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 چکیده

زمینه مهم در  آید و یکی از فاکتورهایتغییرات چگالی بین دو سیال بوجود می بدلیلای است که جریان غلیظ پدیده

متخلخل به  مانع به بررسی و توصیف اثر صفحه متخلخل وباشد. در تحقیق حاضر انتقال رسوب در مخازن سدها می

ذیر به پ. آزمایشات در فلومی شیبپرداخته شده استعنوان یک مانع نفوذپذیر جهت کنترل جریان غلیظ رسوبی 

برای رداری بپیشانی جریان غلیظ توسط دوربین فیلمصورت پذیرفت. مترسانتی 45و ارتفاع  30متر، عرض  10طول 

 انع و صفحهمهمچنین غلظت جریان غلیظ در باالدست و پایین دست  .ثبت شدی سرعت پیشانی جریان غلیظ محاسبه

درصد بوده و میزان غلظت ورودی نیز  50میزان تخلخل در مانع و صفحه گیری شد. اندازهگیر سیفونی توسط نمونه

بخشی  ریان، بسته به شرایط اولبه ج نشان داد کهنتایج  ی آزمایشات بوده است.گرم در لیتر برای کلیه 20 مقدار ثابت

-اندازه هایدبی . کندمیو بخشی از داخل مانع عبور    متخلخل از روی مانعمانع برخورد با پس از جریان غلیظ از 

. نتایج حاصل اشدباز صفحه متخلخل بهتر میدر کنترل جریان غلیظ  مانع متخلخل گیری شده نشان داد که کارایی 

 . می نمایدهای اندازه گیری شده نیز همین نتیجه را بیان از بررسی غلظت

 ، سرعت پیشانی، مانع متخلخل صفحه متخلخلرسوب ، کنترل کلمات کلیدی : جریان غلیظ ، 
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 مقدمه و پیشینه موضوع

شتاب . یدآجریانی است که به علت اعمال نیروي ثقل بر روي اختالف چگالی دو سیال به وجود میجریان غلیظ یا جریان چگال 

 گردد.باشد به صورت زیر بیان میثقل مؤثر بر جریان که به عنوان نیروي محرک در جریان غلیظ مطرح می

𝑔′ = 𝑔
(𝜌𝑡−𝜌𝑎)

𝜌𝑎
= 𝑔𝐶𝑠

(𝜌𝑠−𝜌𝑤)

𝜌𝑤
( 1)رابطه                                                                                              

دانسیته ذرات  ρsدانسیته سیال پیرامون،  ρaدانسیته سیال غلیظ،  ρtغلظت حجمی متوسط رسوبات غیر چسبنده،  Csکه در آن 

سوب،  سیته آب می ρwر شددان شکل .با شاهده میهاي مختلف و متنوعی این پدیده در طبیعت به  سقوط م شود. مواردي چون 

شدن گدازهبهمن سرازیر  شان، حرکت جبههها،  شف سرد، تندرها و گرد و غبار، جریانهاي آت سوبی در هاي هواي گرم و  هاي ر

هایی مملو از رسببوب هاي غلیظ، جریانباشببند. جریانهاي بارزي از جریان غلیظ در طبیعت میها نمونهدریاها و مصببر رودخانه

افتد و مکانیزم مهمی در انتقال ها اتفاق میها ، مخازن سببدها و مصببر رودخانهها، دریاها، دریاچهباشببند که اغلر در اایانو می

سوب در آب شیدر زمینه کنترل جریان غلیظ تاکنون روش .[6]هاي عمیق دارد ر ست. از وهها و  شده ا هاي متنوعی بکار گرفته 

توان به اسبببتفاده از زبري، ترکیر مان  و زبري، اسبببتفاده از حباب هوا ، اسبببتفاده از موان  ) نفوذپ یر و جمله این شبببیوه ها می

شاره نمود. کاهه و همکاران  ستفاده از جت آب و همچنین ایجاد مخزن یا دریاچه جهت کنترل جریان غلیظ ا  [2]نفوذناپ یر( و ا

پرداختند. در این تحقیق اندازه سببطوح زبر ، دبی و غلظت جریان  به بررسببی سببرعت پیشببروي جریان غلیظ بر روي سببطوح زبر

