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 مخزن در يتحتانکننده  تخليه يمجرا توسعه با فشار تحت شويي رسوب نديفرآ کيدروليه يبررس
 سد
 

 ٣زاده وبيا يعل ديسو  *٢يسامان يول محمد جمال ،١يقيتوف اليسه

  
  

  دهيچک
  
 کننده تخليه هاي دريچه از خروجي جريان کمک به سد مخزن از شده نهشته رسوبات هيتخل با فشار تحت شويي رسوب هنگام در

 يمجرا توسعه تأثير ،پژوهش اين رد .يابد مي توسعه و آمده وجود هبکننده  تخليه مقابل مخروط شكل به شستگي آب تحتاني،
 با ها شيآزما است. شده بررسي نديفرآ نيا کيدروليه نيهمچن و شويي رسوب مخروط ابعاد بر ،مخزن در يتحتانکننده  تخليه
 انجام و يطراح شويي رسوب مخروط يژئومتر نييتع براي مجرا توسعه مختلف يها طول در انيجر مختلف يها يدب و عمق
 نشان نتايج .شد انجام داپلر يصوت سنج سرعت دستگاه با انيجر سرعت يريگ اندازه ز،ين انيجر کيدروليه يبررس يبرا د.ش

 و۱، ۵/۰ ينسب زانيم به مجرا توسعه که  يطور هب است، شويي رسوب مخروط ابعاد بر مخزن در مجرا توسعه مثبت تأثير دهنده
 حجم شيافزا و درصد ١١٣و  ۸۳، ٤٨ زانيم به شويي رسوب مخروط طول شيافزا بسب مخزن در رسوبات ارتفاع برابر ۵/۱

 نشان انيجر کيدروليه يبررس جينتا .دشو يم مجرا توسعه بدون حالت به نسبت درصد ٩٦و  ٧٤، ٥٠ زانيم به مخروط
 انيگراد و داده دست از را خود افتهي گسترش حالت مجرا، يورود دهانه به شدن تر کينزد با انيجر سرعت بردارهاي دهد، يم

 باال برآورد قابليت با يروابط ،يشگاهيآزما يها داده از هاستفاد با نيهمچن  ابد.ي يم شيافزا شدت به آن مجاور ينواح در سرعت
  است. شده ارائه شويي رسوب مخروط ابعاد تخمين براي
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  کننده تحتاني در مخزن سد فشار با توسعه مجراي تخليه شويي تحت فرآيند رسوب بررسي هيدروليک                                                 ٥٦

 

  مقدمه
 زا سدها مخازن در گذاري رسوب مشکل رفع براي
 بخش (گزارش دكر استفاده توان يم يمختلف هاي روش
 يها روش مؤثرترين از يکي .)٢٠١٠وتا،ي آب منابع
 که است هيدروليکي شويي رسوب ،مخزن از ييزدا رسوب

 دو نيا انيم از شود. يم ميتقس فشار تحت و آزاد نوع دو به
 ثرؤم روش يک ،فشار تحت هيدروليکي شويي رسوب روش،
 که يطور هب ،است سدها مخازن مفيد حجم بازيابي براي
 اطراف در شستگي آب موضعي تأثير داشتن سبب به

 زدودن براي مناسبي بسيار گزينه سد، تحتاني هاي دريچه
 اين نيهمچن .است ها نيروگاه آبگير از يافته تجمع رسوبات
 مشکل از که مناطقي براي رسوب مديريت روش

در اين  است. مهم بسيار برند، مي رنج آبي منابع محدوديت
هاي تحتاني  اي خارج شده از دريچه روش جريان روزنه

ها، سبب ايجاد نيروي  سد، با باز شدن ناگهاني اين دريچه
 در ).٢٠٠٩، فان و سي(مور شود فرساينده بر رسوبات مي

 چهيدر يکينزد از و داده رخ رونده پس شيفرسا حالت نيا
 در کند. يم حرکت مخزن تسد باال سمت به و شده شروع

