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  يمرهسد س يتحتان ةکنند هياز تخل يان عبوريجر يالگو يعدد ةمطالع
  

  ٢پور محمد مناف و *١روشت يد جماليتوح
  
  

  چکيده
  

از از مخزن و ير برداشت آب مورد نيخط ةفيسد، وظ ةوابست يکيدروليه هاي سازهاز  يکي عنوان به ،يتحتان يها کننده هيتخل
 يها انيمثل بروز جر ،از مشکالت يا با پاره يبردار بهره ةدر دور ها سازهن يعهده دارند. اه دست سد را ب نييل آن به پايتحو

 ياز الگوح يازمند درک صحين عوامل، نيو مقابله با ا ييشناسا براي. هستندد فشار و ... روبرو ي، نوسانات شديموضع يچرخش
مره، در يسد س يتحتان ةکنند هيان در تخليجر يالگو يعدد ةق حاضر، به مطالعي. در تحقباشيم يدر مجرا م يان عبوريجر

 ةچيمختلف در يها يبازشدگ يبه ازا RNG (k-ε) يو مدل آشفتگ FLOW3Dافزار  حالت تحت فشار و آزاد با کمک نرم
در جهت  يشرويان و کاهش فشار با پيش سرعت جرياز افزا يج حاکيپرداخته شده است. نتا ياضطرار ةچيس و کامل دريسرو
ان برابر با يمتر، حداکثر مقدار سرعت جر ١٠٠و هد نرمال  دريچة سرويسکامل  يدر بازشدگ که  طوري بهاست؛ ان يجر ر سرعت يچه، اختالف مقاديدر يبازشدگ يجيبا کاهش تدر در ضمن،دست آمد.  هب -١/٤   و حداقل مقدار فشار  ٦/٤٥⁄   

ان يسطح آزاد جر يها ليسه پروفيابد. با مقاي يش ميچه افزايدست در نيين فشار کف بالفاصله باالدست و پايمتوسط و همچن
 شود ميچه يکوچک در يها يش سطح آب در بازشدگيمجرا، باعث افزا يان در انتهايجر ةمشاهده شد که وجود رمپ جداکنند

 باشد.  ي، اثر آن قابل توجه نميش بازشدگيو با افزا
  

   .FLOW3D، انيجر يکيدروليه يها مشخصهعددي، سد سيمره،  ي، بررسيتحتان ري، آبگ: ي كليديها واژه
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  کنندة تحتاني سد سيمره الگوي جريان عبوري از تخليه مطالعة عددي                                                                                                ١٤٨

  مقدمه
 سدها ارتفاع شيافزا شاهد يسدساز يتکنولوژ شرفتيپ با

 بر عالوه سد ارتفاع شيافزا. ميا بوده رياخ يها سال در
 شيافزا به توان يم که شود يم يمشکالت بروز سبب ا،يمزا

 چون يکيدروليه هاي سازه در آب انيجر سرعت
  .دكر اشاره يتحتان يها کننده هيتخل
 هاي سازه از يکي عنوان به ،يتحتان يها کننده هيتخل

 مخزن هيتخل مخزن، يريآبگ کنترل براي سد يکيدروليه
 مورد مخزن به يورود رسوبات هيتخل و يضرور مواقع در

 از ؛)٢٠١٦(ساالزار و همکاران،  رديگ يم قرار استفاده
 عوامل ييشناسا و قيدق يطراح ازمندين ها ، آنرو نيا

 مناسب عملکرد از نانياطم برايد. نباش يم رسان بيآس
 آن، وابسته يکيدرومکانيه و يکيدروليه ساتيسأت مجرا،

 ديبا انيجر آبگذري تيظرف و رهايش و ها چهيدر جمله از
 مدل هاي شيآزما انجام با توام قيدق يبررس مورد

 هاي تحتاني كننده تخليه يبررس د. بانريگ قرار يکيدروليه
 ش،ياز سا يناش مشکالت جهان، در دهيد بيآس
 علل نيتر مهم عنوان به ها چهيدر ارتعاش ون،يتاسيکاو