غلیظ نمکی و همچنین شیر بستر تغییر داده شد و اثر هر کدام بر سرعت پیشانی بررسی شد و در نهایت مدل رگرسیون خطی با 

ستگی  شد.  90ضریر همب صغري پري درصد ارائه  مورد بررسی ارار داد. او  تغییرات ارتفاع مان  در کنترل جریان غلیظ را [1]ا

ارتفاع متفاوت مان  اسببتفاده نمود. نتای   10در آزمایشببات خود از دو جریان غلیظ نمکی و رسببوبی اسببتفاده نمود. همچنین از 

حاصل از آزمایشات او به صورت یک رابطه کلی به منظور تعیین ارتفاع مان  براي بلوک کامل جریان غلیظ به صورت تابعی از 

 ( به صورت زیر ارائه گردید:S( و شیر کف )1dFrدنسیمتریک اولیه ) عدد فرود

4013220822 (2)رابطه  1 .r.S.Fr.H dm  

 : نسبت ارتفاع مان  به عمق کل جریان پیرامون می باشد.rکه در این رابطه 

 یابد. شود افزایش میکه باعث بلوک کامل جریان غلیظ می mHمقدار  1dFrاو همچنین نتیجه گرفت که با افزایش 
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به بررسی برخورد جریان غلیظ ناشی از خاکستر هاي آتشفشانی با مان  به صورت آزمایشگاهی و با استفاده  [8] 1وودز و همکاران

ها از ها در مدل آزمایشگاهی اثر یک مان  و دومان  را بر روي جریان بررسی نمودند. نتای  آناز مدل تنوري پرداختند. آن

گ اري بها از آزمایشات روند نمایی رسومعطوف شده و تنها نتیجه کمی آن آزمایشات بیشتر به توصیف جریان در برخورد با مان 

 گ اري تاثیر بگ ارد که باعث بلوک نسبی جریان شود.تواند بر الگوي رسوبها عنوان نمودند که تنها مانعی میبوده است. آن

ید آجریان را، که براي جریان بحرانی بدست می ها با استفاده از مدل تئوري حداال ارتفاع مورد نیاز براي تواف کاملهمچنین آن

اثر شکل مان  را با دو شکل نیم دایره و مثلثی با ارتفاع یکسان و براي حرکت دو  [7]2پرینزمحاسبه نمودند.  برابر عمق بحرانی 1/2

بعدي بر روي فلوم افقی، بر روي جریان غلیظ مطالعه نمود. او دریافت که هندسه این دو مان  بر روي سرعت پیشانی جریان و 

جت بر روند  انواع در مطالعه اي به بررسی اثر [3] 3نبولر و همکارا. اي نداردنسبت جریان عبوري از روي مان  اثر اابل مالحظه

رسوب گ اري در مخازن سدها با مدل آزمایشگاهی تحت اثر جریان غلیظ پرداختند. در این مطالعه پس از انجام آزمایشات و 

ل از جت مخالف حاص، این نتیجه حاصل شد که نتای  مقایسه نتای  بدست آمده با نتای  حاصل از معادالت پیوستگی و مومنتم

نیز تاثیر جت را بروي رفتار و همچنین کنترل جریان  [5]4ز یاوهی و اشال همخوانی بیشتري با نتای  حاصل از معادالت فوق دارد.

غلیظ مورد بررسی ارار دادند و نتای  حاصل را با نتای  دیگر محققین مقایسه نمودند. نتای  نشان داد که اثر جت مخالف بر کنترل 

اي دیگر به بررسی اثر مان  نفوذپ یر و مقایسه آن با مان  در مطالعه [4]باشد. اوهی و اشالیز ان غلیظ بیشتر از جت عمودي میجری

نفوذناپ یر پرداختند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل فیزیکی به بررسی اثر مان  نفوذپ یر و همچنین نفوذناپ یر در کنترل 

به شبیه سازي رفتار جریان غلیظ در برخورد به این  .CFX-4.4پرداخته شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار  جریان غلیظ رسوبی

متري از محل ورود جریان غلیظ به فلوم،  5متر و در فاصله سانتی 25نوع موان  پرداخته شد. در این تحقیق مان  نفوذناپ یر به ارتفاع 

شد. در ادامه از دو نوع صفحه ژئوتکستایل بعنوان مان  نفوذپ یر استفاده شد. ارتفاع این صفحات ارار گرفت و آزمایشاتی انجام 