 از باالتر مخزن در آب سطح رقوم ،شويي رسوب نوع نيا
 ل،يدل نيهم به است، تبثا تقريباً و چهيدر يمرکز رقوم
 در شود. يم متوقف و افتهي مهادا يحد تا رسوبات يپسرو

 ها چهيدر يکينزد از وبات،سر از يبزرگ يها توده هنگام نيا
 يا حفره ،شويي رسوب انجام از مدتي از پس و شده هيتخل
 وجود هبکننده  تخليه يجلو ،مخروط شكل به آبشستگي از

 از شده هيتخل رسوبات حجم مقدار يابد. مي توسعه و آمده
 داخل آب عمق مانند يمختلف پارامترهاي به سد چهيدر

 مشخصات ،ها کننده تخليه از يخروج انيجر يدب ،مخزن
 دارد يبستگ رسوبات نوع و دازهنا ،کننده تخليه يمجرا

  ).١٣٨٧زاده،  ي(امامقل
 شويي رسوب حجم شيافزا يبرا مناسب راهکار کي ارائه
 مخزن آب اتالف نيکمتر با  که ييزدا رسوب روش نيا در

 مخازن ديمف حجم ياياح يبرا يگام تواند يم است همراه
 يمجرا توسعه پژوهش نيا در که ،باشد ها ريآبگ نجات و

 و ارائه ،رراهکا عنوان  به مخزن در يتحتانکننده  تخليه
 در يمختلف يشگاهيآزما هاي بررسي است. شده يبررس
 ها آن جمله از که شده جامان فشار تحت شويي رسوب نهيزم
 و نيشوئرل ،)۲۰۰۱( چانگ و يال هاي بررسي به توان يم

 ،)۲۰۰۴( نهينقش و يدختبي طالب ،)۲۰۰۴( همکاران
 ،)۲۰۰۶( همکاران و زاده يامامقل ،)۱۳۸۷( زاده يامامقل

 )۲۰۱۰( همکاران و مقدم يفتح ،)۲۰۰۹( همکاران و ولزيد
 بررسي از کرد. اشاره ،)۲۰۱۴( مقدم يفتح و زاده يامامقل و

 هدف که شود يم استنباط نيچن شده ذکر هاي پژوهش
بر  ثرؤم يکيدروليه يپارامترها شناخت شتريب ها آن

 هاي پژوهش و است بوده ها آن تأثير زانيم وشويي  رسوب
 عملکرد شيافزا يکارها راه ريسا با ارتباط درمحدودي 

 توان يم که است شده انجام فشار تحت شويي رسوب نديفرآ
 همکاران و يرزاديشهم  يمشکات د.كر اشاره ريز موارد به
 يها کننده تخليه يعرض مقاطع تأثير يبررس با )،۲۰۱۰(

 که گرفتند جهينت شويي رسوب مخروط ابعاد يرو يتحتان
 شويي رسوب مخروط ابعاد ،کننده تخليه قطر شيافزا با

 در )،۲۰۱۲( همکاران و دودران احدپور ابد.ي يم شيافزا
 در ١ها لرزاننده از استفاده تأثير يبررسضمن  ودپژوهش خ

 داخل در لرزاننده وجود که دادند نشان يرسوب يها هيال
 در دارد. شويي رسوب حجم بر مثبت تأثير مخزن رسوبات

 يمجرا توسعه با فشار تحت شويي رسوب حاضر ژوهشپ
 کيدروليه نيهمچن وسد  مخزن در يتحتانکننده  تخليه

   است. شده يبررس نديفرآ نيا
  

 ها روش و مواد
  يابعاد زيآنال

 يبستگ يمختلف  پارامترهاي هب شويي رسوب مخروط حجم
 هياول اصول به توجه با ثرؤم پارامترهاي انتخاب که دارد

