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چکيده
هدف از اين تحقيق بررسي الگوي آبشستگي پاييندست جت متاثر از تغييرات تراز سطح آب ميباشد .همچنين در اين تحقيق
پارامترها و مؤلفه هاي مختلف پخشيدگي جريان جت مستغرق در سيال پذيرنده و ابعاد چاله آبشستگي مورد بررسي و تحليل قرار
گرفتند .براي نيل به اه داف ياد شده مدل فيزيکي متناسب با موضوع تحقيق ساخته شد .با افزايش عدد فرود در خروجي نازل،
سرعت جريان در سيال پذيرنده نيز بيشتر شده  ،همچنين به همين ميزان سرعت فالکس کلي جريان با افزايش عدد فرود بيشتر
ميشد .بررسي تاثير عمق استغراق سيال پذيرنده بر روي سرعت خروجي نازل آزمايشات سرعت سنجي در اعماق استغراق مختلف
انجام شد .با توجه به سرعت خروجي نازل به ازاء اعماق استغراق  35و  15و  05برابر قطر نازل مشخص شد که سرعتهاي اندازهگيري
شده بر هم منطبق بوده و تغييرات عمق بر روي سرعت خروجي تأثيرگذار نميباشد.

واژههاي کليدي :جت هیدرولیکی ،چاله آبشستگی ،اعماق استغراق ،قطر نازل و سرریزنیلوفری.
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مقدمه
جت هیدرولیکی عبارت است از جریان متالطمی که از یک منبع بطور مداوم ادامه می یابدد ،تداکنون عدالوه بدر وجدود
راهکارهای کنترل ،انتقال و انباشت رسوبات ،معضل رسوبگذاری در مخازن ذخیره آبهای سطحی ،حوضهدای تدهنشدینی،
مخازن سدها ،آبگیرها ،کانالهای آبیاری و دریچههای کشدتیرانی همیشده وجدود داشدته و مدیبایسدت راههدای انحدرا و
شستشوی رسوبات نیز بررسی شود .در این راستا راهکارهای مختلفی ارائه شده اسدت .از جملده جدیددترین ایدن راهکارهدا
استفاده از جتهای آبی میباشد .کنترل و مدیریت رسوب با کمک جتهای آبی میتواند باعث کداهش عملیدات پدر هزینده
الیروبی و همچنین کاهش انباشت رسوبات در جلوی آبگیرها ،خروجی مخازن و حوضهای تهنشینی شدود .امدروزه کداربرد
جتهای هیدرولیکی در بخشهای مختلف مهندسی و صنعت فراگیر شده است .بهگونهای کده در تصدفیه خاندههدای آب و
فاضالب ،رقیقکنندههای مواد ،تزریق آلودگی به رودخانهها و اقیانوسهدا ،کاهنددگی اندرآی آب و اخیدرا الیروبدی رسدوبات
رودخانه ای و مخازن قابل کاربرد است .یکی از راههای سریع برای رقیق نمودن آلودگیهایی که بده رودخاندههدا یدا دریاهدا
میریزند استفاده از جتهای مستغرق متالطم است که میتواند در فاصله زمانی نسبتاَ کوتاهی مقددار زیدادی آب و جریدان
آلودگی را به علت شرایط تالطمی باالی خود مخلوط نموده و اثرات مخرب آن را سریعاً کداهش دهدد .از کاربردهدای دیگدر
جتها استفاده از آنها در استهالک انرآی دینامیکی جریان میباشد .ضمناً از آنجا که تهنشینی رسدوبات یکدی از بزرگتدرین
