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Abstract
Introduction: Drain valves are usually constructed to control and drain flood, regulate flow,
drain tank in critical cases, discharge sediment, and transfer current. Therefore, the study of
their hydraulic conditions during design and operation should be considered by researchers
and designers. As the height of the dam increases, the flow velocity in the semi-open valves
of the dam also increases and as a result, the local pressure decreases, which consequently
causes the cavitation phenomenon .The presence of air near the rigid boundaries of the flow
greatly reduces the destructive effect of cavitation and therefore the method of aeration and
its effects and the percentage of air bubbles in the vicinity of these boundaries to prevent
cavitation is one of the points to know the different types of aeration mechanism and bubble
placement, and the type of valve according to the flow conditions. As mentioned, one of the
phenomena that can endanger the safety of valves is cavitation. In these valves, the twophase flow of air is transmitted at high speed. Due to the separation of the flow lines, a sharp
drop in the downstream values of the valve occurs.
Methodology: Siazakh rock dam is located in a place called Siazakh and at the junction of
two tributaries of Ghezelozen river named Kaqli and Sheikh Haidar, 7 km from Divandere.
The level of the dam on the riverbed is 1756 meters above sea level. The purpose of
constructing this dam is to supply agricultural water and control river floods. In the middle
of the duct, the control system is located, consists of an emergency sliding valve and a
sliding service valve. The physical model of the valve includes a repair valve, a metal cover
with a rectangular cross section, a duct inlet, a valve groove, a middle duct, an emergency
valve, an emergency valve chamber, its grooves, a service valve, a vent between two valves
and the entire downstream duct. In order to provide the required water height and required
discharge, an open metal tank has been used. This tank is in the form of a cylinder with a
diameter of 5 meters and a height of 6 meters. In order to measure the pressures on the valve,
8 piezometers are installed on the valve and all these piezometers are connected to the
tightly connected hoses. The experiments were performed for four different heads. Two
pumps and an outlet adjustment valve were used to adjust the head, so that only one pump
was switched on at the lower heads and the output valve was bypassed to adjust the head.
This time was chosen according to the turbulence of the air flow and minimizing its error by
trial and error.
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Results and discussion: After adjusting the head, the service valve was placed in the preplanned openings and the emergency valve was displaced so much that the most critical
situation occurred. The criterion for detecting this critical state is the velocity of air suction
from the aeration pipe between the two valves into the duct, which was measured by a hot
wire. To measure the air velocity, the hot wire is placed inside the aeration tube in the center
of the tube for one minute. After the desired time, the average inlet air velocity is recorded
by the hot wire device. The results showed that the most critical situation occurs when the jet
passing under the emergency valve hits exactly the lower edge of the service valve. In this
case, a severe disturbance occurs between the empty space of the two valves, which causes
severe suction of air into the aeration pipe. According to observational experience, this
condition is usually achieved when the percentage of emergency valve opening is up to
about 5% less than the service valve opening.
Conclusion: The results of this study showed that when the emergency valve is broken in a
certain opening and consequently the emergency valve enters the circuit, the most critical
situation is when the amount of emergency valve opening is equal to the service valve. By
measuring the amount of incoming air from the aeration tube in 24 different laboratory
modes, and comparing them with different parameters, a relation was provided to determine
the aeration coefficient which is a function of the landing number and includes a range
between the lower and upper limits of the data. Also, by examining the amount of inlet air
flow from the aeration tube for 24 different experiments, it was observed that this amount of
air has a relative maximum at two points, the first maximum being related to low openings.
Keywords: Flood control, Drain valve, Aeration coefficient, Flow field, Emergency valve
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چكیده :در مقاله حاضر با استفاده از مدل آزمایشگاهی تخلیه کننده تحتانی سد سیازاخ ،که در موسسه تحقیقات آب موجووود اسووت ،بووه
بررسی عملکرد توام دو دریچه سرویس و اضطراری ،پرداخته شد .چنین شرایطی وقتی که دریچه سرویس خراب است و دریچه اضووطراری
وارد عمل میشود ،رخ می دهد .آزمایشها به ازای  4بار آبی مخزن و  6بازشدگی مختلف دریچهها از  %10تا  %80انجام شد .فشار بر روی
بدنه مجرای تخلیه کننده قرائت شد و دبی عبوری از لوله هواده بین دو دریچه توسط سیم داغ اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که زمووانی
که دریچه سرویس در یک بازشدگی مشخص خراب شده و دریچه اضطراری وارد مدار میشود ،بیشترین میران تقاضای هوا رخ میدهوود و
مقدار بازشدگی دریچه اضطراری با دریچه سرویس برابر شده یا کمتر از آن میشود .با اندازهگیری مقدار هوای ورودی از لوله هواده در 24
حالت مختلف آزمایشگاهی و مقایسه آنها با پارامترهای مختلف ،رابطه ای برای تعیین ضریب هوادهی ارائه گردید که تابع عدد فرود است و
محدوده ای بین حد باال و پایین عدد فرود داده ها را شامل میشود.
كلیدواژگان :پدیده کاویتاسیون ،دریچه تخلیه ،ضریب هوادهی ،میدان جریان ،دریچه اضطراری