متر انتخاب شد. این صفحات به صورت تک صفحه عمودي و در دو  5ها از محل ورود جریان غلیظ نیز متر و فاصله آنسانتی 50

 ه از بررسی مان  نفوذپ یر نشان داد که بیشترین راندمان دردرصد و صفر درصد )افقی( نصر شدند. نتای  بدست آمد 64/4شیر 

شود. همچنین نتای  آزمایشات و نتای  شبیه سازي نشان درصد مشاهده می 41و  36هاي کم کردن سرعت جریان غلیظ در تخلخل

اي ه به گونهتفاع صفحکند در نتیجه باید ارداد که جریان غلیظ پس از برخورد به مان  نفوذپ یر به سمت سطح آب حرکت می

برابر ارتفاع جریان غلیظ باشد تا  3انتخاب شود تا جریان غلیظ از روي آن عبور نکند. ل ا نتای  نشان داد که ارتفاع صفحه حداال 

ي آن با شرایط مشابه با مان  متخلخل و مقایسهاثر به بررسی در مقاله حاضر  این شرایط مهیا شود و نتیجه مطلوب حاصل شود.

وصیف تهدف از مقاله حاضر،  پرداخته شده است.براي کنترل جریان غلیظ رسوبی در غلظت و دبی ثابت ي متخلخل فحهص

 کنترل دبی می باشد.جریان غلیظ پس از برخورد با مان  متخلخل و

                                                           
1 Woods etal 
2 Prinos 
3 Buhler etal 
4 Ohey and Schleiss 
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 ها مواد و روش

این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء )ص( بهبهان و بر روي فلوم با عرض  

  دهد.( شماتیکی از فلوم را نشان می1شکل شماره )متر انجام شد. سانتی 45متر و ارتفاع  10 متر و طولسانتی 30

 

 تجهیزات مورد استفادهشکل شماتیک از فلوم و :  (1شکل)

هاي ریاضی موجود در بازار براي ساخت مان  متخلخل استفاده شد. ابعاد در این تحقیق از جریان غلیظ رسوبی استفاده شد.از چینه

ر دادن بود. با در کنار هم ارا %50میلیمتر بود که میزان تخلخل تقریبا  11متر بوده و اطر دایره تخلخلی سانتی 1/2*  1/2هااین چینه

شدند. با توجه به منظور مطالعه کارایی این نوع مان  متخلخل )متخلخل سه بعدي( از ها موان  به اشکال مورد نظر ساخته میچینه

پیشانی جریان غلیظ فیلمبرداري شد. شروع فیلمبرداري از لحظه باال کشیدن دریچه تا انتهاي فلوم بود. همزمان میزان ارتفاع و زمان 

متر از یکدیگر از ورودي فلوم ارار داشتند ثبت شدند  5/0که به فاصله به عنوان اشل  هاي مشخصنی جریان به محلرسیدن پیشا

متر انتخاب شد. سانتی 15 متخلخلمتر براي مان  متخلخل و براي مان  سانتی15و سپس با فیلم براي محاسبات کنترل شدند. ارتفاع 

فلوم ارار گرفتند. این فاصله به منظور رعایت فاصله مورد نظر براي تشکیل پیشانی جریان و متري از ورودي  5/4موان  در فاصله 

 50هایی که شامل سرنگ با حجم مشخص از سیفون گرم در لیتر بود. 20جریان  توسعه یافتگی جریان در نظر گرفته شد. غلظت

گیر سیفونی مونهنمزمان و از پیشانی جریان گرفته شدند. این نمونه گیري به صورت ههاي غلظت گرفته شدند. سی سی بودند نمونه

متر از سانتی 2به فاصله که گیر عدد نمونه 10گیر متر بعد از مان  ارار گرفتند. در هر نمونه 2و  1متر ابل از مان  و  5/0در فاصله 

کدورت  گرفتند و میزانارار می هاي گرفته شده در ظروف مخصوص دستگاه کدورت سن . نمونه، وجود داشتکف ارار داشتند

ودر براي انجام آزمایشات پاز نمودار تبدیل استفاده شد. کدورت سن  به غلظت گرم بر لیتر NTUشد. براي تبدیل واحد ثبت می