معضالت سازههای آبی و هیدرولیکی است دو راه برای کاهش این معضل وجود دارد اول اینکه سازه به گونهای طراحی شود
که حداقل رسوبات در سیستم آن ترسیب نمایند و دوم اینکه رسوبات ته نشین شده را بهصورت مکانیکی یا هیددرولیکی از
محل سازه دور نماییم .در صورتیکه بتوان به صورت هیدرولیکی رسدوبات را از محدل سدازه دور نمداییم خسدارت ناشدی از
عملیات فیزیکی خروج رسوبات را به بدنه سازه به حداقل رسانده ضمن اینکه در حین اینکه سازه در حال بهرهبرداری است،
میتوان عملیات پاکسازی را انجام نمود .جتهای آب در صورتیکه چیدمان ،زاویه اسدتقرار و همووشدانی صدحیحی داشدته
باشند حداکثر کارایی را خواهند داشت .بدین صورت که با افزایش دامنده آبشسدتگی جدت هدا در اثدر تغییدر هندسده آنهدا
میتوان در کاهش تعداد جتها ،در ردیفهای موازی و سری و نهایتا بهینهسازی هزینه ها پرداخت .لذا شناخت خصوصیات
جریان خروجی از جت و معادالت آن در شرایط مختلف جهت طراحی مناسب آنها الزم است.
با عنایت به سوابق تحقیقی که در این زمینه انجام شده است در ایدن پدژوهش بدا تغییدر شدرایطی کده تداکنون بدرای
معادالت جت انجام نشده اقدام به استخراج معادالت جریان خروجی از جت و آبشستگی پایین دست آن می نماییم .فرآیند
این تحقیق که این امر توسط آن سنجیده میشود ،محاسبه پارامترهای بی بعد دخیل در پدیده ،ساخت مدل آزمایشدگاهی
و اندازه گیری پارامترهای مورد نظر بر روی آن و بدست آوردن روابطی به صورت بی بعد جهت تعمیم نتدایج آزمایشدگاهی
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است Hogg .و همکاران ( )4331سعی کردند تا برای الگوی نهایی آب شستگی (الگوی پایدار) ناشی ازجت مستغرق مددلی
تحلیلی (بر مبنای توزیع گوسین تنش برشی) ارائه کنند Ali .و  )4331( Limاثر عمق پایاب را بر ابعداد حفدره آبشسدتگی
بررسی کردند .بر طبق نظر آنها مقداری حدی برای عمق پایاب وجود دارد که در صورتیکه عمق پایاب از این مقدار بیشدتر
و یا کمتر شود ،حداکثر عمق حفره آبشستگی افزایش یا کاهش مییابد Chen .و همکاران ) (2004اقددام بده شدبیهسدازی
آزمایشگاهی جتهای ریزشی به حوضچههای مستهلککننده کردند .هد از انجام این آزمایشها اسدتخراج روابطدی بدرای
تعیین پوشش حفاظتی الزم در پایین دست برخی ازسازههای هیدرولیکی بود Peiqing .و همکاران ( )4333جدت ریزشدی
به حوضچه مستهلککننده را مورد مطالعه و آزمایش قرار دادند .بدهکدارگیری حوضدچههدای ووطدهوری راهکداری ایمدن و
اقتصادی برای مستهلک کردن انرآی جنبشی جت های هیدرولیکی رها شده از نازلها یا سرریزها محسوب میشوند .از این
نوع مستهلک کننده مخصوصاً در پایین دست سدهای ساخته شده در درههای تنگ استفاده میشود Adduce .و همکداران
