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 هاي عبوري از بستر رودخانه بررسي آزمايشگاهي توسعه زماني حفره آبشستگي زير لوله

رحيمج،2يمحمد ذونعمت كرمان،1يحاج محمدبياد 2پورميد

 آب، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايرانيارشد، بخش مهندسيكارشناسيدانشجو-1

شهيبخش مهندس،اريدانش-2 اديآب، دانشگاه  رانيباهنر كرمان، كرمان،

adibhajmohamadi1370@gmail.com 

 خالصه
نيجرير الگوييوجود خطوط لوله در بستر رودخانه موجب تغ و هايان در مجاورت آنها شده هاييز موجب به وجود آمدن گردابه جلويدر قسمت

مييده كه همراه با افزايو پشت لوله گرد وش شدت آشفتگي است. اين تغييرات و يا آبشستگي در اطراف آنها گردند تواند منجر به خستگي سازه

ف خطوط نهايتاً پايداري سازه را تهديد نمايند. در اين مقاله، به منظور بررسي كنش لوله روي جريان، تغييرات بوجود آمده در الگوي جريان اطرا

دانشگاه شهيد هايي در آزمايشگاه تحقيقات هيدروليك تجربي، آزمايشلوله به صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته اند. جهت مدلسازي

ي دوربين ديجيتال فيلم برداري شده باهنر كرمان انجام شده است. به منظور كمك به درك فيزيكي پديده از كليه مراحل انجام آزمايش به وسيله

اف است. نتايج آزمايشات نشان مي دهد و پس از تعادل آن منجر به پراكندگي رسوبات كه افزايش دبي در ابتدا منجر به زايش سريع عمق آبشستگي

 برداشت شده در پايين دست حفره آبشستگي مي گردد.

يجريان، خطوط لوله، مدل آزمايشگاهي، آبشستگيالگوكلمات كليدي:

 مقدمه.1

و يا هر سيال ديگر از خط لوله استفاده مي اي جهت انتقال آب، نفت، گاز ميشود. آنن خطوط انتقال هنگامي كه با رودخانه مواجه شوند، از روي بستر

و بستر رودخانه مي و موجب برهم خوردن تعادل جريان و بستر فرسايش عبور كرده پذير تحت شرايط جريان يا موج، گردند. اندركنش بين خطوط لوله

شد باعث وقوع آبشستگي در زير آن در.]1[ ها خواهد مي زير خطوط لوله باعث معلق شدن قسمت پديده آبشستگي شود. حال اگر هايي از لوله در آب

اي در آن منجر اين حفره آبشستگي ايجاد شده به قدر كافي بزرگ باشد، ممكن است لوله تحت اثر نوسانات شديد حاصل از جريان، به گسيختگي سازه

و ارائ ميه راهشود. برآورد دقيق حداكثر عمق آبشستگي در زير خط لوله و يا كاهش عمق آبشستگي، تواند كاري مناسب به منظور توقف كامل وقوع آن

.]2[ي عبوري از رودخانه نقش مهمي ايفا نمايد در طراحي خطوط لوله

) م1986مائو و پشت لوله ايجاد مي شوند را تشريح كرد. او همچنين جريان نشت يافته در زير لوله، رتبط با شروع ) نقش گردابه هايي كه در جلو

.]1[آبشستگي را بررسي كرد

) هاي زير دريايي انجام داد. نتايج تحقيقات وي نشان داد كه علت غالب ) مطالعاتي در رابطه با مكانيزم آبشستگي اطراف خطوط لوله1990چاو

) ميPipingآبشستگي پديده رگاب مي) خر باشد. اين پديده زماني اتفاق وجي در لوله بيش از شيب شناوري از بستر افتد كه گراديان هيدروليكي

كه5/3رسوبات باشد. همچنين آقاي چاو به اين نتيجه رسيد در صورتي نسبت عمق جريان به قطر لوله بيش از  و هنگامي باشد، تونل آبشستگي ايجاد

.]3[ گردد خطوط لوله نيمه مدفون در رسوبات باشد، تونل آبشستگي ايجاد نمي

و چنگ و آبشستگي اطراف لوله اي كه به اندازه 2005( ليانگ برابر قطر خود باالي37/0) كارايي مدل هاي آشفتگي مختلف را براي شبيه سازي جريان

