شاده  .]0[دشومي مشخ  افزار نرم براي (Fluid Height)صورت ارتفاع سيال  يا به (F fraction)سيال 

 .شده است  داده

 
 های تحتانی سازی جریان در تخلیه کننده شرایط مرزی اعمال شده در شبیه:  3 شکل
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 ت سنجي مدل عددیصحيون و کاليبراس .3
 

سايال لازج، تاراکم  کاه در آنشاده اسات   سد گتوناد علياا اساتفاده به همراه دريچه سرويس سازي از اطالعات تخليه کننده تحتاني در اين شبيه

کاليبره کاردن  گام در يک مدل عددياولين  .]0[در نظر گرفته شد 300/3برشي آن  و ضريب تنش kg/m3 0/0ناپذير و ورود هااوا به جريان با چگالي 

شود،  آنچه در اينجا م رح مي. نمايدتر بدين معني که تأثيرات عوامل خارجي را به حداقل رسانده و شرايط مدل را به شرايط واقعي نزديک. باشد مدل مي

براي اساتخراج مقاادير صاحيح و دقياق . باشد مي شگاهيهاي آزمايو مقايسه نتايج با آزمون سازيکاليبره کردن مدل عددي از لحاظ شرايط مرزي و شبيه

در مدل عددي موردم العه پس از بررسي چناد مادل، زماان . باشد ، رسيدن به حالت شرايط پايدار ضروري ميتيا واقعي من بق يک مدل عددي  هاي داده

مختلاف   هااي بور جريان از دريچه تخليه کننده تحتااني در زمااننحوه ع 4در شکل . ثانيه مدنظر قرار گرفت 03مناسب براي استخراج نتايج از مدل معادل 

 .گردد دست به سمت خروجي هدايت مي ثانيه با حالت پايداري در تخليه کننده و مجراي پايين 03جريان بعد از . قابل مشاهده است
 

 

 

 

 سازی های مختلف شبیهدر زمان  گیری جریان در تخلیه کننده تحتانی و اطراف دریچه شکل:  4 شکل

 

هاي اصالي ماوردنظر باراي به ازاي داده( معادل با فشار)، هد سيال (T = 0.0 Sec)در زمان شروع محاسبات مدل عددي ، نتايج حاصلم ابق 

باا شاروع (. باشاد در مادل عاددي مي 6003*30/0=06300معاادل فشاار  اسات و هاد نرماالو معاادل متر  30/0سيال ( هد)ارتفاع )شده است  مدل معرفي

جريان باه  (T = 4 Sec)، در زمان شود شيپوري وارد تونل تخليه کننده ميدهانه جريان از  (T = 2 Sec)، در زمان (T = 0 Sec) افزار محاسبات نرم

جريان از زير دريچه به سمت مارز  (T = 10 Sec)جريان به دريچه برخورد و در نهايت م ابق شکل در زمان  (T = 5 Sec) رسد، در زمان تبديل مي

پايدار شدن جريان در مدل عاددي  پيغام (T = 8.6 Sec) ضمن اينکه مدل عددي نيز در زمان. گردد دست خارج مي خروجي رسيده و از مجاري پايين

هاي تحتاني، نمودار تغييارات دباي عباوري از مارز ورودي و  منظور اطمينان از پايداري و به تعادل رسيدن ميدان جريان در تخليه کننده به. کند را اعالم مي

 .باشد ثانيه مي 03جريان بعد از زمان  ارائه گرديده که نشان دهنده پايداري و يکنواختي  0و  5 خروجي مدل نسبت به زمان م ابق شکل
 

زززز

 زز
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 تغییرات دبی ورودی از مرزهای خروجی نسبت به زمان  :  5 شکل

 

 
 تغییرات دبی خروجی از مرزهای خروجی نسبت به زمان  :  6 شکل

 

 

 مدل سازی جریان .4
 

 ppm 00333 و 0333 ،0333 باا برابار مختلاف بازشادگي طيشارا باتخليه کننده تحتاني  يبرااعمال شد و  يمدلسازدر  مختلف يها غلظت مقاله نيا در

و هاد  %033و  %03، %03هاي  بازشادگي ،هاي تحتااني منظور بررسي تأثير غلظت مواد رسوبي بر روي دريچه در تخليه کننده  به .مورد بررسي قرار گرفتند