زونمات و شولز، (اند  شده شناخته يتحتان يرهايآبگ يخراب
٢٠١٣.(  

 سرعت ان،يجر يدب همچون يي، پارامترهاباال يها دهيپد در
 به يورود يهوا سرعت آب، يکيناميدروديه فشار ان،يجر
 يبرخ يريگ اندازه با که باشند يم ثرؤم آب عمق و انيجر
 ها آن وقوع از يخراب از شيپ توان يم پارامترها نيا از

 شيپ از شيب که )٢٠١٦ تاها و آوت،(د كر يريجلوگ
مورد توجه قرار  را ها کننده هيتخل قيدق يطراح ضرورت

 مدل يها نهيهز بودن باال و بودن ريگ وقت دليل به. داد
 يبررس به ازين پارامترها يتمام يبررس يبرا يشگاهيآزما
  باشد. يم يعدد

 هيدروليکي نظير پارامترهاي به مطالعة )٢٠٠٧( جيان وو
 جريان سطح پروفيل و آبگذري ضريب جريان، فشار
 و دريچة سرويس مختلف هاي بازشدگي در دست پايين

 سد تحتاني کننده تخليه باالدست مجرا در متفاوت هدهاي
 نتايج آزمايشگاهي پرداختند. صورت به Longtan آبي برق

 فشار در کف جريان در قسمت که مقادير تحقيق نشان داد
با افزايش بازشدگي دريچة  دست دريچه مجرا پايين

 در جريان آبگذري ضريب و يابد ميافزايش  سرويس
 هاي بازشدگي به نسبت بزرگ و کوچک هاي بازشدگي

   برخوردار است. بيشتري از مقدار مياني

) پارامترهاي هيدروليکي ٢٠١٤دانشمند و همکاران (
هاي  نيروهاي وارد بر دريچه را در بازشدگي جريان و

کننده تحتاني سد شهريار  مختلف دريچة سرويس در تخليه
 Finiteآزمايشگاهي و عددي (با استفاده از روش  صورت به

Element مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل بيانگر (
هاي  بودن شاخص کاويتاسيون و دور بودن فرکانس باال

ارتعاشي دريچة سرويس از مقدار بحراني در کلية 
ها بوده و همچنين، کمترين ضريب آبگذري  بازشدگي

  باشد. درصد مي ٢٠ازشدگي جريان مربوط به ب
هاي  ) به بررسي عددي مشخصه٢٠١٦ژانگ و همکاران (

ايستگاه برق  کننده تخليه مجراي يک در جريان هيدروليکي
بودن  آبي در چين پرداختند. نتايج تحقيق حاکي از مثبت

هاي سرويس، اضطراري  مقادير فشار جريان در شيار دريچه
اوت که ميزان مقادير اين هاي مجرا است؛ با اين تف و ديواره

هاي عرضي  هاي عمودي نسبت به ديواره پارامتر در ديواره
دست آمده براي عمق  باشد. همچنين، مقدار به کم مي

با ميزان عمق  VOFجريان هوادهي شده توسط مدل 
هاي تجربي مغايرت  جريان محاسبه شده توسط فرمول

  دهد. را در اين زمينه نشان مي VOFدارد که ضعف مدل 
 يها مشخصه ة) به مطالع٢٠١٧ر و همکاران (يلپکيش
ان و طول يان از جمله سرعت و فشار جريجر يکيدروليه

 يموجود در مجرا يها شده بعد از هواده جاديا يتيکاو
ن يدر چ Jingping-I يسد برق آب يکننده تحتان هيتخل

ن مقدار سرعت يشتريق نشان داد بيج تحقيپرداختند. نتا
 ان برابرين مقدار فشار جريه، کمتريمتر بر ثان ٤/٤٦ان يجر
ون در يتاسيس کاويلو پاسکال و حداقل مقدار انديک - ٧با 

ن هواده يکه در محل آخر است ٢/٠طول مجرا برابر با 
 دهد و ضرورت وجود هواده يکننده رخ م هيموجود در تخل

 يتيل کاون طويدهد. همچن يدر محل حاضر نشان م را
موجود در مجرا مناسب و  يها هواده يدست آمده برا هب