 -1مقدمه

نکاتی است که شناخت انواع مختلف سواز کوار هووادهی و

دریچههای تخلیه اغلب به منظور کنترل و تخلیه سویبب،

قرارگیری حبابها و نوع دریچه با توجه به شرایط جریوان

تنظیم دبی ،تخلیه مخزن در موارد بحرانی ،تخلیه رسووب،

را ضرورت میبخشد.

و تامین نیازآبی پایین دست در فصلهای خشوک احودا

باید اشاره داشت که آب در فشار هووای معموولی دردموای

میشوند .بنابراین بررسی شرایط هیدرولیکی آنهوا هنگوام

صد درجه بخار میشود .چنانچه فشار موضعی کاهش یابود

طراحی و بهره برداری باید مورد نظور محققوان و طراحوان

که به فشار بخار آب برسد ،آب تبخیر و حباب های خوالی

قرار گیرد .با افزایش بار آبی در سودها ،سورعت جریوان در

تشکیل میشود .با انتقوال ایون حبابهوا بوه منطقوههوای

دریچههای نیمه باز سود نیوز بواال رفتوه و درنتیجوه فشوار

پرفشار و منفجر شدن آنها ،ضربههای زیادی به مرزهوا وارد

موضعی کاهش مییابد که در پی آن موجوب بوروز پدیوده

میشود که به تدریج باعث خوردگی میشود که به پدیوده

جدارخوردگی میشود ).(Hasanian Shirvan et al., 2013

جودارخوردگی معوروا اسوت .بوا قوراردادن لولوه هووواده و

حضور اندک هوا در نزدیکی مرزهای صلب جریوان توا حود

افزایش فشار موضعی میتوان از بروز حبابها و وقووع ایون

زیادی باعث کاهش اثر تخریبی جودارخوردگی مویشوود و

پدیده جلوگیری کرد.

لذا نحوه هوادهی و اثرات آن و درصود حبابهوای هووا در

ارزیابی عملکرد هوادهها در تونلهای تخلیه کننوده ،بوه علوت

مجاورت این مرزهوا بورای جلووگیری از جودارخوردگی ،از

پیچیدگی این فرایند اغلوب بور مبنوای رابطوههوای تحلیلوی-
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بررسی هوادهی بین دریچه در بازشدگی ...

تجربی است .به همین منظور محققوان بوا انودازهگیوری دبوی

) Nemati and Ahmadi (2017با بررسی اثر انحنای مجورا

هوای عبوری از هوادهها در مدلهای آزمایشوگاهی و در اصول

پیش از دریچه سرویس زیرین ،نشان دادند که بوا انتخواب

تحت شرایط مختلوف و سو س بوا تحلیول نتوایج آزمایشهوا،

 25متر از طوول جریوان پویش از دریچوه ،تبطوم و فشوار

رابطههوایی را بورای میوزان هووادهی الزم پیشونهاد کردهانود

جریان بعد از دریچهها کاهش مییابد.