که با پمپ اختالط در حال چرخش بود ، اضافه شد و سپس با یک لیتر آب شفاف  1200کیلوگرم را در حجم  24سنگ به مقدار 
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اده شد. نشستن رسوبات از پمپ اختالط استفبراي به حداال رساندن نتقال به هدتانک منتقل گشت. در مخزن هد تانک نیز پمپ ا

شد. در اسمت لیتر در ثانیه به فلوم منتقل می 7/0جریان رسوبی با استفاده از یک شیر و دبی سن  الکترومغناطیسی دبی ثابت 

د و ارتفاع شآب شفاف و جریان رسوبی استفاده شد که به صورت ناگهانی باز می جداسازيورودي فلوم نیز از یک دریچه براي 

 5/2و  5/1،  0شیر  سهآزمایشات در میکرومتر بودند.  84( 𝐷50متر بود. اندازه متوسط رسوبات )سانتی 5/4بازشدگی به میزان 

  تفاده شد.( اس3انجام شد عدد فرود دنسیومتریک پیشانی جریان از رابطه )درصد 

                                                                                                                                                   (3رابطه)   
coshg

U
Frd




 

 باشد.آشفته بودن جریان میبود که نشان از  2000ي آزمایشات باالي ز نیز در کلیهدعدد رینول

ه آزمایشات مشاهدمشخصات در جدول زیر  و مان  متخلخل استفاده گردید.متخلخل آزمایش براي صفحه  9در تحقیق حاضر از 

 گردد.ي چینه به جاي مان  متخلخل استفاده میدر ادامه از واژهگردد. می

 مشخصات آزمایشات انجام شده:  (1جدول )

 ارتفاع مان  نوع مان  آزمایش

 مترسانتی

غلظت  (lit/s)دبی  )%(شیر

(gr/lit) 

 20 7/0 0 0 بدون مان  1

 20 7/0 5/2 0 بدون مان  2

 20 7/0 0 15 صفحه متخلخل 3

7/0 5/2 15 صفحه متخلخل 4  20 

7/0 0 15 یک ردیف چینه 5  20 

7/0 5/1 15 یک ردیف چینه 6  20 

7/0 5/2 15 یک ردیف چینه 7  20 

7/0 0 24 ردیف چینهیک  8  20 

7/0 5/2 24 یک ردیف چینه 9  20 

 

 نتایج و بحث

در ابتدا مقادیر غلظت و سرعت پیشانی جریان را در حالت بدون مان  مورد بررسی ارار گرفت و میزان کاهش دبی رسوبی جریان 

درصد مورد آزمایش ارار  50متر و میزان تخلخل سانتی 15ي پلکسی با ارتفاع غلیظ در حالت بدون مان  ثبت شد. سپس صفحه

 ینهچعبور کرد. در برخورد جریان غلیظ با  صفحهگرفت. در برخورد جریان غلیظ با صفحه متخلخل جریان از داخل و روي 

 حالت وجود دارد. 3 چینهشرایط متفاوت بوده است. به نحوي که براي جریان غلیظ عبوري از 
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روي جریان بعد از با پیش(. 2)شکل باشد بوري از روي مان  جلوتر از جریان عبوري از داخل مان  میحالت اول: پیشانی جریان ع

باشد. از طرفی با توجه به که هدف تحقیق بر روي سرعت تر ارار دارد سخت میمان  تشخیص پیشانی جریان که کمی عقر

متر ک براي پیشانی جریان در این حالت نسبت به مقدار وااعیمقادیر ثبت شده پیشانی متمرکز بود، ل ا با توجه به این شرایط 

 یابد.باشد و میزان اختالف کاهش دبی رسوبی افزایش میمی

 ینهداخل چعبوري پیشانی جریان عبوري از روي چینه جلوتر از جریان  _پیشانی جریان عبوري از چینه در حالت اول: (2شکل)

ط باشد. در این حالت نیز شرایجلوتر می چینهاز پیشانی جریان عبوري از روي  چینهحالت دوم: پیشانی جریان عبوري از داخل 

  باشد.باشد و تنها تفاوت در جلوتر بودن پیشانی جریان عبوري از داخل چینه میکامالً مشابه حالت اول می

 پیشانی جریان عبوري از داخل چینه جلوتر از جریان عبوري روي چینه _ومپیشانی جریان عبوري از چینه در حالت د: (3شکل)