( )2001به مطالعه آزمایشگاهی بر روی هیدرولیک جت و آبشستگی ناشی از جتهای مستغرق صفحهای پرداختند .در این
آزمایش با عکس برداری سعی شد تا توسعه آبشستگی ناشی از جت صفحهای به تصدویر کشدیده شدود و بده تبدع آن زمدان
تعادل به خوبی قابل تشخیص بود .در این مطالعه هیدورلیک جتها نیز مورد توجه قرار گرفت و عمق سدرعت در دو حالدت
بستر صلب و بستر فرسایشپذیر بوسیله آلتراسدونیک پروفدایلر برداشدت شدد Ahadaian .و )2003 ( Musavi jahromi
عوامل مؤثر بر جریان جتهای مستغرق در منابع آب پذیرنده ساکن را بررسی نمودندد و نتیجده گرفتندد بدا افدزایش زاویده
همگرایی جت از  48درجه به  30درجه مقدار طول نهایی مرز باالیی تراآکتوری درحدود  28درصد و مرز پایینی در حددود
 23درصد افزایش داشته است .آنها سوس اقدام به شبیه سازی تغییرات مومنتم جریان جت ورودی در مندابع آب پذیرندده
کم عمق با استفاده از  Flow-3Dکردند Ahadaian .و  )2003( Musavi jahromiخصوصیات هندسی تراآکتدوری جدت
مست غرق را بررسی کردند .آنها معادالتی را برای توجیه رفتار جت مستغرق ارائه کردند .در این مطالعه از نازلهدای دایدرهای
با قطرهای مختلف و ولظت های مختلف سیال جت استفاده شد آنها دریافتند که طول تراآکتوری با افزایش قطر از  8بده 3
میلی متر کاهش مییابد اما در عین حال این طول با افدزایش قطدر ندازل از  3تدا  48میلدی متدر افدزایش مدییابدد .ضدمناً
مشاهدات آنها حاکی از افزایش طول تراآکتوری با افدزایش ولظدت سدیال جدت بدود Mehraein .و همکداران ( )2003بده
مطالعه اثر زاویه جت با افق بر روی الگوی آبشستگی پاییندست آن پرداختند آنها نتیجه گرفتند که هر چده جدت بدا افدق
زاویه کمتری داشته باشد الگوی آبشستگی وسیعتر میباشد .در تحقیقدات دیگدری در ایدن زمینده در آزمایشدگاه کارهدای
متفاوتی انجام گرفت و پارامترهای مختلفی مانند تغییراتی در نوع رسوبات ،پارامترهای هندسی جت ،تغییراتی در عدد فرود
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و رینولدز جت انجام گرفت .در این تحقیق با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای جت و محیطی تغییراتی در عمق اسدتغراق آن
انجام گرفت و نتیجه تأثیر آن بر الگوی آبشستگی جت مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
با توجه به اینکه مطالعة حاضر ،مطالعه تئوری-آزمایشگاهی میباشد ،مراحل ساخت مدل فیزیکی ،آنالیز ابعادی ،وسدایل
و دستگاههای اندازهگیری و برنامه آزمایشات به طور جامع پرداخته شده است .پارامترهای مؤثر درالگوی آبشسدتگی در اثدر
جت مستغرق را میتوان به صورت رابطه 4برشمرد:
رابطه: 4