  باشد. يقابل قبول م
از  يان عبوريجر يالگو يعدد يبررس ق،يتحق نيهدف از ا

ت مره در دو حالت تحيسد س يتحتان كننده تخليهمجرا 
ر سرعت ينظ ،يکيدروليه يهاپارامتر يابيفشار و آزاد و ارز

ان يل سطح آزاد جريپروفان در طول مجرا و يو فشار جر
 يها ل مشخصهيتحل و هيتجز با .باشد مي چهيدر دست پايين

از  درستيتا درک  است دهشان تالش يجر يکيدروليه
ون و ارتعاشات يتاسيهمچون کاو ييها دهياحتمال وقوع پد

  .چه حاصل گردديدر
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  ها مواد و روش
  انيجر دانيم بر حاکم عادالتم

 ةمعادل ز:ا ندا عبارت اليس حرکت بر حاکم معادالت
 آشفته انيجر يبرا که مومنتم، ةمعادل و يوستگيپ

 )١( معادالت صورت به ثابت يچگال و لزجت با ريناپذ تراکم
  .)١٩٩٦ک، يگر و پري(فرز شود يم انيب )٢( و
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 يچگال ،  ؛زمان ،  ؛نيمختصات کارتز ،  که در آن 
فشارمتوسط، سرعت و  ترتيب به       ،   ،  و  ؛اليس

 باشند. ينولدز ميتانسور تنش ر
با  (VOF)ال يان در روش حجم سيل سطح آزاد جريپروف
شده  اشغال نسبت حجم انگريب که F(x, y, z, t)تابع  فيتعر
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   و    ،    ، (u ,v ,w) ؛انيجر يکسر حجم ،VFکه 
در ان يجر يکسر سطح سرعت و يها لفهؤم ترتيب به

 Rن يستم مختصات کارتزي. در سباشد مي) x ,y ,zجهات (
برابر با نرخ  FSORبرابر با صفر بوده و  ξبوده و  ۱برابر با 

منبع جرم از  يناشال يحجم س کسررات ييتغ يزمان
 = ۱Fمورد نظر با آب  يکه در صورت اشغال فضا ،باشد مي

شده با هوا،  اشغال ينواح يخواهد بود. برا = ۰Fو با هوا 
  .)۱۹۸۱کلز، يرت و ني(ه باشد ميحاکم  يکنواختيفشار 

  
  وابسته ساتيسأو ت مرهيسد س يمشخصات کل

نشان داده  ۱که در شکل  طور همان مرهيس يمخزن سد
 بدنه در مجرا دو ي، دارايدو قوس ينوع بتن از ،شده است

 کف تراز که باشد مي يتحتان كننده تخليه عنوان به سد
 و ۶۲۰ معادل ترتيب بهها  كننده تخليه يها دهانه يورود
 حدود ترتيب به که ،باشد مي ايدر سطح از باالتر متر ۶۴۰
باشند. با توجه به  يم رودخانه کف از باالتر متر ۴۰ و ۲۰

 يا زنگوله صورت به كننده تخليه يورود دهانه ،۲شکل 
 بوده) ارتفاع ×عرض ( متر۸۵/۱۷×  ۵۶/۹ ابعاد به و شکل

 دهانه محل در بزرگ اجسام ورود از يريجلوگ براي که
 چهيدر ؛است شده استفاده يبتن ريآشغالگ از مجرا يورود

 يقطاع نوع از دريچة سرويس و ييکشو نوع از ياضطرار
 انيجر يکيدروليه يبررس به ،حاضر قيتحق در. باشد مي
که در  m  ۴/۴۵يطول کل به ۱ شماره كننده تخليه در
ان آزاد برقرار يجر m  ۹/۸تحت فشار وان يجر m  ۵/۳۶آن

 حداکثر يبرا كننده تخليهن يپرداخته شده است. ا ،است
متر هد آب  ۵/۱۱۱ يبه ازا هيثان بر مترمکعب ۶۵۴ يدب

 ،قات آب تهرانيسسه تحقؤ(م شده است يطراح باالدست
  .)۱۳۸۴مره، يس سد يتحتان كننده تخليه يکيدروليه مدل