 بهن راستا يدر ا گذشته مطالعات يبررس و رسوب يمهندس
   شد. گرفته درنظر ريز صورت 

)۱( 
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 سرعت oU ،شويي رسوب مخروط حجم fV آن، در که
 آب ارتفاع wH ،يتحتان  کننده تخليه از يخروج انيجر

 ارتفاع sH ، کننده تخليه يمجرا مرکز يباال مخزن، داخل
 يمجرا مرکز يباال مخزن، پشت در افتهي تجمع رسوبات
 مخزن، در شده داده توسعه يمجرا طول tL ،کننده تخليه

oD 50 ،يتحتانکننده  تخليه يمجرا قطرd متوسط اندازه 
 wρ رسوب، يچگال sρ ثقل، شتاب g رسوب، ذره
 مخزن عرض B آب، کيناميد لزجت µ آب، يچگال

  ).۱ (شکل هستند
  است: شده محاسبه ريز صورت به انيجر سرعت
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 .هستند مخزن از يخروج يدب oQ آن در که
   نگهاميباک π روش و كاربرد يابعاد زيآنال استفاده از با

  آمدند: دست به ريز صورت  به بعد بدون يپارامترها
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8 نولدزير عدد باال، يپارامترها ميان از
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 انگريب =
 حداقل مقدار نکهيا به توجه با و است لزجت يروين تأثير

 انيجر ،است ١٣٥٧٩ پژوهش نيا در باال بعد بدون پارامتر
 نظر صرف توان يم پارامتر نيا تأثير از و بوده آشفته نوع از

 ريز هاي كميت ريمقاد بودن ثابت به توجه با نيهمچن کرد.
   ،پژوهش نيا يها شيآزما تمام در
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  ،بعد زير هاي بي ها در گروه آن جايگذاري با و
* * *
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 رابطه  صورت  به را ماندهيباق بعد بي يها پارامتر توان يم
  کرد: خالصه ،)۳(

)٣(                               * * *( , , )f w tV Fr H Lψ=  
  

 
  شده برده کاره ب يها پارامتر يمعرف -١ل شک

 
 صورت  به زين شويي رسوب مخروط طول مشابه صورت  به

  :آمد دست هب ،)۴( رابطه
)٤(                               * * *( , , )f w tL Fr H Lψ= 

* آن در که LfLf Hw
  است. =

  
  استفاده مورد يشگاهيآزما مدل
 يآب يها سازه گروه کيدروليه شگاهيآزما در ها شيآزما

 مکعب شکل به يکيزيف مدل در و مدرس تيترب دانشگاه
 و متر ۴/۱ عرض متر، ۷ يکل طول يدارا و ليمستط
 ياصل مخزن، مدل ورودي قسمت، ٣ از که متر ۵/۱ ارتفاع

 دش انجام ،است شده ليتشک رسوبات ينينش ته حوضچهو 
 يورود انيجر تالطم مدل، يورود قسمت در .)٢ (شکل
 ياصل مخزن وارد آرام صورت به انيجر و شده مستهلك

 انجام طي فشار تحت شويي رسوب در که ييآنجا از .شد يم
 ثابت اًبيتقر مخزن آب سطح تراز ،شويي رسوب اتيعمل

 قسمت در زيسرر کي از استفاده با منظور نيبد ،است
 ارتفاع ،ها شيآزما انجام زمان مدت تمام در ،مدل يورود
 يدارا مدل ياصل مخزن شد. يم ميتنظ مخزن داخل آب

 قرار مدل از قسمت نيا در رسوبات که است متر ۵ طول
 رسوبات از استفاده مورد يرسوب ذرات گرفت. يم
 قطر با و کنواختي يبند دانه با سيليس نوع از رچسبندهيغ

 اريمع انحراف و متر يليم 50d(، ۱۵/۱( رسوب متوسط
 انجام يبرا شد. گرفته نظر  رد ٣٧/١ )،gσ( يهندس
 به يا رهيدا مقطع باکننده  تخليه يمجرا کي ،شويي رسوب
 ،گرفته بود قرار فلوم يمرکز خط در که متر يسانت ۵ قطر