که در آن H ،عمق استغراق جت یا هدآب روی جت ρ ،و  μبه ترتیب چگدالی سدیال جدت و لزوجدت دینامیدک x ،و  yبده
ترتیب مختصات طولی و عرضی d0 ،قطر جت خروجی U0 ،سرعت جریان خروجدی از ندازل Um ،سدرعت جدت روی خدط
مرکزی در طول محور  Xmax ،xحداکثر طول پروفیل آبشستگی ym ،حداکثر عرض آبشستگی،

طول متناسدب بدا ،ym

 Zmحداکثر عمق آبشستگی Hm ،ارتفاع حداکثر پشته رسوبی xm ،طول متناسب با d95 ،Hmقطر ذرات رسوبی Δρ ،اختال
جرم مخصوص ذرات بستر با جرم مخصوص آب g ،شتاب ثقل N ،تعداد جت و  Bضخامت الیه رسدوبی مدیباشدد .پدس از
مشخص شدن متغیرهای مؤثر بر آبشستگی پاییندست جت با کمک آنالیز ابعادی پارامترهای بدون بعد در رابطه  2بدسدت
آمد:
رابطه :2

در رابطه 2؛ پارامتر اول عدد رینولدز خروجدی از جدت ،پدارامتر دوم عددد فدرود خروجدی جدت ،پدارامتر سدوم عددد فدرود
دنسیمتریک ذرات رسوبی ،پارامتر چهارم عدد استغراق جت ،پارامتر پنجم نسبت بدون بعدد حدداکثر طدول پروفیدل جدت،
پارامتر ششم نسبت حداکثر عرض آبشستگی ،پارامتر هفتم نسبت حداکثر عمق آبشستگی ،پارامتر هشتم نسبت بدون بعدد
سرعت خط مرکزی جریان جت به سرعت اولی ه ،پارامتر نهم نسبت حداکثر طول به قطر متوسط ذرات رسوبی،پارامتر دهدم
نسبت حداکثر عمق آبشستگی به قطر متوسط ذرات رسوبی است.الزم به توضیح است که برنامهریزی آزمایشها به گوندهای
انجام شد که در تمامی آنها عدد رینولدز جریان جت در محدوده جریان متالطم قرار گیرد؛ بنابراین در ارائه نتدایج از عددد
رینولدز صر نظر شده است.
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مراحل ساخت مدل فيزيکي
با توجه به هد مطالعة حاضر که بررسی آبشستگی پاییندست جت با استفاده از مددل فیزیکدی مدیباشدد ،اقددام بده
ساخت و بسط مدل آزمایشگاهی جهت انجام آزمایشهای این تحقیق گردید (شکل  .)4برنامهریزی انجام آزمایشهدای ایدن
تحقیق بدین صورت پایهریزی شد که کلیه آنها در یک قطر ثابت یک سانتیمتر ،در سه ترازاستغراق  80 ،90 ،40سدانتیمتر
برای دانهبندی d95میلیمتر با چهاردبی مختلف انجام شود .جدول 4برنامه آزمایشهای انجام شده در این تحقیق را نمدایش
میدهد.

شکل :3شکل پاياني فلوم
جدول  :3ليست سناريوهاي آزمايشات
تعداد جفت

قطر ذرات رسوبي

دبي جت

عمق استغراق

زاويه همگرايي

4

D50

4/1
2
2/8
9

40
90
80
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با توجه به جدول فوق تعداد  42آزمایش آبشستگی و  1آزمایش سرعتسنجی در نظر گرفته شد .در این مرحله با توجه
به سناریوهای آزمایش ،در آزمایشگاه هیدرولیک سازمان آب و برق خوزستان ،اقدام به ساخت یک فلوم آزمایشگاهی گردید.
بخشهای مختلف این مدل فیزیکی را میتوان در چند مورد خالصه نمود :مخازن تأمین آب و پمپ کف کش انتقال آب بده
فلوم آزمایش ،مخزن تأمینکننده آب جت ها و پمپ تزریق جت؛ فلوم آزمایش ،سدرریز نیلدوفری انتهدایی فلدوم و سیسدتم
تخلیه و تجهیزات مربوطه ،ارابه های دو و سه بعدی اندازهگیریهای ابعاد آبشستگی و سرعت ،ندازل بدا قطدر 40میلدیمتدر،
سیستم زهکش کف فلوم جهت زهکشی رسوبات کف ،رسوبات بستر و سیستم توزیع جریان جت ها.
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فلوم آزمايشگاهي
با توجه به محاسبات اولیه انجام شده براساس مطالعات قبلی اقدام به ساخت فلوم به طول  1/00متر و عرض  4/80متدر
و به ارتفاع  4/00متر گردید .اسکلت سازهای فلوم فلزی ،جنس کف ورق فوالدی و از شیشه جهت پوشش جدارهها استفاده
شده است .شیب کف فلوم صفر و محل تخلیه نازل مماس بر رسوبات و در عمق  20سانتیمتری از کف فلوم در نظر گرفتده
شد و ارتفاع عمق استغراق اولیه آبروی آنها  80سانتی متر با کمک سرریز نیلوفری منظور شد.
پمپهاي تزريق جت
برای تزریق جت دو پمپ در نظرگرفته شد که بتوانند هدهای مختلفی ایجاد نمایند .بدرای ایدن منظدور از پمدپ مددل
 CMA00/1Mبه ارتفاع آبدهی  98متر و دبی نهایی 4/8لیتر بر ثانیه برای هرکدام استفاده شدد .بده منظدور کنتدرل دبدی
خروجی جت عالوه بر تجهیزات اندازهگیری ،از یک شیر قطع و وصل کشویی استفاده شد.
خروجي فلوم آزمايشگاهي و تجهيزات مربوطه
با توجه به برنامهریزی انجام آزمایشها و تزریق سیال جت به صورت مستغرق در سیال پذیرندة ساکن ،برای اجرای هدر
آزمایش باید فلوم آزمایشات مطابق عمق مورد نظر آزمایش از آب شفا و بدون کدورت پر میگردید ،پس از پر شدن فلدوم
ورودی ،فلوم بسته و چرخه آب توسط پمواآ انجام میشد .دراین مرحله آب خارج شده از جدتهدا پدس از عبدور از فلدوم از
سرریز نیلوفری انتهایی خارج و با کمک یک لوله به مخزن مکش پمپهای تزریق انتقال مییافت.

