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دليل برش ناشی از مجاورت آب صاف، چه در فصل مشترک قائم جريان چگالي حاوي ذرات كه در زير آب صاف جريان دارد، به  چكيده

ارامترهای متعددی پ. و چه در فصل مشترک عرضي، آب صاف مجاور را به درون کشيده و ضمن عريض شدن ارتفاع آن زياد می شود

هاي جريان چگالي حاوي ذرات به  در اين مقاله تاثير عوامل مختلف در مشخصه. موثر است و افزايش ارتفاعبرميزان  اين درون آميختگی 

رد مو ADV (Acoustic Doppler Velocimeter)  و با استفاده از دستگاه اندازه گيری سرعتصورت سه بعدي و مغشوش بطور تجربي

افزايش همواره  متفاوت انجام شده و نتايج نشان مي دهد كه با افزايش دبي مقدار ارتفاع بدنه شرايطزمايشات در آ. بررسي قرار گرفته است

همچنين به دليل درون آميختگی شديد .  بيشتر شود يابد، مگر در مواقعي كه درون آميختگي و با افزايش غلظت و شيب كاهش مييافته 

به حالت تثبيت شده می " بدنه افزايش می يابد، اما با پيشروی جريان از ارتفاع کاسته شده و عمدتاطولی و عرضی در ابتدای کانال ارتفاع 

شكل پروفيل سرعت در جريان حاوي ذرات نشان مي دهد كه به دليل وجود  نيروهاي اينرسي در ابتداي كانال، مقدار ماكزيمم و  .رسد

عالوه بر آن، در ابتداي كانال به دليل كمي اصطكاك، . ز انتهاي آن بزرگتر استمتوسط سرعت در جهت جريان هميشه در ابتداي  كانال ا

  .دعت از مقدار ماكزيمم كاسته مي شومقدار ماكزيمم از مقدار متوسط سرعت به مراتب زياد تر بوده و به سر

  

   درون آميختگی‐ADV سرعت سنج ‐ جريان حاوی ذرات‐جريان چگالی‐واژه های کليدی

  

 مقدمه‐۱
تاسيس يك سد شرايط .  درياچه هايي كه توسط رودخانه هاي طبيعي ايجاد مي شوند، در معرض رسوبگذاري هستندتمام

غلظت رسوب . جريانهاي طبيعي را به طور اساسي چه در داخل، چه در باال دست و چه در پايين دست در ياچه تغيير مي دهد

ب درون مخزن چگالي بيشتري دارد، لذا در ورود به درياچه و يا در فصل سيالب باالست و جريان ورودي نسبت به آ" معموال

ذرات رسوبي به صورت . كند شود و معموالً بسوي عميق ترين ناحيه حركت مي مخزن سد، جريان چگالي گل آلود تشكيل مي

ن شكل مي معلق مي توانند تا فواصل دورتري در جريان حمل شده و بسته به وضعيت اين جريان رسوب ذرات در كف مخز

بنابراين، طراحي و ساخت مخزن يك سد به پيش بيني دقيق از . رسوب اين ذرات باعث كاهش حجم مخزن مي شود. گيرد

با توجه به اينكه فرآيند عالب در مساله رسوبگذاري در مخازن سدها، جريانهاي . ] ١[حمل، ته نشيني و فرسايش كف نياز دارد 

ذا بررسي هيدروديناميك اين جريان در پيش بيني و محاسبات رسوب اهميت ويژه اي مي ، ل] ٢[حاوي ذرات مي باشند  چگالي
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زيرا طبيعت اين . باشد ، اما هنوز هم بسيار ناچيز مي] ۳[اگرچه تحقيقات چندي درباره جريانهاي گل آلود انجام شده است  .يابد

ي از پارامترهاي فيزيكي جريانهاي گل آلود ناشناخته مانده و به بسياربنابراين . اوليه و محيط بستگي دارد جريانها كامالً به شرايط