].4[ براي كاربردهاي مهندسي قابل اعتمادتر مي باشد �-kبستر صلب قرار گرفته بود بررسي نمودند. آنها دريافتند كه مدل آشفتگي 
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و حكيم (عمراني و تجربي مورد بررسي قرار دادند. آنها به صورت)1378زاده الگوي جريان اطراف خط لوله منفرد نيمه مدفون را به صورت عددي

تجربي براي
4Re 1.27 10= را 0.9Dطول ناحيه جدايي در باالدست خط لوله را برابر × و ثانويه در پايين دست خط لوله و طول ناحيه جدايي اوليه

.]5[ برآورد نمودند 0.7Dو 1.7Dترتيب برابر با به

) ) به بررسي عمق آبشستگي زير خطوط لوله با استفاده از يك مدل نيمه تحليلي در شرايط استفاده از رسوبات يكنواخت پرداختند. 2007دي وسينگ

خآن طوط لوله انجام دادند. نتايج نشان داد كه عمق آبشستگي ها همچنين مطالعات آزمايشگاهي بر روي تاثير نشت رو به باال روي عمق آبشستگي زير

].6[ زير خطوط لوله در شرايط نشت رو به باال كمتر از عمق آبشستگي در شرايط بدون نشت است

) و يانگ و يك مقياس عدد2015ژيانگ و مد معكوس را مورد مطالعه قرار دادند ي) شروع آبشستگي در زير خط لوله ساحلي در شرايط جزر

و مد معكوس در فلوم جريان با استفاده از نرم افزار و جديد براي جزر ارائه كردند. اين فلوم عددي مي تواند به شبيه سازي  FLOW-3Dكوچك

و با سطح اطمينان خوبي نشان دهد و مد را به خوبي سرعت جريان ].7[ فرآيند زماني سطوح جزر

) هم ) به بررسي عددي آبشستگي2015زائو همكاران و رينولدز با دو خط لوله يكسان كنار هم پرداختند. بدين منظور معادالت دو بعدي ناوير استوكس

و پروفيل توسعه يافته عمق آبشستگي در زير خط لوله حل شدند. نتايج نشان دادو معادالت جرم رسوب براي شبيه سازي جريان در اطراف دو خط لوله

دست بيشتر از عمق آبشستگي زير لوله باالدست تحت شرايطر شده از لوله باالدست عمق آبشستگي زير لوله پايينهاي منتشكه به دليل تاثير گردابه

) و بستر زنده است. شكل مي2آبشستگي آب زالل ].8[ دهد) تصوير دو خط لوله كنار هم بر جريان را نشان

و روش-2  ها: مواد
و شرايط انجام آزمايش ي، توصيف دقيق مدلبا توجه به اهميت درك صحيح نتايج آزمايشگاه ها به درك بهتر نتايج كمك هاي فيزيكي مورد استفاده

 خواهد كرد. 

 آناليز ابعادي-2-1
م شده هاي عبوري از روي بستر رودخانه از روش آناليز ابعادي استفاده شد. مطالعات انجا براي تعيين پارامترهاي بدون بعد تاثيرگذار بر آبشستگي زير لوله

كه روي توسعه زماني بيان مي درليتشك)ds(يعمق حفره آبشستگ پارامترهاي تاثيرگذار بر ماكزيممنيمهمتركنند قطر لوله:از زير لوله عبارتندشده

)b) (d50)، قطر ميانه رسوبات (h)، ارتفاع آب داخل فلوم (U)، سرعت جريان (g)، شتاب گرانش (wρ)، چگالي آب )،ρs)، چگالي رسوب

) (υويسكوزيته سينماتيك (gσ)، انحراف هندسي رسوبات (t)، زمان نمونه برداري از شروع آزمايش و زمان تعادل حفره آبشستگي (Tماكزيمم .(

ميآبشستگ عمق ( يرهاياز متغيبصورت تابع توانيرا ب1فوق، مطابق رابطه  كرد. يان)

)1(s 1 50 w s gd = (b,d , h, U,g,ρ ,ρ ,σ , t,T)ψ

(πبا استفاده از روش آناليز ابعادي (1باكينگهام، يازده پارامتر بيان شده در معادله (معادله  ارائه نمود:))2) به فرم اعداد بدون بعد