شکل  :2ورودي قلوم و سرريز نهايي

شکل  :1تخليه فلوم به سيستم زهکش کف آزمايشگاه
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شکل  :9سرريز انتهايي فلوم در حال کار

تجهيزات و ارابة سه بعدي اندازهگيري
در این راستا برای اندازهگیری پارامترهای مختلف هیدرولیکی و آبشستگی نیداز مدیباشدد کده از وسدیلهای بده منظدور
هدایت دستگاههای اندازهگیری در طول الگوی آبشستگی استفاده شود؛ به همین منظور ،ارابه اندازهگیدری سده بعددی کده
قادر به حرکت در سه جهت برای برداشت موقعیت مختصاتی الگوی آبشستگی و دستگاه اندازهگیری سرعت اسدت ،سداخته
شد .یکی از وظایف مهم این ارابه قرارگیری پروب دستگاه سرعتسنج و نصب متدر لیدزری بدر روی آن مدیباشدد .دسدتگاه
سرعتسنج مورد استفاده در این تحقیق سرعت سنج الکترومغناطیس  E.M Flow meterو متر لیزری استفاده میشدود.
همچنین برای برداشت الگوی آبشستگی با کمک متر لیزریک صفحه مختصاتی بر روی شیشه ترسیم شد تدا بده کمدک آن
بتوان الگوی آبشستگی را از روی ارابه سه بعدی با کمک متر لیزری برداشت نمود .مجموعه شکل  8این ارابه اندازهگیری را
نشان میدهد.

شکل  :0تجهيزات ارابه دو بعدي جهت برداشت الگوي آبشستگي
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نازل با قطر  35ميليمتر
آزمایشها با یک نازل با قطر ثابت  40میلیمتر پایهگذاری شدند .برای تهیه جت با مشخصات موردنیاز اقدام بده سداخت
آن از جنس آلومینیوم شد .شکل  1مقطع جت با قطر  40میلیمتر را نمایش میدهد .نازل به گونهای طراحی و ساخته شد
که بتوان بر روی لوله آب با قطر  4/8اینچ نصب شود.

شکل  :6مقطع طولي نازل

سيستم زهکش کف فلوم جهت زهکشي رسوبات کف
با توجه به ابعاد فلوم در بخش ماسهریزی شده به طول  9متر ،عرض  4/8متر و ارتفاع  20سانتیمتر پدس از تخلیده آب،
جهت دقت اندازهگیری عمق آبشستگی از باال توسط متر لیزری نیاز بود تا آب درون چاله تخلیه شود .این امر بدا توجده بده
ابعاد ماسهریزی شده و اندازه ذرات رسوبی (تقریباً کمتر از یک میلیمتر) ساعتها به طول میانجامیدد .روشهدای مختلفدی
آزمایش شد که بهترین آنها بدون آشفتگی در سطح رسوبات نصب زهکش در کف فلوم بود.
دياگرام جريان فلوم
شکل 1دیاگرام جریان فلوم را براساس توضیحات نشان میدهد .در این شکل مسیر قرمز رنگ مسیر تزریق جت ،بخدش
سبز رنگ خط ،مکش پمپها و لوله های آبی رنگ سرریز نیلوفری و لوله های تخلیه آن را جهت ثابت نگهدارنده تراز سطح
آب را نمایش میدهد.