 از ز،ين شده هيتخل  رسوبات آوري جمع يبرا د.ش استفاده
 استفاده رسوبات ينينش ته حوضچه عنوان به مخزن کي

کننده  تخليه از يخروج انيجر کنترل يبرا نيهمچن شد.
 انتهايي قسمت در يمثلث درجه ٦٠ زيسرر کي ،يتحتان
  .شد در نظر گرفته مدل،

Lt 
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پالن، پروفيل طولي و مقاطع عرضي مدل همراه با اجزاي آن -٢ شكل

  
  ها شيآزما انجام روش
 يبرا ها شيآزما شود، يم هديد ١ جدول در که گونه همان
 سه و آب ارتفاع سه ،يتحتان  کننده تخليه يمجرا طول  سه
 ثابت رسوبات تراز در ها،  طول از کي هر يبرا متفاوت يدب
 نيهمچن .شد انجام مجرا مرکز به نسبت متر يسانت ٢٠
 بدون حالت در يکيدروليه طيشرا نيهم با يها شيآزما

 انجام شاهد يها شيآزما عنوان  به مخزن در مجرا توسعه

 حالت در را پارامترها راتييتغ دامنه زين ۲ جدول د.ش
 دهد. يم نشان بعد بي

 

  يبررس مورد پارامترهاي كميت -۱ جدول
  گروه تغييرات

٥/٤٧، ٥٥، ٥/٦٤ Hw (cm)  
١،٢،٣ Qo (L/sec)  

۱۰،۲۰،۳۰  Lt (cm)  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- لوله دهش، 6- لوله مکش، 5- شیر کنترل جریان ورودي، 4- پمپ، 3- الکتروموتور، 2- تابلوي برق، 1
- سکوي دسترسی، 10- صفحه مشبک، 9- سرریز کنترل کننده ارتفاع آب مخزن، 8- لوله برگشت جریان اضافی، 7

- لوله برگشت جریان، 14- سرریز کنترل کننده جریان خروجی، 13- صفحه مشبک، 12تحتانی، کننده- تخلیه11
 - چهارچوب نگهدارنده مدل16- مخزن اصلی تأمین آب، 15

اند.   برابر بزرگتر شده4 مقیاس ،B-Bباشد.  همچنین اشکال داراي مقیاس بوده و در مقطع متر میتوجه:  تمام ابعاد به سانتی
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  بعد بدون هاي گروه تغييرات دامنه -۲ جدول
  بعد هاي بي  گروه دامنه تغييرات

٢۵٠٥/٠-٣/٠ Vf*  
٥٣٥/٠-٣٤٧/١  Lf*  
٢٠٢/٠-٧١/٠ Fr  
۵/۱-۵/۰  Lt*  
٣٧/٢-٢٢/٣ Hw*  

  

 مخزن در نظر مورد آب ارتفاع ابتدا ها شيآزما انجام يبرا
 مشخص، دبي در جريان يبرقرار از پس و تأمين
 رسوبات، ،يمدت از بعد .شد يم شروع شويي رسوب
 شده خارج چهيدر از االب يليخ غلظت با آب فشار تحت
 چهيدر يجلو شکل يمخروط حفره کي و )يناگهان هي(تخل
 مخروط رييگ شکل براي الزم زمان مدت شد. يم ليتشک

 و يخروج انيجر  يبد به بسته آن تعادل و شويي رسوب
 %۹۰ متوسط طور  هب ،بود متفاوت مخزن داخل آب ارتفاع

 از يناگهان هيتخل شروع زمان از اول قهيدق ۲۰ در رسوبات
 به ها شيآزما يتمام حال نيا با د.ش يم خارجکننده  تخليه
 افتي يم ادامه يناگهان هيتخل زمان از بعد ساعت کي مدت

 غلظت و هديرس تعادل به شويي رسوب حفره که يزمان ات
 تعادل  برقراري از پس .برسد صفر حد به يخروج رسوبات