گرفته و نتايج مادل عاددي ماورد  سازي جريان انجام مدل با شرايط هندسي مختلف شبيه 0بر اين اساس . نددر مدل عددي در نظر گرفته شد( نرمال)ثابت 

منظور صحت سنجي مقادير دبي خروجي از مدل عددي نتايج ميزان دباي خروجاي از مادل عاددي باا نتاايج آزمايشاگاهي در  به. شدندبررسي قرارگرفته 

صاورت زيار  ساازي باين نتاايج آزمايشاگاهي و عاددي به است و بر اساس راب ه زير مقادير خ ااي شبيه حالت آب بدون رسوب مورد مقايسه قرارگرفته

 :شده است در جدول فوق مقادير خ اي نسبي از راب ه زير استفاده. محاسبه گرديده است

           
     

  
                                                                                                                

مشخصاات هندساي،  0جادول . ساازي شاده پاارامتر ماوردنظر هساتند مقاادير شابيه XMمقادير آزمايشگاهي پارامتر موردنظر هستند و  XPدر راب ه فوق 

در جادول  .شده اسات يزيکي نشان دادههيدروليکي و نتايج مربوط به مقادير دبي خروجي از مدل عددي با درصد خ اهاي نتايج بين مدل عددي و مدل ف

اين ميزان خ ااي مادل عاددي باا . باشد مي% 0سازي براي مقادير دبي خروجي از مدل عددي برابر با حدود  حداکثر خ اي شبيهکه شود  فوق مشاهده مي

قبول در مادل  جه به درصد خ اي نااچيز و قابالدر مجموع با تو. باشد توجه به عواملي نظير جريان هواگيري در مدل عددي و مدل فيزيکي قابل توجيه مي

هاي تحتاني معرفي نماود و سااير پارامترهااي هيادروليکي و هندساي را در آن  توان يک مدل مناسب و کاليبره براي تخليه کننده عددي مدل حاضر را مي

  .مورد م العه قرارداد
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 در آب شفاف مقادیر دبی خروجیمشخصات هندسی و هیدرولیکی مدل عددی به همراه نتایج :  1 جدول

No. 

Run 
Gate 

Openning % 
Head 

(m) 
Q (    ) Exp 

(Net water) 
Q (    ) 

Num 
Error % 

1 30 8.06 137.99 132.76 3.79 

2 70 8.06 330.22 311.05 5.8 

3 100 8.06 500.88 498.46 4.83 

 

 

 دریچه ها ميدان جریان وتاثير غلظت رسوب بر  .5
 

. در غلظات و بازشادگي مختلاف بار دباي خروجاي از تخلياه کنناده را نشاان ميدهادهندسي و هيدروليکي مدل عاددي  تغييراتتاثير  0جدول 

اين باه آن معناي اسات کاه باا افازايش غلظات و در نتيجاه . غلظت رسوبي جريان دبي جريان کاهش يافته است همانگونه که مالحظه مي شود، با افزايش

اين موضوع در طراحي تخليه کننده هاي تحتاني مورد توجه قارار نگرفتاه و . انرژي توان خروجي مجرا نيز کاهش مي يابدافزايش تنش برشي و استهالک 

از آنجا که م العاه آزمايشاگاهي ايان شارايط باراي سيساتم پمپااژ و   .]4[لذا کارکرد اين مجاري در حالت عملکرد تخليه رسوب بايد مد نظر قرار گيرد

السيون و اختالط جريان و تامين غلظت يکنواخت در تمام طول آزمايش بسيار مشکل مي باشد، لاذا نتاايج مادل عاددي در ايان تاسيسات انتقال و سيرکو

  .خواهد بود.زمينه بسيار کارساز و مفيد خواهد بود
 

 (.8.06m)ل تاثیر تغییرات هندسی و هیدرولیکی مدل عددی در غلظت و بازشدگی مختلف بر دبی خروجی در تراز نرما:  2 جدول

No. Run 
Sediment 

Concentration (ppm) 
Gate 

Openning % 
Q (    ) 

Num 
∆Q/Q 
(%) 

Q (    )  

4 3000 30 125.23 5.7 125.23 
5 3000 70 299.54 3.7 299.54 
6 3000 100 488.10 2.1 488.10 
7 8000 30 119.09 10.3 119.09 
8 8000 70 287.32 7.6 287.32 
9 8000 100 476.32 4.4 476.32 
10 12000 30 110.87 16.5 110.87 
11 12000 70 276.69 11.0 276.69 
12 12000 100 450.53 9.6 450.53 