  

  

  
 تيسا (وب وابسته آن هاي سازهمره و يسد س ييجانما - ۱شکل 

  مره)يس روگاهين و سد
  

 مدل، ابعاد: كننده تخليه فيزيکي مدل معرفي
  ها آزمايش نحوة و گيري اندازه ابزارهاي

که شامل  مرهيسد س يكننده تحتان تخليه يمدل مجرا
 چهيدست و در پايين يمجرا ،يانيم يمجرا، مجرا يورود

 ريگ يانرژ ييهمراه با بلوک انتها س،يو سرو ياضطرار
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 ياز جنس ورق شفاف (پلگس ١:١٥ اسيباشد، با مق مي
از چوب ساخته شده است. براي  ييها گالس) و در قسمت

مخزن روباز  کياز  از،يمورد ن يالزم و دب آبارتفاع  نيمأت
و در استفاده شده متر  ٦متر و ارتفاع  ٥به قطر  يفلز

متر  ٤متر و ارتفاع  ٢به قطر  يگريمخزن د يمتر ٦ارتفاع 
به  کيچهار پمپ، هر  لهيکه به وس است دهياضافه گرد

 يا گردد. دهانه زنگوله يم هيتغذ هيبر ثان تريل ٢٥٠ تيظرف
مترمربع و طول کل  يسانت ١١٩×  ٧٣/٦٣آن در ابعاد 

 چهيباشد که قسمت باالدست در مي متر يسانت ٣٠٢مجرا 
زنگوله شکل به طول  ييتا اتصال به قطعه ابتدا ياضطرار

 متر يسانت ٧٥دست به طول  پايين هيو ناح متر يسانت ١٦٤

و  يياز نوع کشو ياضطرار چهينظر گرفته شده است. در در
 يريگ اندازه يباشد. برا مي يدريچة سرويس از نوع قطاع

 يها در مکان زومتريپ ٧٤متوسط فشار از تعداد  ريمقاد
و  يليمستط زياز سرر يدب يريگ اندازه يرا، برامختلف مج
هد آب مخزن از مانومتر قائم متصل به  يريگ جهت اندازه

هد  يها به ازا شيآزما يةمخزن استفاده شده است. کل
متر جهت ٥/١١١ ثرمتر و تراز حداک ١٠٠نرمال  يارتفاع

در  ونيتاسيو شاخص کاو انيفشار جر ،يدب زانيم يابيارز
صورت  يمختلف دريچة سرويس و اضطرار يها يبازشدگ

آب تهران، مدل  قاتيسسه تحقؤگرفته است (م
  ).١٣٨٤، مرهيسد س يكننده تحتان تخليه يکيدروليه

  

  

  
  مرهيسد س يتحتان كننده تخليه يپالن و مقطع طول - ٢شکل 

  
  يعدد مدل

 ابتدا ان،يجر يکيدروليه يساز هيشب براي قيتحق در
 يطول ليپروف و پالن يها نقشه از استفاده با مدل هندسه
 AutoCad 3D افزار نرم توسط ،يدر ابعاد واقع كننده تخليه

 با FLOW 3D افزار نرم در سپس و هيته يبعد سه صورت به
 شده گرفته نظر در اليس ).٣( شکل شد يفراخوان Stl فرمت

. باشد مي يفاز تک صورت به و ريناپذ تراکم ،سازي شبيه در
 است الزم حاکم، معادالت عتيطب به توجه با نيهمچن

 تينها در تا شود آغاز ثابت يمرز طيشرا با انيجر ليتحل
 حالت به انيجر مدل، در مناسب گذشت زمان از پس

 تحليل زمان مدت حاصل، سازي شبيه در که برسد داريپا
 دليل به  RNG (k-ε)يمدل آشفتگ و هيثان ٣٠ معادل
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 ب ثابت،يح ضرايصر محاسبه و ياضاف يها ترم داشتن
  ).٢٠٠٦ل کوکس، ي(و باشد مي يمدل انتخاب عنوان به
 تعيين محاسبات، دقت افزايش بر ثيرگذارأت مسائل از