ر بسياري از كاربردها جريان چگالي مغشوش د  .] ٤[اين ترتيب پيش بيني رسوبگذاري كامالً غيرواقعي و با تقريب خواهد بود 

 به درون كشيدگي آب صا ف كه اين تبادل منجر.  اتفاق مي افتد قائم و جانبیاست و تبادل اندازه حركت در طول فصل مشترك

درون آميختگي به پايداري جريان بستگي  مقدار. در باالي جريان چگالي حضور دارد شده و مشخصه هاي آنرا تغيير مي دهد

دو مكانيزم اصلي . دارد كه خود تابعي از برش در فصل مشترك و گراديان فشار هيدرو استاتيك عمود بر فصل مشترك است

اغتشاش توليد شده توسط برش حاصل ازجريان اصلي و . ]۴[اش در جريانهاي چگالي گل آلود وجود داردبراي توليد اغتش

. نرخ توليد اغتشاش ناشي از برش توسط گراديان قائم سرعت پايين دست كنترل مي شود. اغتشاش توليد شده توسط شناوري

  . ] ۵[تشاش باشد حتي درحضور اليه بندي پايدار، شناوري مي تواند يك منبع توليد اغ

ذرات درحركـت خـود رسـوب كـرده و گراديـان      . مي باشدفراواني جريان گل آلود به دليل وجود ذرات داراي پيچيدگيهاي          

از طرف ديگر رسوب ذرات، مرز كف را        . اين گراديان خود سرعت سقوط ذرات را تغيير مي دهد         . غلظت به وجود مي آورند    

وجود اليه اي از مخلـوط آب وذرات غلـيظ در نزديـك مـرز كـف الگـوي                   . شود يان مي تغيير داده و باعث تغيير هندسه جر      

بـه راحتـی    اسـتفاده از مـدلهاي رايـج توربـوالنس          بررسی عددی جريان و بـا       لذا  . توربوالنس نزديك جدار را تغيير مي دهد      

اسـتفاده از انـدازه    . نی اسـت  از طرف ديگر بررسيهای آزمايشگاهی اين جريان دارای محدوديت های فراوا          . صورت نمی گيرد  

ليزری و يا سيم داغ در اين جريان به دليل کدورت آب و نيز حضور ذرات امکان پذير نمی باشد و بايد از روشهای  گيريهای

 . ]۶[اکوستيک استفاده کرد

  با دستگاه و جريان گل آلود در حالت سه بعدي و مغشوش به صورت تجربي ارتفاع بدنهپروفيلهای سرعت و در اين مقاله 

(Acoustic Doppler Velocimetry)    ADVاندازه گيری شده است.   

  

  دستگاه آزمايش‐ ۲

مخزن (يك مخزن تغذيه .  متر ارتفاع مي باشد٦/٠ متر عرض و ٥/١ متر طول، ١٢دستگاه آزمايش يك كانال شيب پذير به ابعاد 

ر مكعب در باال دست قرار مي گيرد كه حاوي مخلوط ذرات و  مت٢به شكل استوانه از فوالد ضد زنگ و به حجم ) تهيه مخلوط

 استفاده شده است و اندازه متوسط ذرات حدود kg/m3٢٦٥٠جهت ايجاد مخلوط حاوي ذرات از كائولن با چگالي . آب است

 مخزن به دليل نياز به هد ثابت در خروجي مخزن، جهت تنظيم دبي ثابت، در باالي اين مخزن يك.   ميكرون مي باشد۱۵

ابتدا مخلوط حاوي ذرات توسط يك پمپ كف كش به درون مخزن كوچكتر .  تعبيه شده است٣٠×٥٠×cm٥٠كوچكتر به ابعاد 

 اين عمل همچنين باعث   پمپ مي شود و اضافه آن از به درون مخزن تهيه مخلوط سرريز مي شود كه) مخزن ايجاد هد ثابت(

يك پمپ كف كش ديگر نيز در درون مخزن تغذيه قرارگرفته و عمل . ددسيركوالسيون  و  ممانعت از ته نشيني مي گر