)2(2
50

, , , , ,s s
b g

w

d h b tF
b b d T

ρψ σ
ρ

 
=  

 
) مي2در معادله sتوان از عدد بي بعد) wρ ρمي به دليل اينكه مقدار ( آن ثابت است، از آن صرف نظر شد. بنابراين ) را بصورت رابطه2توان رابطه

 نمود:و در تحيل نتايج استفاده ) خالصه3(
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 طرح شماتيك براي بيان پارامترهاي معرفي شده در آناليز ابعادي-1شكل

 مشخصات فلوم آزمايشگاهي-2-2
و ديواره هاي شيشه اي به طول آزمايشات و عمق8/0متر، عرض8در يك فلوم آزمايشگاهي با كف فلزي متر انجام گرديد. در اجراي6/0متر

كف آزمايش و بستر متحرك بر روي كانال انجام شد. و با توجه به شرايط كانال آزمايشگاهي موجود، تغييراتي شامل ايجاد كف كاذب هاي رسوبي

آنكانال توسط سك و پايين15/0ها شيشه قرار گرفته بود به ارتفاع وهايي از جنس يونوليت كه روي و عرضي برابر با عرض كانال در باالدست متر

متري2متر بين دو سكوي بستر كاذب كه ابتداي آن در فاصله3ها، در محدوده اي به طول دست، باال آورده شد. بستر متحرك در ناحيه انجام آزمايش

ا  بتداي كانال قرار داشت. از

 مشخصات ذرات رسوبي-2-3
با D60 ،D50 ،D30 ،D10با مشخصات: مترسانتي15براي رسوبات بستر فلوم از يك اليه ماسه غير چسبنده به ضخامت ،63/0،51/0به ترتيب برابر است

ط كيلوگرم بر مترمكعب استفاده شد.3/2، چگالي ميليمتر35/0،19/0 رسوبات مورد استفاده از نوع ماسه بد دانه بندي شده بقه بندي متحدطبق سيستم

)SPبود. كه مقدار (Ccو مقدار02/1برابرCuشد.32/3برابر 

هاي بكار رفته در آزمايش مدل لوله-2-4
د2شكل متر استفاده شد. سانتي4به قطر pvcهاي به منظور انجام آزمايش ها از لوله ميلوله نصب شده  دهد.ر بستر قبل از شروع آزمايش را نشان

نماي جانبي لوله.bنماي باالي لوله،aدهد.لوله نصب شده در بستر قبل از شروع آزمايش را نشان مي-2شكل

 نحوه انجام آزمايشات-2-5
با سانتي4ي منفرد به قطر ها با يك لوله در اين پژوهش آزمايش مخ5متر همراه يك5تلف انجام شد. در مجموع دبي حالت آزمايش انجام گرفته كه هر

و متوسط نتايج آزمايش مي ها در پژوهش حاضر ارائه شده است. براي شروع آزمايش سه مرتبه تكرار شده مي ها و مسطح شد. بايست بستر كامال صاف

و مسطح كردن آن از تراز بنايي براي اطمينان از مسطح بودن بستر بدين منطور از دستگاه تراز ليزي استفاده شد. همچنين براي ماله كشي روي  ذرات بستر

و طولي) استفاده شده است.  (نبود شيب عرضي

a b
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در پس از اطمينان از مسطح بودن بستر مرحله آبگيري آغاز مي و سرعت باال شود. به دليل اينكه هنگام پركردن كانال جريان متغير تدريجي با عمق كم

ميكانال ايجا و سبب آبشستگي غير واقعي زياد در زير لوله شود؛ در نتيجه بعد از مسطح كردن بستر، با دبي بسيار پايين نسبت به آبگيري كانال اقدامد

و پس از آن لوله مي شده و دبي مورد نظر براي آنجام آزمايش ها روي بستر قرار داده شد. پس از نصب لوله در محل مورد نظر پمپ آب را روشن نموده

مي شد. همزمان با شروع آزمايش در زمان تنظيم مي و پروفيل آبشستگي اندازه گيري گرديد. در آغاز آزمايش پس از وقوع هاي مختلف ماكزيمم عمق

ميي رگا پديده و آب از زير لوله به بيرون پرتاب رخب در زير خط لوله مخلوطي از ماسه شود. با ايجاد اولين حفره، فرسايش نسبتاً شديدي در زير لوله

و زير لوله خالي مي و به تدريج بستر زير لوله شسته شده ي شروع آبشستگي نقطه داده (كه عمدتاً نقطه ميي مياني شود. با خالي شدن زير لوله باشد) لوله