 ،حاضر عددي مدل در. باشد مي مرزي مناسب شرايط
 از ترتيب هب ها ديواره و جريان خروجي براي مرزي شرايط

Outflow و  Wallمخزن همان که مدل ورودي شرايط و 
 Specified pressure يمرز شرط از ،است هد مينأت

  ).١ جدولو  ٤شکل ( گرديد استفاده
  

  
  يجامد مدل سه بعد يمرزها - ٣شکل 

  

  
 يمدل عدد يبند جامد و شبکه يمرزها - ۴شکل 

 
  شرايط مرزي مدل عددي -١جدول 
  Specified pressure  ورودي مدل

  Outflow  خروجي مدل

  Wall  ها ديواره

  Symmetry  ها مرز مشترک بين بلوک

 ١.٥٠٣.٠١٩  تعداد کل مش محاسباتي

  
انتخاب ابعاد مخزن باالدست (عرض، طول) در مدل  براي
 ٢شده در جدول   مدل با ابعاد مختلف مخزن ارائه ،يعدد

 انيسرعت جر يها ليپروف يو با بررس دهياجرا گرد
 كننده تخليه يمحاسبه شده در مقاطع مختلف از مجرا

. ديگرد اريمتر اخت ٣٠×٥٣/٢٩)، ابعاد مخزن ٦(شکل 
 يها ليپروف ،مشهود است ٦شکل  از که  يطور همان

به بعد بر  ٣مخزن شماره  يشده برا محاسبه انيسرعت جر

سرعت  دانياند و ابعاد مخزن بر م دهيهم منطبق گرد
  .ندارد يريثأداخل مجرا ت

 
  يمحاسبات يها مخزن شرايط -٢ جدول

شماره 
  مخزن 

 :ترتيب بهابعاد مخزن 
  طول عرض،

  (متر)

 اندازه مش
  يمحاسبات
  (متر)

تعداد مش 
  يمحاسبات

٥٠.٥٩٢  ٦/٠  ١٠× ٥٣/٩  ١  
٢١٩.٤٤٣  ٦/٠  ٢٠× ٥٣/١٩  ٢  
٥٠٧.٥٠٠  ٦/٠  ٣٠× ٥٣/٢٩  ٣  
٨٨٤.٢٦٨  ٦/٠  ٤٠× ٥٣/٣٩  ٤  
٥٣/٤٤  ٥ ×۴۵  ١.١٢٦.٦٥٠  ٦/٠  
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در اندازه مختلف مخزن  انيسرعت جر يها ليپروف - ۵شکل 
  از دهانه مجرا يمتر ٣٠و  ٢٠و  ٢در 

  

  يعدد مدل يسنج صحت
ج ينتا از ،يعدد مدل يسنج صحت يبرا ،حاضر قيتحق در

از مجرا در هد  يعبور يو دب كننده تخليهفشار در کف 
 يکيدروليه مدل هاي شيآزما که از m١٠٠نرمال 
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بهره  ،شده است استخراج مرهيس سد يتحتان كننده تخليه
پارامتر فشار در کف، دو  يبرا که  طوري به ؛برده شد

پارامتر  يو برا دريچة سرويسدرصد  ٧٠و  ٣٠ يبازشدگ

 يها ي، به ازاء بازشدگكننده تخليه ياز مجرا يخروج يدب
 يسنج صحت دريچة سرويسدرصد  ١٠٠، ...، ٣٠، ٢٠، ١٠

 صورت گرفت.

  

  
  )يشگاهيو آزما ي% (عدد٣٠ يكننده در بازشدگ فشار متوسط در کف در طول تخليه راتييغت - ۶شکل 

  

  
  )يشگاهيو آزما ي% (عدد٧٠ يدر بازشدگ كننده تخليهفشار متوسط در کف در طول  راتييتغ - ۷شکل 

  

 يبه ازا كننده تخليه يخروج انيجر يدب راتييتغ -۸شکل 
  )يشگاهيو آزما ي(عدد دريچة سرويسمختلف  يها يبازشدگ

  
 ٧ و ٦ يها شکل در ارائه شده حاصل جينتا به توجه با
 در يمکان لحاظ از کف، در فشار پارامتر يخطا نيشتريب