( .)Ghazali et al. 2015اما برای عملکرد توام دریچهها ،چنین

) Yazdi and Zarrati (2011هوادهی را با سرعت زیواد در درون

رابطههایی ارائه نشده است .عملکرد توام دریچوههوا ،هنگوامی

یک تونل انتقال آب شوبیه سوازی کورد توا از تاثیرگوذاریهوای

رخ می دهدکه دریچه سرویس به هر علتی خراب شوده اسوت

زیانبووار جوودارخوردگی جلوووگیری کنوود .ایوون بررسووی بوورای

و در حال تعمیر است و به ناچار از دریچوه اضوطراری هوم بوه

مقطعهای مسوتطیلی و دایوره ای انجوام شود و از مودل حجوم

طور همزمان استفاده می شود.

سیال ( )VOFبه منظور مدل سازی جریان سوط آزاد اسوتفاده

) Peterka (1953از جمله نخستین محققوانی بوود کوه بوه

شد .نتایج این تحقی نشان داد که سورعت هووادهی در مقطوع

بررسی تاثیر هوادهی در کاهش خطر رخداد جدارخوردگی

دایره ای بیشتر از مقطع مستطیلی است .همچنین

پرداخت .نتایج بررسیهای وی نشان داد کوه بوا تزریو %2

) et al. (2012به منظور شبیهسازی نیمورخ سوط آب ،سورعت

هوا به درون جریان ،خطور وقووع کاویتاسویون بوه میوزان

متوسووط ،فشووار و جوودارخوردگی پوویش و بعوود از هوووادهی ،در

شایان توجهی کاهش مییابد.

دریچووههووای تخلیووه سوودها از همووین موودل اسووتفاده کردنوود.

) Oliveto et al. (1997ضوومن بررسووی ویژگوویهووای

) Kiczko et al. (2015از یک میدان پتانسویل بوه عنووان یوک

هیدرولیکی دریچههای تخلیه کننده زیرین ماننود هندسوه

مدل عددی برای شبیه سازی جریان در زیر یک دریچه انتهایی

مجرا ،نسبت عم انتهوایی ،ضوریب دبوی میوانگین ،عمو

استفاده کردند .مقایسوه بوین داده هوای تجربوی و نتوایج آنهوا،

پایاب و افت طولی ،آزمایشهایی در موورد اثور عودد فورود

همخوانی خوبی بوا یکودیگر نشوان داد Yang et al. (2020) .بوا

باالدست انجام دادند و نشان دادند که عدد فرود باالدسوت،

بررسی ویژگیها و شرایط هوادهی جریان در دریچههای تخلیوه

Speerli and Hager

انتهایی سدها ،نشان دادند که میزان هوادهی تا حود زیوادی بوه

) (2000با بررسی ویژگیهای هوادهی و جریان آب-هوا در

هیدرولیک جریان وابسته است و همچنین تخلیه همزمان هموه

دریچههای انتهایی ،اثر طول مجرا را بر ویژگیهای اختبط

دریچه ها منجور بوه بیشوترین هووادهی نمویشوود .همچنوین

آب و هوا نشان دادند و بیان کردند کوه هندسوه مجورا بوه

) Hohermuth et al. (2020با بررسی میوزان هووادهی خروجوی

اندازه ویژگیهای هیدرولیکی جریان ،بر میزان هوادهی اثر

سدهای بزرگ نشوان دادنود کوه ورود و خورو هووا بوه میوزان

گووذار اسووت Hosseini and Sanei (2010) .بووه بررسووی

زیادی بستگی به عدد فرود دارد و اندازه دریچوه تخلیوه ،شویب

عملکرد هیدرولیکی مجرای تخلیه کننده زیرین سدها اعوم

تونل و طول تونل نیوز فراسونجههوای مووثر هسوتند.

ازتعیووین فرفیووت آبگووذری ،قطوور لولووه هووواده و محاسووبه

) (1976برای تعیین میزان هوای مورد نیاز در جریان قطورهای و

شاخص جدارخوردگی در مدل تخلیهکننوده سود نرماشویر

جریان سط آزاد ،آزمایشهایی در یوک دریچوه تخلیوه کننوده

در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حفافت خواک و آبخیوزداری

زیرین با مقطع مستطیلی با ابعاد 10سوانتی متور در  15سوانتی

پرداختند .نتایج این تحقی نشان داد که تغییرپذیریهوای

متر انجام داد که نتایج آن شامل معادلههای زیر شد:

پی در پوی دبوی و قطور موجوب تغییور پوذیری سوریع در

برای جریان قطرهای:

تاثیر مهمی بر سازو کار جریان دارد.