 

نيز درصد تغييرات دبي را نسبت به بازشدگي و غلظت هاي مختلف رسوبات حمل شده در جريان را نشان مي دهاد کاه بسايار باه روناد  0شکل 

الزم باه ذکار اسات کاه . براي آب شفاف به عوان دبي مرجع اساتفاده شاده اسات 0تغييرات دبي نسبت به دبي پايه م ابق جدول . خ ي نزديک مي باشد

و  0333و  0333شيب خ وط درصد تغييارات دباي باراي غلظات هااي .  فوق بر اساس مدل عددي کاليبره شده حالت قبل حاصل شده است نتايج جدول

 ∆Q/Qتغييارات درصاد نيز منحني  0شکل  .که نشان از عدم تاثير درصد بازشدگي بر عملکرد مجرا دارد مي باشد% 5و % 0و % 03به ترتيب معادل  0333

 باا رگرسايون معاادل %0.06 شيب ايان خاط معاادل . که رفتار نسبتا خ ي را تايد مي کندهاي مختلف رسوبات جريان نشان مي دهد نسبت به غلظت 

R
2
 .که در محده غلظت هاي م العه شده مورد تائيد است مي باشد 99%=
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 (.8.06m)تراز نرمال درصد تغییرات دبی خروجی از مجرا در بازشدگی دریچه و غلظت رسوبات مختلف در :  7شکل 

 

 
 (.8.06m)درصد تغییرات دبی خروجی از مجرا در غلظت رسوبات مختلف در تراز نرمال :  8شکل 

 

نتاايج ايان تحقياق را  03و 6 شاکل. نيروهاي وارد بر دريچه مورد م العه قرار گرفتدبي و تاثير ميزان غلظت رسوب بر  پس از بيان موارد فوق،

دريچاه تخلياه % 03شاود در بازشادگي  مشاهده مي 6 شکلدر چنانچه . دريچه سرويس و در سه غلظت مختلف را نشان مي دهد% 03و % 03در بازشدگي 

ايان مقادار در مقايساه باا  وکااهش يافتاه  %00در حادود  ppm 0333در مقايسه با  ppm 0333وارد شده به دريچه در غلظت  فشارميزان ميانگين   کننده

 . نيروي وارد بر دريچه با افزايش غلظت رسوبات افزايش مي يابد بنابراين نتيجه مي شود که. است کاهش داشته %05معادل  ppm 00333غلظت 
 

 
 درصد 33مقدار نیروی وارد بر دریچه با بازشدگی دریچه :  9 شکل

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0 20 40 60 80 100 

∆
Q

/Q
 (

%
) 

Gate Opening (%) 

3000 PPM 

8000 PPM 

12000 PPM 

y = 0.0006x + 3.3934 
R² = 0.9974 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 

ی
ذب

ر 
یی
تغ

د 
ص

ر
د

 

(ppm) غلظت رسوب  



 

 

 فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیلدانشکده ، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

7 

 

 
 درصد 73مقدار نیروی وارد بر دریچه با بازشدگی دریچه :  13 شکل

 

چنانچه مالحظاه  .را نشام مي دهد هاي مختلف هاي مختلف و همچنين غلظت در زمان %03ميزان فشار وارده بر دريچه در بازشدگي  نيز 0 جدول

شاکل  .دمي شود، فشار وارد بر دريچه با افزايش غلظت رسوبات نيز افزايش مي يابد که قاعدتا به دليل افزايش جرم مخصوص سيال قابل تشريح ماي باشا

رفتاار خ اي ايان  نشان دهنادهتنظيم شده و  00333تا  0333را نشان مي دهد که بر اساس غلظت رسوبات اجراي مدلسازي يرات در زمان پاياني نيز تغي 00

 .و مي تواند در طراحي اين سازه ها مد نظر طراحان واقع شود داردتغييرات 

 

 های مختلف های مختلف و همچنین غلظت درصد در زمان 73وارده بر دریچه در بازشدگی  فشارمیزان :  3 جدول

Time 
5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30 

12000 ppm 177320.03 172646.83 175341.17 174854.22 176329.83 175236.67 176011.23 175454.81 

8000 ppm 148948.83 143296.87 149039.99 152123.17 149880.36 143694.07 140808.98 149136.59 

3000 ppm 
127670.42 112220.44 131505.88 129392.12 119904.28 120913.30 126728.09 138609.30 