شکل  :7دياگرام جريان تزريق جت
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شکل  3بزرگنمایی جریان خروجی از جدت را در مجداورت سنسدور سدرعت سدنج الکترومغنداطیس نمدایش مدیدهدد.
همانگونه که در شکل مشخص است جهت برداشت سرعت جریان بر روی خط مرکزی سنسور سرعتسنج در راستای محور
جت بر روی مختصات حرکت مینماید .شکل  3دیاگرام برداشت سرعت جریان را نمایش میدهد.

شکل  : 1نحوه برداشت سرعت جريان

شکل  3دیاگرام جریان خروجی و سیستم زهکش کف فلوم را نشان میدهد .در این شکل سیستم تخلیه به رنگ آبی و
پایوینگ سیستم زهکش به رنگ قرمز نشان داده شده است.

شکل  :4دياگرام جريان سيستم زهکش و تخليه

اندازهگيري دبي
یکی از مهمترین بخشهای این تحقیق دبی سنجی جریان برای بدست آوردن سرعت جریان خروجی از جت بدود .لدذا
اقدام به تهیه روتامتر با ظرفیت  4/1-41مترمکعب بر ساعت شد .با توجه به کاتالوگ دقت این دستگاه از 4تا  1درصد خطدا
بود .با توجه به حساسیت و افزایش دقت کار و همچنین کنترل دبی قرائت شده توسط روتدامتر اقددام بده سداخت سیسدتم

بررسی تاثیرعمق استغراق برالگوی آبشستگی پایین دست جت آبی

32

اندازهگیری دبی حجمی شد ،که پس از کنترل دبیهای مدنظر این تحقیق میزان خطای روتدامتر در ایدن محددوده برابدر 2
درصد بود.