شواخص جودارخوردگی مویشوود.

)Ghazali et al. (2015

()1

Kolachian

Sharma

β=0.2 Frc

تاثیر تغییر ابعاد مجرا بر ویژگیهای هیدرولیکی جریان در

برای جریان سط آزاد:

تخلیه کنندههای زیرین سد را بررسی کردنود .نتوایج ایون

()2

تحقی نشان دادکه با افزایش عم و عرض مجورا ،دبوی و

که  Frcعدد فرود جریان در مقطع انقباض در زیور دریچوه

هووادهی جریوان افوزایش موییابود.

)Zayeri et al. (2016

است و  βضریب هواهی است.
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هیدرولیک

هدا از این تحقی  ،بررسوی شورایط هیودرولیکی حواکم بور

پیزومترها به شیلنگهای رابط محکوم متصول و از طریو

هوادهی در دریچههای تخلیه و ارائه رابطههایی برای عملکورد

فضاهای باز داخل دریچه به بیرون هدایت و بوا اتصوال بوه

توام دریچههای سرویس و اضطراری است .بایستی اشاره کورد

مانومترهای قائم ،فشار نقاط فو برداشت شده است .شکل

که تا کنون بازشدگی همزمان دو دریچه سرویس و اضوطراری

 2نیز نمایی از تونل انتقال را نشان میدهود .همچنوین بوه

ضمن خرابی یکی از آنها بحث نشده است و بورای بازشودگی

منظور آرام سازی جریان ،در کف مجورای تخلیوه کننوده،

توام دریچهها رابطههای هوادهی ارائه نشده اسوت کوه در ایون

حوضچه آرامش قرارگرفته است.

تحقی به این موضوع پرداخته میشود.

پس از تنظیم بار آبی ،دریچه سرویس در بواز شودگیهوای
مختلف قرار داده شد و دریچه اضطراری قدری جا بوه جوا

 -2بررسی آزمایشگاهی و معرفی مدل

شد و بحرانیترین حالت رخ داد .معیار تشخیص این حالت

آزمایشهای این تحقی در آزمایشوگاه موسسوه تحقیقوات

بحرانی ،افزایش سرعت هوا از لوله هواده بین دو دریچه بوه

آب وابسته به وزارت نیورو صوورت گرفوت .تخلیوه کننوده

درون مجرا میباشد که توسط سیم داغ اندازهگیوری شود.

زیرین سدی که بررسی شده شامل یک تونل به قطور 3/5

در بازشوودگیهووای مختلووف دریچووه اضووطراری نسووبت بووه

متر که در اتاقک کنترل آن مجهز به دو عدد شیر کشوویی

بازشدگی ثابت دریچه سرویس ،با قورار دادن سویم داغ در

کنترل میباشد ،است .طول تونل تا اتاقک کنتورل (شوامل

روزنهای که در بدنه لوله هواده تعبیهشده بود ،سرعت هووا

سازه ورودی)  153متر ،طول سوازه اتاقوک و تبودیلها در

اندازهگیری شد .با مقایسوه نتوایج ،بیشوترین میوزان آن و

مسیر تونل  22متر بوده که طول تونل از اتاقک تا خروجی

حالت بحرانی مشخص شد .جهت اندازهگیری سرعت هووا،

 125متر میباشد .در قسمت میانی مجرا ،سوامانه کنتورل،

سیم داغ به مدت یک دقیقه در درون لوله هواده در مرکوز

شامل یک دریچه کشویی اضطراری و یک دریچه سورویس

لوله قرار داده شد .پس از زمان موردنظر ،میوانگین سورعت

کشویی قرار دارد.

هوای ورودی توسط دستگاه سیم داغ ثبت شد .ایون زموان

برای انجام آزمایشهای ایون تحقیو  ،از یوک مودل مجورای

با توجه به آشفتگی جریان هوا و به کمینه رساندن خطوای

تخلیه کننده که شامل دریچه تعمیر ،پوشش فلزی بوا مقطوع

آن با سعی و خطا انتخاب شد.