Time 
7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 

12000 ppm 184542.44 175701.56 175795.45 184645.41 184378.08 184542.44 179269.79 179238.93 

8000 ppm 156861.07 154617.37 145910.22 160641.51 160408.93 151324.80 157757.42 145183.53 

3000 ppm 
145788.52 131776.17 123056.82 134791.15 147502.46 140252.25 132659.65 120090.08 

Time 
8.80 8.90 9.00 9.60 9.70 9.80 9.90 10.00 

12000 ppm 188000.67 188101.13 188201.59 188804.37 188904.83 189005.29 189105.75 189206.22 

8000 ppm 174840.62 173053.04 176909.50 169923.93 170014.35 170104.76 170195.18 170285.60 

3000 ppm 
159800.57 161766.97 148679.26 151043.49 151123.86 151204.23 151284.60 151364.97 

 

 

 
 های مختلف غلظت پایانی در درصد در زمان 73میزان فشار وارده بر دریچه در بازشدگی :  11شکل 
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 نتيجه گيری .6
 

در . در اين تحقيق تخليه کننده تحتاني سد گتوند عليا جهت شبيه سازي جريان خروجي در بازشدگي هاي مختلاف ماورد بررساي قارار گرفات

يط مارزي و ابتدا جريان آب زالل مدل شد و نتايج با م العات آزمايشگاهي بدست آمده در موسسه تحقيقات آب ايران مقايسه و گزينه بهينه از لحاظ شرا

فشاار و نياروي وارد بار دريچاه ماورد  ،وجيخر ،تلف توسط مدل اجرا و نتايج دبيسپس غلظت هاي مخ. ازه مش و مدل آشفتگي مناسب انتخاب شداند

 : نتايج نشان داد که. سه قرار گرفتارزيابي و مقاي

 غلظت و در نتيجه افزايش تانش برشاي  اين به آن معني است که با افزايش. با افزايش غلظت رسوبي جريان دبي جريان کاهش يافته است

 .و استهالک انرژي توان خروجي مجرا نيز کاهش مي يابد

  ماي باشاد کاه نشاان از عادم % 5و % 0و % 03به ترتياب معاادل  0333و  0333و  0333شيب خ وط درصد تغييرات دبي براي غلظت هاي

 نسابت باه غلظات هااي مختلاف رساوبات جرياان معاادل  ∆Q/Qشيب درصد تغييارات . تاثير درصد بازشدگي بر عملکرد مجرا دارد

R با رگرسيون معادل  0.06%
2
 .مي باشدقابل مالحظه  99%=

 همچنين تغييرات فشار وارد بر دريچه در زماان . نتايج حاضر نشان داد که نيروي وارد بر دريچه با افزايش غلظت رسوبات افزايش مي يابد

ار با غلظت رسوبات رفتار خ ي دارد مي باشد و ماي تواناد در طراحاي ايان ساازه هاا ماد نظار پاياني مدل سازي نشان داد که تغييرات فش

 .طراحان واقع شود

 

 

 قدرداني .7
 

تحقيقاات آب اياران سااخته و  مؤسساهو م العات هيادروليکي مرباوط باه ايان مادل، در  تخليه کننده تحتاني سد گتوند عليامدل آزمايشگاهي 

ايان  محتارم خود را از اين مؤسسه و کارشناسانو قدرداني دانند تا تشکر اين مسأله، نويسندگان اين مقاله بر خود واجب ميبا توجه به . استآزمايش شده

 .مجموعه، اعالم دارند
 

 

 مراجع .8
 

 500راهنماي طراحي و بهره برداري تخليه کننده عمقي مخازن سدها نشريه شماره  .0

در بررساي مادل آشافتگي شابيه ساازي  Flow-3Dکاربري اموزشاي نارم افازار  "، (0000)، .، رستمي، ف.، شاملو، ح.ر.صباغ يزدي، س .2

 4شماره  0، مجله فناوري و آموزش، سال دوم، جلد "جريان سه بعدي در حوضچه پرش هيدروليکي با موانع بتني 

 ناريا بآ تاقيقحت هسسوممدل هيدروليکي تخليه کننده تحتاني سد گتوند عليا،  گزارش نهايي .0

 اهواز چمران شهيد دانشگاه انتشارات رسوب، انتقال هيدروليک عملي و نظري اصول، 0000 .م بجستان، شفاعي .4