و همزمان با شكل گيري گودال، تپه آبشستگي در طول خط لوله، پيشروي مي در اي ماسه كند. تا اينكه گودال نسبتاً بزرگي در زير لوله شكل گرفته اي

(بسته به سرعت جريان) تقريباً تغييرا پايين دست لوله ايجاد مي ت عمق گودال بسيار كم شده شود. بعد از حدود يك ساعت از شروع آزمايش آبشستگي

ميو رفته رفته تپه و تا حدودي از شيب آن كاسته ميي ماسه شسته شده در شود. زمان پايان آزمايش بسته به سرعت جريان مشخص شود، به نحوي كه

مي هر آزمايش زمان رسيدن به عمق آبشستگي تعادل به وسيله و پس از رسيدن به عمقي منحني تعادل محاسبه آبشستگي تعادل آزمايش پايان شود

و يابد. پس از اتمام آزمايش پمپ مي و در حالت استغراق كامل بستر نسبت به اندازه گيري عمق آبشستگي و جريان ورودي به كانال متوقف ها خاموش

ميتوپ  شود. وگرافي بستر اقدام

 طرح شماتيك مربوط به شرايط آزمايشگاهي-3شكل

 نتايج آزمايشگاهي-3
و زير خطوط لوله تحت دبي دقيقه 360ليتر بر ثانيه با زمان تعادل28و20،22،24،26هاي در پژوهش حاضر به بررسي فرايند آبشستگي در اطراف

 پرداخته مي شود.

 بررسي توسعه زماني حفره آبشستگي-3-1
ل و اساساً شروع آبشستگي با جريان نشت يافته از داخل بستر واقع در زير خط و جريان نشتي نيز ناشي از اختالف فشار ميان باالدست وله مرتبط است

و پايين دست لوله، باشد. وقتي خط لوله پايين دست لوله مي و تحت اثر جريان قرار دارد، اختالف فشار ميان باالدست اي روي بستر رسوبي قرار گرفته

مي جريان نقطهسبب نشت جريان از زير لوله خواهد شد. هنگام افزايش سرعت  يابد،ي بحراني در جايي كه خروجي جريان زير لوله به سرعت افزايش

و پايين دست لوله، سبب مي و در نزديكي آن، تراز سطح ايجاد شده، سپس به طور همزمان اختالف فشار ميان باالدست شود تا در پايين دست لوله

م ماسه و درنهايت مخلوطي از ميي بستر به سرعت باال آمده و آب از زير لوله فرار كند، به اين پديده رگاب گفته  شود. اسه

مي4همانطور كه در شكل و پس از آن رسوب گذاري شروع مي شود كه موجب مشاهده شود. ماكزيمم عمق آبشستگي در زير لوله رخ مي دهد

و تعادل حفره تشكيل تپه رسوبي پس از لوله شده. در لحظات ابتدايي فرسايش تپه رسوبي پس از لول ه در حال افزايش ارتفاع مي باشد كه با گذشت زمان

و پخش شدن به طرف پايين دست مي و شروع به حركت در آبشستگي زير لوله از ارتفاع آن كاسته شده كند. همچنين از مقايسه پروفيل هاي ارائه شده

مي4شكل  عم مشاهده و پس از تعادل آن منجر به پراكندگي رسوبات برداشت شده در شود كه افزايش دبي در ابتدا منجر به افزايش سريع ق آبشستگي

 پايين دست حفره آبشستگي مي گردد.
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)eليتر بر ثانيه؛26) دبيdليتر بر ثانيه؛24) دبيcليتر بر ثانيه؛22) دبيbليتر بر ثانيه؛20) دبيa؛ توسعه زماني پروفيل آبشستگي-4شكل
 ليتر بر ثانيه.28دبي

 ليتر بر ثانيه.28تغييرات بستر در اثر برخورد جريان با لوله عبوري از بستر تحت دبي-5شكل
و سرعت صفر مي شود اما بعد آن در قبل از لوله فشار به حداكثر مقدار مي از و سرعت حداكثر براي خط لوله واقع بر بستر شود. فشار به حداقل مقدار

د (شكل كه و دو تا در پايين دست آن مشاهده شده است . از مقايسه طول]2[)7ر معرض جريان قرار داشت، سه ناحيه جدايي يكي در باالدست لوله