مستطیلی ،ورودی مجرا ،شیار دریچه ،مجرای میوانی ،دریچوه

برای بهرهبرداری از تخلیهکننوده زیورین دریچوه سورویس

اضطراری ،اتاقک دریچه اضوطراری ،دریچوه سورویس ،هوواده

طراحی و ساختهشده و تعداد  8پیزومتر برای انودازهگیری

بین دو دریچه و همچنوین کول مجورای پاییندسوت دریچوه

فشار روی آن نصبشده است .برای تعیین سرعت هوا برای

سرویس میباشد و در موسسوه تحقیقوات آب موجوود اسوت،

تشخیص حالت بحرانی (منظور از حالوت بحرانوی نقطوهای

استفاده شده است .این مدل بوا مقیوا

 1:12از جونس ور

است که فشار کم شوده و جودارخوردگی رخ موی دهود)،از

شفاا (پلکسی گب ) و در قسومتهایی از فلوز ،در موسسوه

دستگاهی به نام سیم داغ (هات وایر) استفاده شود (شوکل

یادشده ساختهشده اسوت .بوهمنظور توممین ارتفواع آب الزم و

 .)3در این وسیله یک سیم باریک (حسگر) توسط جریوان

دبی موردنیاز ،از یک مخزن روباز فلزی استفادهشده است .ایون

الکتریکی داغ شده و در مسیر جریان سیال شامل موایعهوا

مخزن به شکل اسوتوانه بوا قطور  5متور و ارتفواع  6متور و در

یا گازها قرار میگیرد .میزان سرعت سیال بوا میوزان هودر

ارتفاع  6متری ,مخزن دیگری به قطر  2متر و ارتفاع  4متر به

رفت انرژی گرمایی از سیم ارتباط مستقیم دارد به عبوارت

آن اضافه شده که ارتفاع کل هر دو مخوزن  10متور میباشود.

دیگر هرچه دمای سیم داغ کمتر شود میزان سرعت سیال

مخزن بهوسیله چهار پمپ به فرفیت هور یوک  250لیتور بور

نیز افزایش مییابد.

ثانیه تغذیه میگردد.
برابر شکل شماره ( )1برای انودازهگیری فشوارهای وارد بور

 -3نتایج و بحث

دریچه شماره  8پیزومتر روی دریچوه تعبیوه و تموام ایون

در این شورایط (کوارکرد همزموان دو دریچوه سورویس و
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اضطراری) مشخص شد که بحرانیترین حالت در بازشدگی
دو دریچه ،هنگامی رخ میدهود کوه جوت عبووری از زیور
دریچه اضطراری به دقت به لبوه زیورین دریچوه سورویس
برخورد کرده باشد .در این حالت ،اغتشواش شودیدی بوین
فضای خالی دو دریچه رخ داده که باعث مکش شدید هووا
به درون لوله هواده میشود .این حالت نیز بنابر مشاهدهها،
اغلب هنگامی حاصل میشود که درصد بازشودگی دریچوه
اضطراری تا حدود  %5کمتر از بازشدگی دریچوه سورویس
باشد .منظوور از بحرانوی تورین حالوت هنگوامی اسوت کوه
بازشدگی دریچه سرویس و اضطراری به اندازهای است کوه

Fig. 2 View of the water transfer flume simulated with
the lower drain of the dams

شكل  2نمایی از فلوم انتقال آب شبیهسازی شده با تخلیه
کننده زیرین سدها

بیشترین مکش هوا رخ میدهد.