 در واره،يد در نيهمچن و دريچة سرويس دست پايين هيناح
 در يکنار يها وارهيد يبازشدگ و ياضطرار چهيدر اريش

 وجود آن ليدل که باشد مي كننده تخليه يمجرا يانتها
 زانيم و است ينواح نيا در انيجر ديشد يها يآشفتگ

  .دانست خاطر نيهم به توان يم را هشدوارد يخطا

 درR2  يهمبستگ بيضر يبرا آمده دست هب ريمقاد
ج ينتا نيب خوب، تطابق نشانگر ٨و  ٧ ،٦ يها شکل
 را يعدد مدل جينتا صحت که است يعدد و يشگاهيآزما

  .دينما يم دييأت
  

  قيتحق جينتا ليو تحل هيتجز
هستند  يمهم ياز پارامترها ،انير سرعت و فشار جريمقاد

ن يو همچن دست پايينان يجر ين الگوييکه در تع
 ينقش اساس يتحتان يمشکالت مطرح در مجار ينيب شيپ

 دليل به ،کنند يکه با هد باال کار م ييها كننده تخليهدارد. 
 يکينزد در افت فشار و انيجر سرعت بودن باال
همچون  ييها بيآس ، وقوع)ها چهيدر( کنترل يها ستميس
 آوت، و (تاها باشد ميدور از انتظار ن ونيتاسيکاو دهيپد

 هندسه نادرست يطراح اثر در ،ني). همچن٢٠١٦
در مجرا و  يمنف فشار آمدن وجود امکان به ،كننده تخليه
 وجود دارد که باعث وارد شدن ارتعاشات چهيدر اطراف

شود (هووآ  يم مجرا يها وارهيد و چهيدر ةساز بر يناهنجار
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سرعت و  يها دانيم يبررس ،رو نيا از .)٢٠١١، و جنهووا
در مقاطع مختلف  هاي تحتاني كننده تخليهان در يفشار جر

  .باشد ميت يحائز اهم دريچة سرويسمجرا و اطراف 
  

در حالت تحت  كننده تخليه يمجرا در انيجر يالگو
  فشار

 يان در مجراير سرعت و فشار جريج حاصل از مقادينتا
و هد  دريچة سرويسکامل  يبازشدگ يبه ازا كننده تخليه
 يحاک ارائه شده ١٠و  ٩ يها متر که در شکل ١٠٠نرمال 
 دست پايينبه طرف  يشرويان با پيش سرعت جرياز افزا

که  باشد مي يعلت کاهش سطح مقطع عبور مجرا به
و حداقل مقدار  ٦/٤٥⁄   حداکثر مقدار سرعت برابر با 

 –١/٤   برابر با  ،واره مشاهده شديفشار که در د
 .باشد مي

  

  
کامل  يدر بازشدگ انيسرعت در جهت جر يکنتورها - ۹شکل 

  )m⁄s(بر حسب  چهيدر

  
 بر(چه يکامل در يان در بازشدگيجر فشار يکنتورها - ۱۰شکل 

  )   حسب

هاي طولي  نمايشگر پروفيل ترتيب به ١٢و  ١١هاي  شکل
كننده  سرعت متوسط جريان و فشار جريان در کف تخليه

باشند. در  بازشدگي مختلف دريچة سرويس مي ٤در 
هاي کوچک دريچه، روند افزايش سرعت در  بازشدگي

باالدست دريچه، تدريجي بوده و در محل دريچه افزايش 
دهد؛ ولي به ازاي  ناگهاني سرعت جريان رخ مي

هاي زياد، شيب افزايش سرعت در مسير جريان  دگيبازش
در باالدست دريچه تندتر بوده و تغييرات سرعت در محل 

دليل افزايش سطح مقطع مجرا  باشد. به دريچه کمتر مي
بعد از دريچة سرويس و تبديل شدن جريان از حالت تحت 

هاي سرعت جريان به ازاي  فشار به حالت آزاد، پروفيل
اند. با  خود گرفته ا حالت کاهشي بهه تمامي بازشدگي