جريان حاوي .  همچنين از يك همزن نيز جهت ممانعت از ته نشيني ذرات استفاده شده است.سيركوالسيون را انجام مي دهد

 سانتيمتر ٢٥/١ول و  سانتيمتر ط١٠به ابعاد ) كه به صورت كشويي باز مي شود(ذرات پس از عبور از يك دريچه زير گذر 

شيب كانال . صورت كفشور و سيفون تخليه مي شود ارتفاع و در زير آب صاف وارد كانال اصلي مي گردد و در انتهاي كانال به

  آزمايشات. تغيير مي كند% ٥/٣توسط جكهاي هيدروليكي حداكثر تا 

  .شود يده مي د۱شماتيك دستگاه آزمايش در شكل .  درصد انجام شده است٣ و٢ ،١درسه شيب

 ، با دقت DFM، از كشور كانادا، مدل Greylineجهت اندازه گيري دبي جريان از يك دبي سنج اولتراسونيك ساخت شركت 

آزمايشات . اين دبي سنج جهت اندازه گيري دبي از روش داپلر در امواج استفاده مي كند. شده است  ليتر بر دقيقه استفاده ٠١/٠
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 10اندازه گيري پروفيل سرعت با استفاده از سرعت سنج آكوستيك  .تر بر دقيقه انجام شده است لي٢٠، ١٥، ١٠در سه دبي 

MHz ساخت شركت Nortekدو عدد . سرعت سنج نيز از پديده داپلر جهت اندازه گيري استفاده مي كند اين.  انجام مي شود

وي كانال سوار شده اند و مي توانند در هر ارتفاعي سنسور اين وسيله  به فاصله يك متري بر روي كالسكه ريل دار واقع بر ر

توان پروفيلهاي سرعت  لذا، با تغيير مكان عمودي سنسورها مي. اي را در نقطه مورد نظر مشخص نمايند هاي سرعت لحظه مؤلفه

دوربين فيلم جهت اندازه گيري پخش طولي و عرضي كانال و نيز مشاهده شكل پيشاني از دو . در مقطع معيني را بدست آورد

در  .كانال، اسكلت فلزي و ديواره هاي شيشه اي دارد كه قابل فيلم برداري از پهلو مي باشد. برداري ديجيتال استفاده مي شود

سمت پهلويي كانال يك ريل فلزي ساخته شده كه كالسكه فيلم برداري بر روي آن حركت مي كند و با نصب دوربين بر روي 

كف كانال جهت اندازه گيري .  ثانيه فيلم برداري كرد٠١/٠ ارتفاع بدنه و پيشاني جريان با دقت آن مي توان از پخش طولي،

يك دوربين ديگر در باالي كانال تعبيه شده  تا از نحوه پخش عرضي . پخش طولي و عرضي جريان، شبكه بندي شده است

 سه شيب متفاوت استفاده شده و اثر آنها بر ارتفاع، در اين آزمايش از سه غلظت، سه دبي و. جريان چگالي فيلم برداري نمايد

  . نشان دهنده شرايط آزمايش مي باشد١جدول . سرعت جريان چگالي و ارتفاع رسوب اندازه گيري شده است

  
  نتايج حاصل از آزمايشات‐۳

  در اين بخش مشخصه هاي  جريان گل آلود كه در آزمايشات  به دست  آمده،  بررسي  مي شود

  داد بدون بعد اع)  الف

ديده می شود که در ابتدای خروج جريان از زير گذر نيروی اصطکاک تعادل نيروها در جريان چگالی سه بعدی در بررسی 

لذا نقش عدد ريچاردسون و يا عدد فراد چگالی اهميت می . ناچيز بوده و تعادل بين نيروهای اينرسی و شناوری برقرار می شود