(شكل و باالدست لوله مشاهده مي شود كه طول ناحيه جدايي در پايين دست لوله بسيار بيشتر از باالدست آن مي باشد ).6 آبشستگي در پايين دست

به-6شكل  پايين دست آن. طرف حركت رسوبات از زير لوله

و پايين دست خط لوله واقع بر بستر؛-7شكل و يا اوليه پايين دست؛-Pطرح شماتيك نواحي جدايي در باالدست -Nناحيه جدايي اصلي
 ناحيه جدايي باالدست.-M؛pناحيه جدايي ثانويه پايين دست در خالف جهت پيك اصلي
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 بررسي تاثير دبي جريان در توسعه زماني ماكزيمم عمق جريان-3-2
به طور كلي تغييرات زماني حداكثر عمق آبشستگي از يك معادله نيمه لگاريتمي پيروي مي كند. در لحظات اوليه، گسترش عمق حفره آبشستگي

و نمودار شيب تند تري دارد. به تدريج كه حفره آبشستگي وسيع تر  و در نهايت به صفر ميل مي كند سريعتر بوده مي گردد، شيب نمودار ماليم تر شده

dsتغييرات8طبق شكلو فرم بستر به تعادل مي رسد. max در  بااليدقيقه ابتدايي داراي شيب تندي بوده كه نشان دهنده سرعت60نسبت به زمان

dsافزايش max دقيقه60باشد. پس از زمانميds max جدولبا سرعت پايين) و داراي مقادير نوساني مي باشد dsتغييرات).1-ي افزايش مي يابد

max از 300تا60از و پس و حفره آبشستگي زير لوله به تعادل رسيده بود. 360تا 300دقيقه از شروع آزمايش حالت نوساني داشته  تقريباً ثابت

 تغييرات ماكزيمم عمق آبشستگي نسبت به زمان-8شكل

 تغييرات ماكزيمم عمق آبشستگي نسبت به زمان-1دولج
D4 Q1 D4 Q2 D4 Q3 D4 Q2 D4 Q1 time 

(min) ds max (mm) ds max (mm) ds max (mm) ds max (mm) ds max (mm) 
3-5-7-8-9-1
6-7-9-10-11-3
7-10-10-12-5/12-5
8-9-11-13-13-7
9-5/9-11-5/13-5/13-9
9-10-5/12-13-5/13-10

5/10-11-12-5/13-14-13
10-5/10-12-13-14-15
10-12-5/12-5/13-5/14-17
11-5/11-13-5/13-15-19
10-11-13-14-14-20
10-11-14-5/14-15-25

5/10-11-14-14-16-30
9-12-5/17-14-15-45

10-14-5/18-15-17-60
11-14-16-16-18-120
11-15-18-15-17-180

5/13-13-5/15-17-17-240
12-14-17-5/16-18-300
12-14-17-18-19-360
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 گيري نتيجه
و بستر رودخانه مي ث وقوع آبشستگي در زير خطوط لوله شود. اين موضوع باععبور لوله از بستر رودخانه موجب بر هم خوردن تعادل ميان جريان

و شكست آن تحت نوسانات شديد جريان شود. خواهد شد. پديده آبشستگي ممكن است موجب معلق شدن قسمت بر اساس مطالب هايي از لوله در آب

مي ارائه شده در بخش  تواند به صورت زير جمع بندي شوند: هاي گذشته، نتايج بدست آمده

و دو مورد در پايين دست) مشاهده گرديد.به طور كلي، سه ناحيه-1 (يك مورد در باالدست  جدايي اطراف لوله منفرد

و نيز گردابه-2 مي با كاهش دبي، از مقدار سرعت هاي بيشينه مثبت در باالي لوله مي ها كاسته توان پيش بيني نمود كه تنش شود. در نتيجه

و آبشستگي كاهش خواهد برشي نيز كاهش خواهد يافت. اين بدان معني است با كاه ش دبي جريان رودخانه مشكالت ناشي از فرسايش

 يافت.

dsبيشترين سرعت افزايش-3 max دقيقه ابتدايي آزمايش رخ داده است. پس ازآن سرعت تغيير60در در بازه زمانيds max .كم شده 

dsتغييرات-4 max پس 300تا60از و به 360تا 300از دقيقه از شروع آزمايش حالت نوساني داشته و حفره آبشستگي زير لوله تقريباً ثابت

 تعادل رسيده بود.
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