كننده، به  حرکت در جهت جريان در داخل مجراي تخليه
تدريج با کاهش سطح مقطع، از مقدار انرژي فشار 
هيدروليکي سيال کاسته شده و به  انرژي سنيتيک سيال 

  افزوده شده است.
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ان در مقاطع قائم يع سرعت و فشار جريل توزيپروف
  كننده تخليه ياز مجرا

را در  انيسرعت و فشار جر راتييروند تغ ١٤و  ١٣شکل 
درصد  ١٠٠و  ٣٠ يدو بازشدگ يمقاطع قائم از مجرا به ازا

دهد که  يمتر نشان م ١٠٠در هد نرمال  دريچة سرويس
و کاهش فشار  انيسرعت جر شيافزا انگريب ،حاصل جينتا

. باشد مي يدر جهت مجرا در هر دو بازشدگ يشرويبا پ

سرعت و کاهش  شياشاره شد روند افزا که قبالً طور همان
از  شتريب چهيدر ريکوچک در ز يفشار در بازشدگ

 آزاد دليل به ،ني. همچنباشد مي تر بزرگ يها يبازشدگ
و  ياز دهانه ورود يمتر ٤٢و  ٣٩در مقاطع  انيبودن جر
مقاطع  نيفشار در ا عيبا هوا، توز انيداشتن جر تماس
پارامتر در سطح  نيبوده و مقدار ا کيدرواستاتيه نسبتاً

  .باشد ميبرابر با فشار اتمسفر  انيجر
 

         
  درصد دريچة سرويس ١٠٠و  ٣٠ يها يبازشدگ يدر مقاطع قائم از مجراء به ازا انيسرعت جر عيتوز يها ليپروف - ۱۳شکل 

 

        
  دريچة سرويسدرصد  ١٠٠و  ٣٠ يها يبازشدگ يدر مقاطع قائم از مجراء به ازا انيفشار جر عيتوز يها ليپروف - ۱۴شکل 

  

  مختلف  يها يبازشدگان در يل سطح آزاد جريپروف
و  دريچة سرويسر يان با عبور از زيجر ير الگوييتغ دليل به

شدن آن از حالت تحت فشار به حالت آزاد، امکان  ليتبد
دريچة و آشفته در پشت  يچرخش يها انيدآمدن جريپد

 يکنار يها وارهيان از دين باال رفتن جريو همچن سرويس
شدن همچون وارد، يمجرا وجود دارد که باعث مشکالت

ده يارتعاشات ناهنجار به سازه کنترل و وقوع پد
از  يکي ،رو نيشود. از ا يمجرا م يها وارهيون در ديتاسيکاو

 يو مجرا دريچة سرويسعملکرد  يمنيمسائل مهم در ا
ان در يسطح آزاد جر يها ليپروف ي، بررسكننده تخليه

  .باشد مي دريچة سرويسمختلف  يبازشدگ

 يو طول يعرض يها ليپروف ترتيب به ١٦و  ١٥ يها شکل
دريچة  مختلف يها يبازشدگ يازا به را انيجر آزاد سطح

 جينتا. دهند يم نشان متر ١٠٠ نرمال هد در سرويس
 يها يبازشدگ يازا به انيجر يسطح طول شيافزا از يحاک

آن،  ليدل که بوده دست پايين يمجرا يانتها در تر کوچک
 شيافزا با. باشد مي يانرژ کننده استهالک بلوک وجود

 و نبوده مشهود چندان بلوک اثر ،دريچة سرويس يبازشدگ
 ،نيهمچن. دارند ينزول ريس انيجر آزاد سطح يها ليپروف

 يچرخش و آشفته انيجر گونه چيه ها يبازشدگ يتمام در
 يها يبازشدگ يشود. به ازا ينم مشاهده چهيدر پشت در

رو به  يقوس صورت بهان يجر يعرض يها ليکوچکتر پروف



 ١٥٥                                                                                                       ١٣٩٨/ بهار ٣٢/ پياپي ١ / شماره١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