شکل  :35دبيسنج حجمي جهت صحتسنجي دبي جريان

شکل  :33دبيسنج رونامتر و شيرکنترل دبي جريان ورودي به فلوم

اندازه گيري عمق آبشستگي
پس از تخلیه آب فلوم و زهکشی رسوبات کف ،عمق آبشستگی با استفاده از متر لیدزری از روی ارابده دو بعددی کده بدر
روی فلوم نصب شده بود قرائت میشد .ارابه به گونهای ساخته شد تا بدا نصدب یدک عددد شیشده شدفا و ترسدیم شدبکه
مختصاتی) (x,yبر روی آن جهت استقرار متر لیزری ،بتوان مختصات افقی و قائم چاله آبشستگی را برداشت نمود.
اندازه گيري سرعت جريان
بررسی هیدرولیک جریان خروجی و الگوی توزیدع سدرعت در راسدتای محدور مرکدزی جدت مدیتواندد تغییدرات تدوان جدت
تخلیهشونده در سیال پذیرنده را در اثر تغییر در پارامترهای جت بخوبی نشان دهد.
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روش انجام آزمايشها
بر اساس آنچه که در برنامه آزمایشها ارائه شد ،تعداد کل آزمایشهای مورد تحقیق در این مطالعده شدامل  43آزمدایش بدوده
که تعداد  42عدد آن مربوط به انجام آزمایشات رسوبی و 1عدد آن مربوط بده آزمدایشهدای انددازهگیدری سدرعت اسدت .پدس از
رسیدن به شرایط پایدار جهت انجام آزمایشهای مورد هد در این تحقیق روش انجام ،بصورت گام به گام صورت پذیرفت:
ابتدا با قرار دادن نازل موردنظر بر روی لوله تزریق ،اقدام به پر کردن فلوم با کمک پمپ انتقدال آب از مخدازن تدا تدراز سدطح
موردنظر شدیم که پس از روشن نمودن پمپهای تزریق و با تنظیم دبی جریان با استفاده از شیر کنترل دبی ودبدی سدنج روتدامتر
نسبت به انجام آزمایش با توجه به زمان تعادل مورد نظر شدیم که پس از انجام آزمایش ابتددا شدیر تزریدق را بسدته تدا بتدوانیم در
سطح تراز معین و زمان تعادل مورد نظرآزمایش را انجام دهیم و بعد از آن اقدام به تخلیه آب فلوم کرده که با بازکردن شیر تخلیده
زهکش کف فلوم را از آب تخلیه کرده و در انتها با تنظیم ارابه سه بعدی اندازهگیری عمق و ابعاد آبشسدتگی انجدام و ثبدت و اقددام
به برداشت نتیجه آزمایشات میکنیم و سوس ماسه را دوباره برای آزمایش بعدی تسطیح کرده و فلوم راپدر از آب و در سدطح تدراز
بعدی بقیه آزمایشات را انجام میدهیم.
نتايج و بحث
همانگونه که در نمودارها مشخص است با افزایش عدد فرود در خروجی نازل ،سرعت جریان در سیال پذیرنده نیز بیشتر شدده،
به همین میزان سرعت فالکس کلی جریان با افزایش عدد فرود بیشتر میشود .همچنین با دورشدن از نازل بر روی محور مرکدزی
آن سرعت جریان کاهش می یابد .برای بررسی تداثیر عمدق اسدتغراق سدیال پذیرندده بدر روی سدرعت خروجدی ندازل آزمایشدات
سرعتسنجی در اعماق استغراق مختلف انجام شد که شکل  42نتایج این آزمایشات را نشان میدهد .بدا توجده بده نمدودار نشدان
داده شده در شکل  ،42سرعت خروجی نازل بهازای اعماق استغراق  40و  90و  80برابر قطر نازل مشخص شدد کده سدرعتهدای
اندازهگیری شده بر هم منطبق بوده و تغییرات عمق بر روی سرعت خروجی تأثیرگذار نمیباشد.

شکل  :32تغييرات سرعت بدون بعد در اثر تغيير عمق استغراق در سيال پذيرنده به ازاي عدد فرودFr0 =4/22
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پس از انجام آزمایش زمان تعادل و مشخص شدن پارامترهای موثر طبق رابطه ،2آزمایشات با عمدق اسدتغراق  80برابدر
قطر نازل شروع و عدد فرودهای مختلف برای این تراز آزمایش شد .شکل  ، 41نمودار پروفیدل طدولی آبشسدتگی بدا عمدق
استغراق  80را در راستای محور مرکزی جت نشان میدهد .با توجده بده شدکل ( ،)20بدا افدزایش عددد فدرود عمدق چالده
آبشستگی و پشته رسوبی افزایش مییابد .با استفاده از متر لیزری الگوی آبشسدتگی پداییندسدت ندازل برداشدت شدد و بدا
استفاده از نرم افزارهای Surferو  GISبه ترتیب نمای سه بعدی و پالن الگوی آبشسدتگی ترسدیم شدد .شدکل  49تصدویر
حفره و پشته رسوبی در الگوی آبشستگی جت در نمای پالن و روبرو در راستای محور جت را نشان میدهد.

شکل  :31پالن و نماي روبروي الگوي آبشستگي پاييندست چپ

شکل  41و  48خروجی نرم افزارهای surferو  GISرا برای فرود دنسیمتریک  14نشان مدیدهدد .همدانطور کده مشدخص
است الگوی آبشستگی از یک حفره آبشستگی و پشته رسوبی تشکیل شده است.