Fig. 1 (Section and plan) view of the model of emergency
valve and service

Fig. 3 velocity meter (Hot Wire) used to measure air
speed
شكل  3سرعت سنج ( )Hot Wireاستفاده شده در اندازهگیری

شكل ( 1مقطع و طرح ونقشه) نمایی از مدل ساخته شده برای

سرعت هوا

دریچه اضطراری و سرویس
جدول  1ویژگیهای آزمایشهای انجام شده
)Vair(m/s

H=483 cm
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H=388 cm

10.3
12.64
12.32
12.3
12.4
13.4

H=288 cm

)Vair(m/s

Emergency
)Opening (%
6
17
38
50
60
77
Emergency
)Opening (%
5
16
35
49
58
79

H=181 cm

6.2
12.2
11.03
10
10.27
13.2

Service
)Opening (%
10
20
40
50
60
80
Service
)Opening (%
10
20
40
50
60
80

Table 1 Specifications of performed experiments
Service
Emergency
)Vair (m/s
)Opening (%
)Opening (%
10
7
5
20
9
15
40
5.95
37
50
6.49
47
60
6.06
58
80
7.5
78
Service
Emergency
)Vair(m/s
)Opening (%
)Opening (%
10
9.21
5
20
12.82
15
40
10.92
38
50
13.1
47
60
10.6
59
80
11.97
78
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 -1-3بررسی ضریب هوادهی بین دو دریچه

بین دو دریچه

مشاهدهها و اندازهگیریهای مربوط به دبوی هووا در مودل

شکل شماره ( )5تغییرپذیریهوای دبوی هووای ورودی بوه

نشان داد که بحرانیترین حالت (بیشترین میوزان تقاضوای

لوله هواده بین دو دریچه را نشان میدهود .تغییرپوذیری-

هوا) مربوط به بازشدگی  %10دریچه سرویس (در شورایط

های دبوی هووای ورودی در بازشودگی کوچوک ،از میوزان

بازشدگی  %5تا  %6دریچه اضوطراری) بووده اسوت .شوکل

حداقل آغاز شده و با شیب تندی تا بازشدگی  %20افزایش

شوماره ( )4میووزانهووای ضووریب دبووی هوووا  βدر موودل در

مییابد .این تغییر از  %20تا  %50به حالت کاهشی بووده و

بازشدگیهای توام دریچهها را نشان مویدهود .ایون شوکل

س س روند افزایشی مییابود .حوداک ر دبوی هووای ورودی

شرایط بیشینه دبوی هووا را نشوان میدهود کوه در هوواده

مربوط به بازشدگی  %80دریچوه سورویس و  %78دریچوه

اندازهگیری و ثبت گردیده اسوت .ضوریب هووادهی بیوانگر

اضطراری در بار آبی  483سانتی متور مویباشود .بنوابراین

نسبت دبی هوا در هواده بوه دبوی جریوان آب درون مجورا

برابر نمودار ،دبی هوای ورودی دارای دو بیشینه میباشود

میباشد و همین طور پارامتر  Hارتفاع آب در درون مخزن

که اولی در بازشدگی  %20و دومی در بازشدگی  %80قورار

را در نقطههوای مختلوف نموایش مویدهود .ضوریب  βبوه

دارد.

صورت زیر تعریف میشود:

برمبنای شکل ( ،)5مقدار هووای ورودی دارای دو بیشوینه
𝑎𝑄
𝑤𝑄 =β

()3

در بازشدگی کم و زیاد است ،لذا دو عامل بهصورت توأموان
بر میزان این متغیر تمثیرگذار میباشد .نخستین عامول کوه
علت حرکت جریان هوا به سمت درون مجورا اسوت ،افوت

0.50
H=1
81
cm

β

H=2
88
cm

0.00

فشار است .این افت فشوار بوا کواهش بازشودگی ،افوزایش
مییابد و بیشترین میزان آن به بازشودگیهوای کوچوکتر
مربوط میشود .لذا در بازشدگی کم این عامل تعیینکننده
میباشد .پس از ورود هوا به درون مجرا ،عامل دومی وجود

50

100

0

Gate Opening %
Fig. 4 Changes in aeration coefficient in different heads
and different openings

شكل  4تغییرات ضریب هوادهی در بازشدگیهای مختلف به
ازا بارهای آبی مختلف

دارد کووه بایسووتی هوووای ورودی را مصوورا و بووه سوومت
پاییندست منتقل کرده تا هوای جدید جوایگزین گوردد و
ورود هوا بهصورت پیوسته ادامهدار باشد .ایون عامول دبوی
جریان میباشد که با افزایش بازشدگی ,افزایش موییابود و
درنتیجه میزان هوایی که به پاییندست منتقول مویشوود
افزایش پیدا میکند و هوای بیشتری برای جوایگزینی ایون