و  كند مير يين روند تغيا يش بازشدگيکه با افزا اند نييپا
  د.يآ يرو به باال در م يبه حالت قوس
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 يها يبازشدگ در انيجر سطح يعرض يها ليپروف - ١۵ شکل
  مجرا ياز ورود يمتر ٤٣در مقطع  دريچة سرويس مختلف
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 يها يدر بازشدگ انيسطح جر يطول يها ليپروف - ۱۶شکل 
  دريچة سرويسمختلف 

  در حالت آزاد كننده تخليه يدر مجرا انيجر يالگو
سرعت و فشار  ينشانگر کنتورها ١٨ و ١٧ يها شکل

سرعت و فشار  يها ليپروف ٢٠ و ١٩ يها ان، و شکليجر
متر  ١٠هد باالدست  يمجرا به ازاان در مقاطع قائم از يجر

ان در حالت تحت فشار، با يج جريمشابه نتا .باشند يم
ان يزان فشار جريمجرا، م دست پاييندر جهت  يشرويپ

ن يشتريافته است که بيش يزان سرعت افزايکاهش و م
ن مقدار فشار يو کمتر ٤/٨ ⁄  مقدار سرعت برابر با 

 ٢/١٧     رابر بامجرا ب ةواريدر د شده مشاهده ان يجر
 يان، در تماميآزاد بودن جر دليل به ،نيو همچن باشد مي

ان در يک بوده و عمق جريدرواستاتيع فشار هيمقاطع توز
 يش سطح مقطع عبوريافزا دليل بهمجرا  ييقسمت انتها

  افته است.يکاهش 
  

  
در حالت آزاد ان، يجر سرعت در جهت يکنتورها - ١٧شکل 

 )⁄  حسب  بر(
  

 
 بر(در حالت آزاد ان، يجر در جهت فشار يکنتورها - ١٨شکل 

 )   حسب
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  يريگ جهينت
 يان به ازايسرعت و فشار جر يها ليسه پروفيبا مقا -١

 ١٠٠و هد نرمال  دريچة سرويسمختلف  يها يبازشدگ
 يها يبازشدگ متر در حالت تحت فشار مشاهده شد در

 چه،يدر باالدست در سرعت شيافزا روند چه،يدر کوچک
 يناگهان شيافزا چهيدر محل در واست  بوده يجيتدر

 اد،يز يها يبازشدگ ازاء به يول ؛دهد يم رخ انيجر سرعت
 چهيدر باالدست در انيجر ريمس در سرعت شيافزا بيش

 کمتر چهيدر محل در سرعت راتييتغ و بوده تندتر
، با دست پايينبا حرکت در جهت  ،نيهمچن .باشد مي

 يکيدروليه فشار يان از انرژيکاهش سطح مقطع جر
 افزوده اليس کيتيسن يانرژ به و شده کاسته اليس
 ⁄   انين مقدار سرعت جريشتريب که  طوري به ؛شود يم
 ،واره مشاهده شدين مقدار فشار که در ديو کمتر ٦/٤٥

  .باشد مي –١/٤   برابر با 
وجود بلوک  دليل بهتر  کوچک يها يبازشدگ يبه ازا -٢

مجرا  ييه انتهايان در ناحي، سطح جريانرژ ةکنند استهالک
چه، اثر يدر يش بازشدگيابد که با افزاي يش ميافزا

سطح آزاد  يها ليافته و پروفيکاهش  کننده مستهلک
به خود  ير نزوليچه سير دريان بعد از عبور از زيجر

ان يگونه جر چيه ها يبازشدگ ةيدر کل ،نيرند. همچنيگ يم
  ده نشد.يچه ديدر اطراف در يچرخش

ش سرعت ياز افزا يان در حالت آزاد حاکيج جرينتا -٣
در جهت  يشرويان با پيان و کاهش فشار جريجر

 ⁄  که حداکثر مقدار سرعت برابر با  باشد مي دست پايين
  ٢١/١٧    ان برابر يو حداقل مقدار فشار جر ٤/٨
 يان، در تماميبودن جر آزاد دليل به ،ني. همچندست آمد هب

  .باشد ميک يدرواستاتيع فشار هيمقاطع توز
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 مرهيس روگاهين و سد تيسا وب .٢
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