با  پیوندند وحالت سوم: در این حالت جریان عبوري از روي چینه و داخل آن پس از عبور از چینه بالفاصله به یکدیگر می

 .گیرددسته بندي ارار میدهند. جریان عبوري از صفحه متخلخل نیز در این تشکیل یک پیشانی به مسیر ادامه می

 .باشدپیشانی جریان عبوري پس از مان  به صورت واحد می _پیشانی جریان عبوري از چینه در حالت سوم: (4شکل)

( میزان کارایی 4با توجه به فیلم ضبط شده میزان سرعت و ارتفاع پیشانی براي محاسبه دبی رسوبی، محاسبه گردید. سپس از رابطه )

 آزمایشات در تله اندازي رسوبات محاسبه گردید.هر کدام از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


𝑅% (4)رابطه =
− دبی ابل مان   دبی بعد مان 

دبی ابل مان 
× 100 

 

R  دهد.( نتای  حاصل از بررسی دبی جریان غلیظ و پارامترهاي برداشت شده را نشان می2جدول ) باشد.میدرصد کارایی 

 نتای  حاصل از بررسی دبی جریان غلیظ:  (2جدول )

ش
شماره آزمای

 

 مانعارتفاع  نوع مانع

 (رمتسانتی)

ب )%(
شی

نوع  

جریان 

 عبوری

𝑭𝒓𝒅𝒉  قبل دبی

مانع 

(𝒎𝟑/𝒔) 

بعد دبی 

 مانع

(𝒎𝟑/𝒔) 

%R 

52/43 0109/0 0198/0 219/0 3 0 0 بدون مان  1  

68/34 0145/0 0222/0 332/0 3 5/2 0 بدون مان  2  

32/52 0113/0 0237/0 265/0 3 0 15 صفحه متخلخل 3  

04/43 0131/0 0230/0 285/0 3 5/2 15 صفحه متخلخل 4  

56/72 0075/0 215/0 258/0 3 0 15 چینه تک ردیف 5  

52/81 0039/0 0211/0 278/0 1 5/1 15 چینه تک ردیف 6  

98/65 0066/0 0194/0 296/0 3 5/2 15 ردیفتک چینه  7  

88/78 0049/0 0232/0 222/0 3 0 24 ردیف تکچینه  8  

77/75 0047/0 0194/0 296/0 2 5/2 24 چینه تک ردیف 9  

   𝑭𝒓𝒅𝒉 ازطرفی  بوده،ر تپیشانی جریان غلیظ نسبت به بدنه بیش ارتفاع باشد.: عدد فرود دنسیومتریک پیشانی جریان غلیظ می

یشانی از بدنه تغ یه شود و پبه بدنه می باشد و این عمل باعث یکپارچگی و اتصال پیشانیتر میسرعت بدنه جریان از پیشانی بیش

 .باشدمی بدنه کمتر مقدار عدد فرود دنسیومتریک پیشانی جریان غلیظ از همواره  شود. بنا به دو دلیل ذکر شده می

 ( میزان کاهش دبی رسوبی براي مقایسه براي حالت بدون مان  و میزان موثر بودن صفحه متخلخل و همچنین مقایسه1در نمودار )

 باشد.درصد اابل مشاهده می 5/2و  0صفحه متخلخل و چینه در دو شیر 
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 مقایسه میزان کاهش دبی رسوبی -(1نمودار)

 

 

 

  نتیجه گیری

اثر صفحه متخلخل )دوبعدي( و مان  متخلخل یا چینه)سه بعدي ( در کنترل جریان غلیظ پرداخته شده در تحقیق حاضر به بررسی 

که چینه عملکرد بهتري در کنترل میزان دبی رسوبی جریان غلیظ نسبت به صفحه متخلخل دارد. علت دهد است. نتای  نشان می

تواند به دلیل تشکیل گردابه در درون چینه به هنگام عبور جریان غلیظ باشد. تشکیل گردابه باعث استهالک انرژي این امر می

اي یل هندسه سادهها به دلباشد. از طرفی چینهبه حالت دو بعدي میتر رسوبات نسبت شود و این امر سبر ته نشینی بیشجریان می

  باشند.که براي ارارگیري در کنار یکدیگر دارند نسبت به صفحه متخلخل کارآمدتر می
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