بنوووابر نتوووایج تغییرپوووذیریهوووای ضوووریب هووووادهی در

هووا ,از لولوه هوواده وارد مجورا مویشوود ( Nazari et al.,

بازشدگیهای مختلف ،با شویب زیوادی در بازشودگیهوای

.)2013

اولیه رو به کاهش است و به مرور با افوزایش بازشودگی ،از

بنابراین با اینکه در بازشدگی  10درصد میزان افت فشار و

شوودت تغییرپووذیریهووا کاسووته موویشووود .یعنووی افووزایش

در نتیجوه تقاضوا بورای ورود هووا بیشوتر از بازشوودگی 20

بازشدگی موجب کاهش ضریب هوادهی میشود .دلیل این

درصد میباشد ،ولی به دلیل اینکه میزان دبوی جریوان آب

موضوع این است که در یک بار آبی ثابوت ،تغییورات دبوی

کم بوده ،لذا مقودار کموی از ایون هووای ورودی مصورا و

هوای ورودی در بازشدگیهای مختلف نسبت بوه تغییورات

منتقل میشود .درنتیجه میزان ورود هوای جدید نسبت به

دبی آب درون مجرا ناچیز است.

بازشدگی  20درصد ،کمتر میباشد.
با توجه به شکل ( )5با افزایش بار آبی مخزن ،میوزان دبوی

 -2-3بررسی تغییرپذیریهای دبییی هییوای ورودی

هوای ورودی به مجرا افزایش پیدا میکند .افزایش بار آبی
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رابطوووه ( )5ضوووریب هووووادهی بووورای کمتووورین میوووزان

H=483 cm
5

تغییرپذیریهای ضریب𝜷 برای حالتی که دریچه سورویس

)Q(m3/s

باز است.
()5

رابطه ( )6ضوریب هووادهی نسوبت بوه عودد فورود ضومن

0
50

100

𝛽 = 0.0006(𝐹𝑟 − 1)1.5

0

عملکرد تووام دریچوههوای سورویس و اضوطراری را نشوان

)Openings(%

Fig. 5 Changes in the inlet airflow to the aeration pipe

شكل  5تغییرپذیریهای دبی هوای ورودی به لوله هواده

میدهد.
1.5

()6

)𝛽 = 0.0016(𝐹𝑟 − 1

مخزن باعث میشود که دبی آب و افت فشار(شکل  ،)6بوه

مطاب شکلهای  7و  8این روابط برای حد باال و پوایین و

ترتیب افزایش و کاهش یابنود .لوذا در بارهوای آبوی بواالتر

همچنین برای عدد فرود در نمودار آورده شده است.

عاموول دبووی و در بارهووای آبووی کمتوور ،عاموول افووت فشووار
تعیینکننووده خواهوود بووود.در شووکل شووماره(  )6رونوود
0.8

تغییرپذیریهای فشار ) (Pبه ازای افزایش هد مخوزن )،(H

y = 0.0029x

بهعنوان نمونه در بازشدگی  %80نشان دادهشده است.

0.7
0.6

تغییرپذیریهای ضریب هوادهی نسوبت تغییرپوذیریهوای

0.4

مختلف ،دو رابطه برای حد پایین و باالی تغییرپذیریهوای

0.3

ضریب  βو رابطهای نیز جهت به دست آوردن انودازه ایون

0.2

y = 0.0006x

0.1

ضووریب بوورای حالتهووای مختلووف عملکوورد توووام دریچووه

0

سرویس و اضطراری به شرح زیر ارائه شد.
H=288 cm

β

درنهایوووت بوووا گوووردآوری دادههوووای بووواال و بررسوووی

0.5

300

100
200
(𝐹𝑟 − 1)1.5

0

Fig. 7 Diagram of upper and lower limits of aeration
coefficient changes

H=181 cm
20

شكل  7نمودار حد باال و پایین تغییرپذیریهای ضریب
هوادهی
)P (kpa

10

رابطووه  3بوورای میووزانهووای عوودد فوورود کووه کمتوور از 20
میباشند دارای دقت خوبی است و برای اعداد فرود بیشوتر