 با يزريل متر از استفاده با ،شويي رسوب عمليات قطع و
 سپس .شد مي شروع نقاط برداشت کار ،متر ميلي يک دقت

 کف توپوگرافي به مربوط اطالعات داشتن دست در با
 حجم ،Surfer افزار نرم کمک به و شويي رسوب مخروط
   .شد يم محاسبه شده شويي رسوبناحيه 
ک جريان در داخل مخروط يدروليه يبررس  براين يهمچن
با نرخ  ADV سنج سرعت شويي از دستگاه رسوب
استفاده شد (نورتک،  نمونه در ثانيه ۲۰۰برداري  داده

گيري پروفيل سرعت جريان در  بدين منظور اندازه ).٢٠٠٥
محور عمودي در راستاي محور مرکزي مجرا و به  ١٣

ليتر  ٣در دبي خروجي  متري از يکديگر، سانتي ٥فاصله 
متر، براي سه طول  سانتي ٥/٤٧بر ثانيه و ارتفاع آب مخزن 

متر انجام  سانتي ٣٠و  ٢٠، ١٠کننده تحتاني  مجراي تخليه
ن در شرايط ذکر شده، براي دستيابي به يبر اعالوه  .شد

شويي، برداشت  در داخل مخروط رسوب پالن جريان
سرعت جريان در حالتي که فاصله نقاط برداشت سرعت از 

بعد از به بدين صورت که  .انجام شد متر بود سانتي ٥هم 
سنج  شويي، دستگاه سرعت تعادل رسيدن مخروط رسوب

 و عرضي صورت  به جايي جابهقابليت اي که  روي کالسکه

گرفت و از محور نزديک بدنه سد،  را داشت، قرار مي طولي
هايي که  هاي طولي، با اشل شد. فاصله برداشت شروع مي

. از ديگرد تنظيم مي ،بدين منظور روي کالسکه نصب بود
سنج مورد استفاده، توانايي  که دستگاه سرعتآنجا 
 برداري در هنگام دادهگيري فاصله از سطح رسوبات  اندازه

شود  دارد، تنظيم فاصله عمودي با خود دستگاه انجام مي را
ولي براي کنترل فاصله عمودي نيز، اشلي بدين منظور 

   روي کالسکه نصب بود.
  

  نتايج و بحث
کننده تحتاني بر ابعاد  تأثير توسعه مجراي تخليه

  شويي مخروط رسوب
غييرات حجم و طول ت IV, III, II ,I، ۳نمودارهاي شکل در 

دون توسعه هاي ب شويي به ترتيب در حالت مخروط رسوب
برابر ارتفاع  ۵/۱و  ۱، ۵/۰مجرا و توسعه به ميزان نسبي 

رسوبات در مخزن نشان داده شده است. با توجه به اين 
نمودارها، در يک عدد فرود ثابت هرچه طول مجراي 

و طول  کننده تحتاني افزايش مي يابد، مقدار حجم تخليه
عالوه  شويي افزايش يافته است. به بدون بعد مخروط رسوب

بعد، در طول  هاي مربوط به تغييرات حجم بي در نمودار
)، ۵/۱و  ۱کننده بيشتر (طول نسبي  مجراي تخليه

طور مثال با   به تري دارد. نمودارهاي مربوطه رشد سريع
 ترتيب بعد به حجم بي ۴۷/۰به  ۲۳/۰افزايش عدد فرود از 

و  ۱، ۵/۰براي حالت بدون توسعه مجرا و توسعه به ميزان 
 ۳۷و  ۳۴، ۱۸، ۱۷برابر ارتفاع رسوبات، به ميزان  ۵/۱

درصد افزايش يافته که اين امر نشان دهنده تأثير بيشتر 
عدد فرود بر حجم رسوبات تخليه شده از مخزن در 