  :ورت زير تعريف می شودعدد ريچاردسون به ص. يابد

)١                                    (             2

cos
u

hgRi θ′
=  

h ،ارتفاع جريان u ،سرعت متوسط در هر مقطعθشيب کف، وwwgg ρρρ /)(  ρ.   است شتاب ثقل اصالح شده′=−

چنانکه ديده می شود، عدد ريچاردسون عکس مجذورعدد فراد  . به ترتيب چگالی جريان و چگالی آب خالص استwρو

با پيشروی جريان و سرعت گيری آن بر ميزان نيروی اصطکاک افزوده شده و در ناحيه ای تعادل بين سه . چگالی می باشد

  . در اين حالت عدد بدون بعد رينولدز نيز اهميت می يابد. نيروی اصطکاک، شناوری، و اينرسی برقرار می شود

)٢                                   (                          
ν
uh=Re 
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νپس از اين مرحله تعادل بين نيروهای اصطکاک و شناوری برقرار شده و جريان به حالت تثبيت . شد لزجت سينماتيک می با

اين .  نشان می دهد٦٤٠/٢٢٤٢ورودی را بر بدنه جريان در عدد رينولدز   اثر تغييرات عدد ريچاردسون،۲شکل . شده می رسد

اگر عدد ] ۱[طبق پيشنهاد ترنر . ارتفاع جريان بررسی شودشکل به اين دليل رسم شده تا معنی داری عدد ريچاردسون ورودی در 

 ، يک عدد اين معيار را،ی ديگرضاگرچه بع.  کمتر باشد، جريان مافوق بحرانی خواهد بود۲۵/۰ريچاردسون در جريان گل آلود از 

می  نشان ۲چنانکه شکل . فوق باالی حد بحرانی است ترنر و ساير محققين، تمام جريانهای طبق تعريف ]. ۵[تعريف کرده اند

اين نمودار نکته ديگری نيز عيان می سازد و . دهد، رابطه معنی داری بين ارتفاع جريان گل آلود و عدد ريچاردسون ديده نمی شود

 که استاين امر به اين دليل . آن اينکه در تمام طول جريان نمی توان عدد بدون بعد واحدی را بر جريان گل آلود حاکم دانست

  . نس نيروها در طی جريان از ورودی به خروجی تغيير کرده و در هر قسمت نيروهای حاکم متفاوت می باشدباال

  

  سرعت پيشروي. ب

 متري ٣٥/٣در (با توجه به اينكه در ابتداي كانال .  سرعت پيشروي جريان چگالي را در طول كانال را نشان مي دهد۳شكل 

 و ٥ سانتيمتر مي باشد لذا، سرعت پيشروي، متوسط سرعت در هر ١٠ و در بقيه نقاط  سانتيمتر٥شبكه بندي ها به ابعاد ) اول

زيرا در ابتدا نيروي رانش، . همانطور كه مشاهده مي شود با پيشروي پيشاني جريان، سرعت آن كمتر مي شود.  سانتيمتر است١٠

با دورشدن از . ناچيز است) نيروي پسا(اوم نيروي اينرسي و نيروي مولفه وزن ظاهري در جهت جريان مي باشد و نيروي مق

ورودي كانال و با تبادل مومنتمي كه جريان چگالي با سيال ساكن محيط انجام مي دهد، از نيروي رانش كاسته شده و به ابعاد 

جهت جريان  نيروي مولفه وزن ظاهري در ،يابد و در نهايت تنها نيروي رانش پيشاني اضافه مي شود، لذا نيروي پسا افزايش مي

بنابراين، در ابتدا به دليل وجود نيروي رانش بزرگتر سيال چگال شتاب و سرعت . است كه باعث حركت جريان چگالي مي شود

در . ودي از شتاب و سرعت جريان چگالي به دليل كم شدن نيروي رانش كاسته خواهد شدمي گيرد و در منطقه اي دورتر از ور

 عدم تغييرات نيروهاي رانش و مقاوم دارد شكل زير در انتهاي كانال سرعت پيشروي به يك مقدار ثابتي ميل مي كند كه نشان از