0

از  20تا حدودی از دقت آن کاسته میشوود کوه ایون امور

)Distance (cm
E.G
Fig. 6 Floor pressure changes per 80% S.G
opening

بدین دلیل است که این اعداد مربووط بوه بازشودگیهوای

150

100

50

0

شكل  6تغییرپذیریهای فشار در کف به ازای بازشدگی %80

رابطووه ( )4ضووریب هوووادهی بوورای بیشووترین میووزان
تغییرپذیریهای ضریب 𝛽 برای حالتی که دریچه سرویس
باز است.
()4

𝛽 = 0.0029(𝐹𝑟 − 1)1.5

نزدیوووک  10درصووود و کمتووور مووویباشوووند ،و در ایووون
بازشدگیهای کم ،به دلیل وجود جریان پودری و آشفتگی
بسیار زیاد ،ثبت میزانهای دقی سرعت ورودی هوا از لوله
هواده با دشواری رو به رو میباشد .بایستی اشاره شود کوه
برداشت دادهها به دلیل آشفتگی بواالی جریوان و پوودری
شدن آن ،با سختی همراه است .خطای حاصله نیز وجود
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به ازای  24آزمایش مختلف مشاهده شد که این میران هوا
0.50

مربوط به بازشدگیهای کوم بووده و بوه طوور مشوخص در

0.40

بازشدگی 20درصد صورت پوذیرفت و دوموین بیشوینه در

0.30

بازشدگی  80درصد رخ داد .اختبا مقدار دبی هوا در این

β

0.60

در دونقطه دارای بیشینه نسبی بوده که نخستین بیشوینه

0.20
0.10
0.00
300

100
200
(𝐹𝑟−1)1.5

0

دو بیشینه کم بوده و لذا به خاطر خطاهوای آزمایشوگاهی،
بهطور یقین نمیتوان بیشینه مطل را مشخص کورد .ایون
مسووهله در  4بووارآبی مختلووف انوودازهگیری شووده نتووایج
همانندی به همراه داشته است .نتایج این بررسی بر مبنای
مدل آزمایشگاهی انجام شده است و تعمویم نتوایج آن بوه

Fig. 8 Diagram of aeration coefficient relative to froude
number

اصل نیازمند آزمایشهای بیشوتر و انجوام تحلیول ابعوادی
گستردهتری میباشد.

شكل  8نمودار ضریب هوادهی نسبت به عدد فرود

دارد اما خطا دارای انحوراا معیوار خووبی اسوت و خطوای
بزرگی نیست .برای بررسی دقوت رابطوه پیشونهادی بورای
ضریب هوادهی ,میوزانهوای بهدسوتآمده از آزمایشوگاه و
میزانهای حاصول از رابطوه  3در نموودار شوکل  8نشوان
دادهشدهاند .محور عمودی نشانگر میزانهای آزمایشوگاهی
و محور افقی میزانهای نظری میباشود .پراکنودگی حوول
خط  45درجه نشانگر همخوانی قابلقبول این دو سوری از

-5فهرست نشانهها
عدد فرود

Fr

ضریب هوادهی

β

دبی جریان()m3/s

Q

هد مخزن) (cm

H

فشار()kpa

p

نتایج با یکدیگر میباشد.

 -6سپاسگزاری
از همه کارشناسان و دست اندرکاران موسسه تحقیقات آب

-4نتیجهگیری
در این پژوهش بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی
مدل آزمایشگاهی سد سیازاخ بوا اسوتفاده از چهوار بوارآبی
مختلف مخزن و شش درصد مختلوف بازشودگی ،درجموع
 24آزمووایش انجووام پووذیرفت کووه درنهایووت مشوواهده شوود
هنگامی که دریچوه سورویس در یوک بازشودگی مشوخص
خرابشده و درنتیجه دریچه اضطراری وارد مدار میشوود،
بیشترین میران تقاضای هووا در حوالتی رخ مویدهود کوه
میران بازشدگی دریچه اضطراری با دریچه سرویس برابر یا

تهران که در انجام این تحقی بوه نویسوندگان ایون مقالوه
یاری کردند کمال تشکر میشود.
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