شکل  : 39خروجي نرم افزار  surferبه ازاي فرود 93

شکل  :30خروجي نرمافزار  GISبه ازاي فرود 93

جهت کمی نمودن ،نمودار پروفیل طولی آبشستگی برای نازل با تراز استغراق و اعداد فرود ذرات مختلف در شکلهدای ،41
 41و  43ارائه شده است.
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شکل  :36پروفيل طولي آبشستگي در راستاي محور نازل x

شکل  :37مقايسه پروفيل طولي آبشستگي در راستاي محور
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به ازايxشکل  :31مقايسه پروفيل طولي آبشستگي در راستاي محور نازل

با توجه به شکلهای  41الی  43با تغییر عمق استغراق از  80به  40همانگونه که مشخص است حدداکثر پشدته رسدوبی بدا
تراز سطح آب برابری مینماید یعنی اینکه در شرایط جذرومدی در صورتیکه تراز عمدق اسدتغراق کمتدر از پشدته رسدوبی
باشد ،پشته رسوبی به صورت قله نخواهد بود و قله به صورت تخت صا میشود.

شکل  :34مقايسه پروفيل آبشستگي پايين دست نازل با تغيير در عمق استغراق به ازاي فزود دنسيمتريک 02
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شکل  :25تصوير الگوي آبشستگي در عمق استغراق 15

نتيجهگيري
این تحقیق اختصاص به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمایشهای انجام شده در این تحقیق دارد .در این قسدمت تدأثیر
تغییرات عمق استغراق بر سرعت جریان خروجی نازل بر روی محور مرکزی و الگوی آبشستگی پاییندست بررسی و روابدط حداکم
بر الگوی آبشستگی استخراج شد .در محدوده عدد فرود جت  Fr0در این تحقیق ( )43-91و فدرود ذرات رسدوب  Frdبرابدر (-13
 )98میباشد و عدد رینولدز جت Re0در زمان انجام آزمایشات در محددوده ( )8100-401400قدرار داشدت و تعدداد  42آزمدایش
آبشستگی و  1آزمایش سرعتسنجی انجام شد و با افزایش عدد فرود در خروجی نازل ،سرعت جریان در سیال پذیرنده نیز بیشدتر
میشد ،همچنین به همین میزان سرعت فالکس کلی جریان با افزایش عدد فرود بیشتر میشد و با بررسدی تداثیر عمدق اسدتغراق
سیال پذیرنده بر روی سرعت خروجی نازل آزمایشات سرعتسنجی در اعماق استغراق مختلف انجدام شدد .بدا دور شددن از منبدع
تولید مومنتوم یا نازل ،سرعت جریان با یک گرادیان مشخص بر روی محور مرکزی کاهش می یابد .به همین نسبت دامنده جریدان
توسعه مییابد که باعث میشود دبی فالسک جریان ثابت بماند .با تغییر عمق استغراق از  80به  40همانگونده کده مشدخص اسدت
حداکثر پشته رسوبی با تراز سطح آب برابری مینماید یعنی اینکه در شرایط جذر و مدی در صورتیکه تراز عمق اسدتغراق کمتدر از
پشته رسوبی باشد پشته رسوبی به صورت قله نخواهد بود و قله به صورت تخت صا میشود و عدم تاثیر معندادار عمدق اسدتغراق
بر ابعاد حفره آبشستگی انجام آبشویی در رودخانههای جذر و مدی در حالت مد کامل توصیه میشود ،دلیل این امر عالوه بدر عددم
تاثیر استغراق حرکت جریان ولیظ تولید شده به پاییندست در اثر آبشویی و شروع جذر میباشد و تاثیر عمق اسدتغراق بدر حفدره
آبشستگی تا  80برابر قطر نازل معنیدار نبود .بنابراین مدلهای آماری در روابط  9و  1برای پارامترهای توسدعة الگدوی آبشسدتگی
جت برای نازل با عمق استغراق  80ارائه شده است ،استخراج شد.
رابطه :9
رابطه :1
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