 به اين ترتيب ديده می شود که در جريان مغشوش .د گوين)established flow(و به حالتی می رسد که به آن جريان تثبيت شده 

  .در ساير آزمايشات چنين روندی تکرار می شود. سه بعدی بعد از طول کوتاهی به حالت تثبيت شده می رسد

  

   ارتفاع بدنه جريان) ج

بر ، شيب، و غلظت ي اثر دبهاشكلدر اين . ارتفاع بدنه جريان گل آلود در طول كانال ديده مي شود) f‐۴(تا ) a‐۴(در شكل 

. افزايش مي يابددر هر حال  ارتفاع جريان چگالي ، ديده مي شود كه با افزايش دبي.شده استارتفاع جريان چگالي نشان داده 

در . همچنين ارتفاع بدنه در جهت جريان كاهش مي يابد و در انتهاي كانال تغييرات ارتفاع خيلي كم شده و تقريباً ثابت مي ماند

بعلت پرش هيدروليكي و تغيير رژيم جريان چگالی در ابتدای کانال ديده می شود که می توان گفت  حداكثر ارتفاع دهمه موار

ذكر اين نكته الزم است كه . شدت اين امر در جريان چگالي سه بعدي به دليل محدوديت عرضي بيشتر است. جريان مي باشد

هر چه (س در فصل مشترك وابسته به پايداري فصل مشترك مي باشد و شدت توربوالن) Entrainment(ميران درون آميختگي

ميزان پايداري در فصل مشترك نيز ) درون آميختگي و شدت توربوالنس كمتر است و برعكس فصل مشترك پايدارتر باشد

ي بيشتر باشد، بدين معني كه هر چه تنش برش. تابعي از تنش برشي و گراديان فشار هيدرواستاتيكي عمود بر فصل مشترك است

ميزان پايداري كمتر است و هر چه گراديان فشار هيدرواستاتيكي بيشتر باشد چون باعث انسجام در فصل مشترك مي شود، 

  . پايداري بيشتر است
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 در. مع الوصف همانطور كه از شكل بر مي آيد براي هر  دبي خاص ارتفاع جريان چگالي به سمت يك مقدار ثابت ميل مي كند

اين امر چندان دور از . که در بخش سرعت پيشانی نيز ذکر شدبه حالت تثبيت شده مي رسد " ريان چگالي اصطالحاواقع  ج

  هرچه از ۴ در شكل . انجام شده اندهای ماليم همگي در شيب ) ٣(واقع به نظر نمي رسد، زيرا آزمايشهاي انجام شده در شكل 

 ارتفاع شيبچنانكه ديده مي شود، با افزايش . فاع جريان ديده مي شود بر ارتشيباثر تغييرات برويم  به راست سمت چپ

 به ميزان نيروي رانش در جهت جريان اضافه مي كند، بنابر اين، شيببا توجه به اينكه افزايش . جريان چگالي كاهش مي يابد

  . جريان شتاب گرفته و سرعت آن بيشتر مي شود و به تبع آن ارتفاع جريان كاهش پيدا كند

اگر چه به نظر می رسد که با افزايش  .همچنين هرچه از باال به پايين حرکت کنيم، اثر افزايش غلظت را می توان مشاهده کرد

كه با اندازه هاي محور هاي يكسان رسم  شكلهااين مقايسه . گيری کلی نمی توان کرد اما نتيجه ارتفاع كمتر مي شود، غلظت

 به گونه محسوسی از ارتفاع جريان چگالی کاسته می شود ولی در عوض از اثر دبی که %۵/۱ شده نشان مي دهد كه در غلظت

تاثير دبی "  نتيجه می شود که اوال۴بهر حال از شکل . تغييرات آن همه جا به صورت مستفيم بر ارتفاع ديده می شود، می کاهد

. اما در باره تاثير غلظت نمی توان حکم کلی داد. يابددر همه حال واضح بوده و با افزايش دبی ارتفاع جريان چگالی افزايش می 