 کننده تحتاني است. با در هاي بيشتر مجراي تخليه  طول
هاي مورد آزمايش، نتايج  فتن تمامي سطح آبنظر گر
ميزان کننده تحتاني به  توسعه مجراي تخليهدهد  نشان مي

به طور متوسط  برابر ارتفاع رسوبات، ۵/۱و  ۱، ۵/۰نسبي 
، ٥٠شويي، به ميزان  سبب افزايش حجم مخروط رسوب

 ٨٣، ٤٨درصد و افزايش طول مخروط به ميزان  ٩٦و  ٧٤
حالت بدون توسعه مجرا شده درصد نسبت به  ١١٣و 

توسعه مجراي نتايج حاصله نشان از آن است که است. 
در داخل مخزن تأثير مثبت و قابل  کننده تحتاني تخليه

 شويي دارد. توجه بر ابعاد مخروط رسوب
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حالت توسعه مجراي در و طول تغييرات حجم  -٣شکل 
  کننده تحتاني و حالت بدون توسعه آن در مخزن تخليه

  
 مخروط طول و حجم ينيب شيپ بعد بدون روابط
  شويي رسوب

 طول و حجم ينيب شيپ يبرا بعد بدون روابط ارائه يبرا
 دسته دو به نظر، مورد يها داده ،شويي رسوب مخروط

 تحت که هستند ها هداد %٨٠ اول، دسته شدند. ميتقس
 که ها داده %٢٠ دوم، دسته و ١آموزش يها داده عنوان
  شدند. يگذار نام ٢آزمون يها داده

 هشد انجام يتصادف صورت  به آزمون يها داده انتخاب
 روابط يها بيضر آوردن دست هب يبرا اول دسته از است.
 نيا يسنج صحت يبرا ها داده دوم دسته از و يخط ريغ

 ،موجود روابط يها ضريب نييتع يبرا د.ش استفاده روابط
 و حجم  ينيب شيپ روابط شد. استفاده SPSS افزار نرم از

  آمد: دست  هب ،ريز شرح به شويي رسوب مخروط طول
* 0.3 * 3.2 * 0.283.77( ) ( ) ( )f w tV Fr H L−= )۵(                   
* 0.15 * 1.12 * 0.343.11( ) ( ) ( )f w tL Fr H L−=               )۶(  

 ضريب و RMSE)( خطا مربعات ميانگين جذر ريمقاد
 ،٣ جدول در نآزمو و آموزش يها داده يبرا ،(R2) نيتبي

 يبرا شده ارائه روابط مناسب عملکرد دهنده نشان

                                                
1- Training set 
2- Test set 

 زين ،۴ شکل .است شويي رسوب مخروط ابعاد ينيب شيپ
 و )c سياند (با شده محاسبه مقادير بين اي مقايسه
 يبرا را ها پارامتر )m سياند (با شده گيري اندازه مقادير
 نيبهتر که شود يم دهيد دهد. يم نشان آموزش يها داده
 يدارا نمودار هر نقاط انيم از شده داده برازش خط
 که است )١ به ١ بي(ش درجه ۴۵ به کينزد يا  هيزاو

  است. شده ارائه روابط با برآورد، يباال دقت دهنده نشان
  

  شده ارائه روابط يآمار يسنج صحت -٣ جدول
Lf* Vf*  

  آزمون آموزش آزمون آموزش

٩٦٢/٠ ٩٧٠/٠ ٩٥٦/٠ ٩٧٤/٠ R2 
٠٠٨/٠ ٠٠٣/٠ ٠١٤/٠ ٠١٠/٠ RMSE 

 
 

 
 

 گيري اندازه مقادير با شده محاسبه مقادير مقايسه -۴ شکل
  ها آن شده

 
 انيجر کيدروليه يبررس
 و يافق لفهؤم يها ليپروف به مربوط يها نمودار ،٥ شکل در
 شده داده توسعه يمجرا مقابل محور نياول در سرعت قائم
 آورد يتحتان يمجرا طول مورد بررسي سه در مخزن، در