با حرکت از باال به پايين ديده می شود که غلظت زمانی می تواند به کاهش ارتفاع جريان منجر شود که از حد معينی باال تر 

ديده ) f‐۴( و )c‐۴(از شکل های . با تغيير شيب به سه درصد، اثر تغييرات غلظت به صورت محسوسی کاهش مي يابد.باشد

عالوه بر آن تغيير . ، با وجود تعيير دبی ارتفاع جريان در قسمت تثبيت شده يکسان است% ۳حالت شيب می شود که در هردو 

لذا ديده می شود که رفتار حريان در اين دو شيب با هم متفاوت . غلظت نيز نتوانسته است که تغييری در ارتفاع به وجود آورد

بنابر اين می توان نتيجه کلی . ان گفت که افزايش غلظت در هر حالی به افزايش ارتفاع بدنه منجر می شودهمچنين نمی تو. است

  .گرفت که دبی بارزترين اثر را در ارتفاع جريان گل آلود داشته و اثر آن نيز مستقيم است

   پروفيل هاي سرعت ‐د

 در شيب،   نسبت به مكانهاي مختلف )ر جهت جريانمؤلفه سرعت د u( تغييرات پروفيل سرعت يک نمونه از)۵(شكل در 

 به  در ابتداي كانال به دليل اينكه نيروي رانش بيشتري. شود  در حالت جريان پايدار با هم مقايسه مي وغلظت و دبي ثابت

 بيشتري ، جريان چگالي شتاب و سرعت)نيروي اينرسي و نيروي مولفه وزن ظاهر در جهت جريان(شود  جريان چگالي وارد مي

mxشود كه پروفيل سرعت در فاصله مي مشاهده )  a‐۵(در نمودار ) ماكزيمم و متوسط( بيشترين سرعت.مي گيرد  را از =5.0

شويم، بعلت كمتر شدن نيروهاي رانش از ميزان سرعت ماكزيمم و متوسط كاسته  هرچه از ورودي دورتر . ورودي نشان مي دهد

، موقعيت سرعت ماكزيمم و متوسط هر چه از ورودي دورتر مي شويم به طرف باال شيفت پيدا مي كند، زيرا مي شود و همچنين

با دور شدن از ورودي به ارتفاع جريان به دليل پديده درون آميختگي افزوده مي شود و با توجه به اينكه بر روي سطح بستر 

در جوار ورودي وجود يك . و متوسط به سمت باال شيفت پيدا مي كندشود، لذا  مقدار ماكزيمم  ماكزيمم تنش برشي ايجاد مي

به دليل عبور گردابه  ولي در فواصل دورتر .ديده می شودجريان برگشتي سرعت منفی شده و لذا و  ايجاد می شودگردابه بزرگ 

هاي مختلف رسم xدر    RUN34كه در آنجا ارتفاع بدنه%۱و شيب ، )i‐۵(با توجه به شكل. د ومي شپيشانی اثرات آن کمتر 

mxشده، مشاهده مي شود كه در مقطع است يعني، كمتر از ارتفاعي كه سرعت در جهت   cm۷ ارتفاع بدنه حدود =5.0

 نيز ارتفاع (d)و (c)در شكلها ي. است سانتيمتر ۹  و حدود ارتفاع بدنه بيشتر)b‐۵(جريان در آنجا صفر است ولي در شكل

mxمي توان بيان كرد كه در مقطعچنين علت اين پديده را . ر از ارتفاع سرعت صفر مي باشدبدنه كمت  به دليل نيروي =5.0

رانش بزرگتر و به تبع آن سرعت بيشتر، جريان فرصت ديفيوژن و درون آميختگي كمتري دارد، لذا ارتفاع بدنه كمتر از ارتفاع 

mx اما در مقطع.مذكور است  لذا ارتفاع بدنه شده و  به دليل وجود پرش هيدروليكي،  ديفيوژن و درون آميختگي بيشتر=5.1
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mxدر مقاطع  . می شودبيشتر  mx و=35.4  به دليل وجود نيروي رانش كمتر و به تبع آن سرعت كمتر، درون =35.5

 همچنين نشان می دهدکه حتی در (d)و (c) مشاهده شکلهای.تفاع بدنه كمتر از ارتفاع مذكور استآميختگي كمتر و در نتيجه ار

 نشان می دهدکه از عدد ۵مقايسه حد اکثر سرعت در شکلهای . جريان مغشوش جريان می تواند به حالت تثبيت شده برسد

scm mx در 16/ scm  به=5.0 mx در 5/ scm و سپس به =5.1 اين اعداد نشان از .  در شکلهای بعد می رسد4/

  .شدت درون آميختگی در ابتدای کانال  و پرش هيدروليکی داخلی است

  

  نتيجه گيري  ‐٤

  : آزمايشاتي كه در جريان چگالي سه بعدي انجام شده است نشان مي دهد كه 

بعد از مدتي کاهش يافته و ي در ابتداي ورودي جريان به دليل وجود نيروهاي اينرسي زياد بوده، سپس انعت پيشسر •

  .می تواند جريان تثبيت شده را نشان دهد اين سرعت .شود ثابت مي

 . ايش مي يابد افز و در هر حالتا افزايش دبي، ارتفاع بدنه به دليل اضافه شدن مولفه نيروي وزن ظاهري در جهت جريانب •

 .اين کاهش در غلظتهای باال بيشتر مشهود استارتفاع بدنه جريان با افزايش غلظت كاهش مي يابد،  •

 شيب عنصر تعيين کننده تری نسبت به دو پارامتر ارزيابی .شيب بطور كلي كاهش مي يابدافزايش ارتفاع بدنه نسبت به  •

  .افزايش دبی و غلظت محسوس نيستبه طوريکه در شيبهای باال اثر . شده ديگر می باشد

نوساناتي  بطور سينوسي، نسبت به زمان در سطح بدنه جريان مشاهده مي شود كه دامنه آن نزديك ورودي بيشتر است  •

 . علت اين پديده را مي توان در تنش برشي ايجاد شده در فصل مشترك بين آب تميز ساكن و جريان چگالي جستجو كرد

ان مي دهد كه در ابتداي كانال به دليل وجود نيروهاي اينرسي، سرعت ماكزيمم و متوسط پروفيل سرعت نشبررسی  •

 كانال دورتر مي شويم از سرعت ماكزيمم و متوسط به دليل استهالك نيروهاي ابتدای ولي هر چه از ،بيشتري خواهيم داشت

 . كاسته مي شود و درون آميختگی اينرسي در اثر لزجت

 مي توان مدل هاي تحليلي از جريان چگالي مغشوش را با نتايج تجربي اين آزمايش مقايسه و ضرايب با توجه به نتايج فوق

مدل را كاليبره نمود و با ضريب اطمينان باالتري از اين مدلها جهت تخمين حجم رسوبات در كانالها و مخازن پشت سد استفاده 