  است. شده
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 يمجرا محدوده ها شکل نيا در نيچ خط سمتق
فاصله ) z( نيدهد. همچن يرا نشان م يتحتانکننده  تخليه

فاصله از بدنه در راستاي محور مرکزي  )x(از کف مخروط، 
فاصله در راستاي عمود بر محور مرکزي  )y(دريچه و 

هاي  و مؤلفه کننده با قطر مجراي تخليه دريچه هستند که
جريان، با سرعت جريان ) w(و قائم  )u(سرعت افقي 

 شکل به توجه با اند. بعد شده بي خروجي از دريچه تحتاني
 در مجرا يورود دهانه به شدن تر کينزد با الف)، -٥(

 محور در و افتهي شيافزا يافق سرعت ،يعمود يراستا
 نيهمچن است. دهيرس خود مقدار بيشينه به مجرا يمرکز

 يمقدار يافق سرعت مميماکز مجرا، طول شيافزا با
 که طور همان زين ،ب) -٥( شکل در .است افتهي شيافزا
 مجرا يورود يکينزد در سرعت، قائم لفهؤم شود يم دهيد

 و باال مرز در خود مطلق) قدر نظر (از مقدار مميماکز يدارا
 متأثر از محدوده در .)z/D=0.6 and 1.8( است آن ينييپا

 به رو و يمنف سرعت مجرا، يمرکز محور تا مجرا مکش
 رصف اًتقريب مقدار به مجرا يمرکز محور يکينزد در ن،ييپا

 لفهؤم رسوبات کينزد سطح تا يمرکز محور از و دهيرس
 که  يطور  هب آمد. دست  هب باال به رو و مثبت سرعت قائم
 ،کننده تخليه مکش متأثر از محدوده در گفت توان يم

 يبرا مجرا يورود سمت به آب انيجر يعموم حرکت
 و شده قسمت نيا در يمنف سرعت سبب رسوبات شستن

 يحوال در انيجر ياصل جهت که يمرکز محور يکينزد در
 از و دهيرس صفر مقدار به است يافق صورت  به محور نيا

به باال که موجب ايجاد  مرکزي به پايين، جريان رو محور
آبشستگي زير دريچه شده است سبب سرعت مثبت در 

هاي اين شکل،  در مقايسه پروفيلاين قسمت شده است. 
 ۱۰سرعت قائم در مرز بااليي مجرا در طول مجراي 

متر بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده و با  سانتي
افزايش طول از اين ميزان کاسته شده است. اين مسئله را 

ن گونه توجيه کرد که با افزايش طول مجرا، يتوان بد مي
بدنه به سمت دهانه  انحناي خطوط جريان برگشتي از

 يراستا را کمتر شده و لذا مؤلفه سرعت درورودي مج
  طولي مجرا غالب بوده است.

  

  
  

  لفه قائم سرعتؤم )لفه افقي و بؤم )هاي قائم الف پروفيل -۵شکل 
  

   انيجر سرعت بردارهاي راتييتغ روند يبررس
 خط يطول ليپروف در را انيجر سرعت بردارهاي ،٦ شکل
 را سرعت يبردارها پالن  نماي ،۷ شکل و انيجر يمرکز
 (Lt= 20 cm) در شويي رسوب مخروط کف يکينزد در

Lt/Hs=1، بردارهاي ها شکل نيا به توجه با .دهد يم نشان 
 طرف از ياعمال يمکش فشار ليدل هب  انيجر سرعت

 و داده دست از را خود يافته گسترش حالت ها کننده هيتخل
 و شده يکنواخت غير ها آن توزيع دريچه، مجاورت در

 به مجرا ورودي دهانه مجاور ناحيه در سرعت گراديان
 افزايش گفت توان مي حقيقت در يابد. مي افزايش شدت

 رسوبات بر وارد برشي تنش ايجاد سبب سرعت گراديان
 که شويي) رسوب مخروط (محدوده جاهايي در و شده
 بحراني مقاومت برشي از بيش شده ايجاد برشي تنش