  . نمود
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RUN S Cin Qin (lit/min) Re in Ri  in T(oC) 
١ %٣ %٥/٠ ١٠ ٣٢٤/١٥٣٢ ٠٢٦٢/٠ 17
٢ %٣ %٥/٠ ١٥ ٩١٢/٢٢٩٧ ٠١١٧٦/٠ 17
٣ %٣ %٥/٠ ١٠ ٣٢٤/١٥٣٢ ٠٢٦٢/٠ 17
٤ %٣ %١ ٤/٢ ٧٠٠/٣٦٦ ٥٧٨٢/٠ 17
٥ %٣ %١ ١٥ ٩٤٠/٢٢٦٩ ٠١٤٧/٠ 16/5
٦ %٣ %١ ١٠ ٠٤٤/١٥٧١ ٠٣٣١/٠ 18
٧ %٣ %١ ٥ ٩٣٣/٧٨٤ ١٣٢٦/٠ 18
٨ %٣ %١ ٦ ٩٣٤/٩٢٩ ٠٩٢١/٠ 17/5
٩ %٣ %٥/٠ ٥ ٥٨٧/٧٦٥ ٠١٠٥/٠ 17
١٠ %٣ %٥/١ ٢٠ ٩٣/٢٩٩٠ ٠١٠٠/٠ 16
١١ %٣ %٥/١ ١٥ ٦٥٠/٢٢٤٢ ٠١٧٧/٠ 16
١٢ %٣ %٥/١ ١٠ ٦٥٧/١٤٥٠ ٠٤٠٦/٠ 15
١٣ %٣ %٥/١ ٢٠ ١٤٨/٢٧٥٩ ٠٠٩٩/٠ 13
١٤ %٢ %٥/٠ ١٠ ٦٥٧/١٤٥٠ ٠٢٦٦/٠ 15
١٥ %٢ %٥/٠ ١٥ ٦٤٠/٢٢٤٢ ٠١١٦٥/٠ 16
١٦ %٢ %٥/٠ ٢٠ ٩٣٥/٢٩٩٠ ٠٠٦٥/٠ 16
١٧ %٢ %١ ١٠ ٨٢٩/١٥٢٠ ٠٣٣٦/٠ 17
١٨ %٢ %١ ١٥ ٨٨٥/٢١٩١ ٠١٤٧/٠ 15
١٩ %٢ %١ ٢٠ ٢٤٥/٢٩٢٣ ٠٠٨٢/٠ 15
٢% ٢٠  %١  ١٥ ٩٤٠/٢٢٦٩ ٠١٤٧/٠ 16/5 

٢١ %٢ %٥/١ ١٠ ٣١٦/١٥٠٢ ٠٤٠٦/٠ 16/5
٢٢ %٢ %٥/١ ١٥ ٩٤٠/٢٢٦٩ ٠١٧٧/٠ 16/5
٢٣ %٢ %٥/١ ٢٠ ٣١٦/١٥٠٢ ٠٤٠٦/٠ 16/5
٢٤ %١ %٥/٠ ١٠ ٢٤٨/١٤٨٤ ٠٥٣٢/٠ 16
٢٥ %١ %٥/٠ ١٠ ٢٤٨/١٤٨٤ ٠٥٣٢٤/٠ 16
٢٦ %١ %٥/٠ ١٥ ٦٤٠/٢٢٤٢ ٠٢٣٣/٠ 16
٢٧ %١ %١ ١٠ ١٤٢/١٤٧٧ ٠٦٧٢/٠ 15/8
٢٨ %١ %٥/٠ ٢٠ ٥٥٢/٢٨٧٨ ٠١٣١/٠ 14/5
٢٩ %١ %٥/٠ ٢٠ ٨٣٣/٢٧٩٧ ٠١٣١/٠ 13/5
٣٠ %١ %١ ١٥ ٦٨٢/٢١٢٧ ٠٢٩٤/٠ 14
٣١ %١ %١ ٢٠ ٩٣٥/٢٩٩٠ ٠١٦٥/٠ 16
٣٢ %١ %٥/١ ١٠ ٢٥٨/١٥٥٩ ٠٨١٢٩/٠ 18
٣٣ %١ %٥/١ ١٥ ٦٥٠/٢٢٤٢ ٠٣٥٥/٠ 16
١% ٣٤  %٥/١  ٣٤٣/٣٠٢٧ ٢٠  ٠٢٠٠١/٠  16/5 
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  اثر عدد ريچاردسون در ارتفاع بدنه جريان). ۲(شکل
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 .ارتفاع جريان گل آلود در طول کانال و نسبت به تغييرات دبی، شيب، و غلظت. ۴شکل
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   و نسبت به مكانxتغييرات پروفيل سرعت در جهت.  ۵شكل       
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