  اند. به حركت درآمده شده، رسوبات رسوبات
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 يمرکز محور در انيجر سرعت بردارهاي ليپروف -٦ شکل
  فلوم

 

 
   جريان پالن بردارهاي سرعت ماين -٧شکل 

 
شويي، از مرحله  نحوه گسترش مخروط رسوب، ٨شکل 

نشان در همان طول مجرا تخليه ناگهاني تا تعادل را 
بردارهاي شود بين پالن  طور که ديده مي دهد. همان مي

كه نحوه گسترش  ٨) و تصاوير شکل ٧سرعت (شکل 
شويي در اثر حركت رسوبات را نشان  مخروط رسوب

وجود دارد. از نزديکي بدنه تا دهد، هماهنگي خوبي  مي
ورودي مجراي تخليه تحتاني بردارهاي سرعت جريان به 

تواند نشان  کنند که مي سمت دهانه ورودي حرکت مي
دهنده حرکت رسوبات قبل از نقطه تعادل مخروط 

نزديکي بدنه به سمت ورودي مجراي شويي از  رسوب
توان حرکت  مي ٨، از شکل ثتحتاني باشد که در تصوير 

رسوب را در اين ناحيه مشاهده کرد. همچنين در مجاورت 
هاي سرعت به سمت  ورودي مجرا حالت قلبي شکل بردار

 ٨شکل ت الف تا که در تصاوير شود  مشاهده ميخروجي 
  .حرکت رسوبات به همين شکل است نيز

 
 
 
 

   

  

  
   شويي رسوب مخروط گسترش نحوه -٨ شکل

 
  يريگ جهينت

 تأثير سد مخزن در يتحتان کننده هيتخل يمجرا توسعه
 که  يطور  به دارد شويي رسوب مخروط ابعاد بر قابل توجه

 ارتفاع برابر ۵/۱ و ۱، ۵/۰ ينسب زانيم به مجرا توسعه
 مخروط حجم شيافزا سبب مخزن در رسوبات
 طول شيافزا و درصد ٩٦و  ٧٤ ،٥٠ زانيم به ،شويي رسوب
 حالت به نسبت درصد ١١٣ و ٨٣، ٤٨ زانيم به مخروط
  .شود يم مجرا توسعه بدون

 مخزن از شده هيتخل رسوبات زانيم فرود، عدد افزايش با
 هيتخل رسوبات زانيم بر فرود عدد تأثير و يابد مي افزايش
کننده  تخليه يمجرا شتريب يها طول در مخزن از شده
 است. بيشتر يتحتان

 مميماکز يتحتانکننده  تخليه يمجرا طول شيافزا با
 که  ابدي يم شيافزا يمقدار ان)يجر جهت (در يافق سرعت
  .است مجرا يورود دهانه مقابل محور در درست آن محل

 اندازه نظر از مجرا ييباال مرز در انيجر سرعت قائم لفهؤم
 محور يکينزد در ،يمنف عالمت با مقدار بيشينه يدارا

 نيا يحوال در انيجر ياصل جهت نکهيا ليدل  هب يمرکز
 و دهيرس صفر باًيتقر مقدار به ،است يافق صورت به محور
 و بوده باال سمت به انيجر قائم لفهؤم ينييپا مرز در

 .دهد يم رخ مجرا ينييپا مرز در مثبت سرعت بيشينه
 مجرا، يورود دهانه مجاورتدر  انيجر سرعت بردارهاي

 ،يتحتان کننده هيتخل طرف از ياعمال يمکش فشار ليدل  به
 انيگراد و دهند يم دست از را خود افتهي گسترش حالت
 شدت به مجرا يورود دهانه مجاور هيناح در سرعت

  ابد.ي يم شيافزا

Lt/Hs=1 (Lt= 20 cm) 

 مرزحفره رسوبشویی
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