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چکیده
در این تحقیق مدل سازی فیزیکی شیرهای جدید تنظیم جریان آبراهه
های تحتانی سددددز انجام شددده اسددتا مدلسددازی فیزیکی با هد
آشکارسازی جریان نامطلوب برگشتی در گشودگی های مختلف دروازه
شیر پیش از ن صب نهایی آنها برنامه ریزی شده ا ستا مدل فیزیکی با
مقیاس هندسی  1به  10و دقیقا مشابه مدل اصلی شیر تنظیم جریان
و مجرای خروجی آن ساخته شدا مطابق نتایج بد ست آمده در تمامی
درصدددهای گشددودگی مابین  5تا  80و با فواص د  5درصدددی ،جریان
برگشددتی مشدداهده گردید و س د س اسددتداده از حلقه های برگرداننده
جریان برگشتی با هد کاهش اثرات مخرب این پدیده بررسی گردیدا
حلقه های برگرداننده جریان در قسدددمت مخروطی مجرای خروجی
ن صب می شوندا نتایج تحقیقات تجربی آ شکار ساخت که برگرداننده
های جریان به عنوان روشدددی کارآمد در کاهش جریان برگشدددتی با
حداق ایجاد تغییرات در هند سه شیر و مجرای خروجی قاب ا ستداده
می با شندا همچنین نتایج سنجش دبی عبوری از مدل در گ شودگی
های مختلف حاکی از دقت باالی مدلسدددازی فیزیکی با حداکثر 5/4
درصد خطا استا
واژه های کلیدی
شیر هاول-بانگر ،مدلسازی فیزیکی ،تشابه اویلری ،جریان برگشتی
مقدمه
مدلسدددازی فیزیکی کارآمدترین رور برای تحلی جریان خروجی از
شدددیرهایی اسدددت که در مجاری تحتانی سددددها مورد اسدددتداده قرار
می گیرندا شددیرهای رایج نصددب شددده روی این مجاری از نو هاول-
بانگر 1ه ستندا با تعبیه یک ع ضو مخروطی شک در م سیر جریان این

شیرها ،افت شدیدی در جریان خروجی ایجاد می گردد و با استداده از
آن می توان در برابر فشار سیال باالدست سد در هنگام تخلیه مقاومت
ایجاد نمودا معموال به علت موقعیت جغرافیایی و ن صب تا سی سات در
پایین دسددت سددد ،قطر و شددک جت سددیال خروجی از این شددیرها با
اسدددتداده از مجاری خروجی2تعدی می گرددا اما بکارگیری مجاری
خروجی با پدیده نامطلوب جریان برگشتی همراه است و اجتناب از آن
مسدتلزم بررسدی جریان خروجی اسدتا در این زمینه مطالعات تجربی
بسددیاری صددورت گرفته اسددتا کاواشددیما مطالعه جامعی در خصددو
پدیده جریان برگ شتی در حالت ا ستداده از مجرای خروجی برای شیر
هاول-بانگر انجام داده ا ست][1ا مطابق نتایج این تحقیق مح برخورد
جت سیال به قسمت مخروطی مجرای خروجی عام تعیین کننده در
وقو جریان برگشدتی اسدت و همواره باید طراحی به گونه ای صدورت
گیرد که جت سددیال به قسددمت اسددتوانه ای شددک مجاری خروجی
برخورد کندا همچنین در تحقیق تجربی دیگر پرتیمن به برر سی مح
قرارگیری مجرای خروجی نسدددبت به شدددیر هاول-بانگر و تاثیر آن بر
پدیده جریان برگشدددتی پرداخت ][2ا کاهش وقو جریان برگشدددتی
موضو مطالعات بسیاری بوده استا کوزیناکو و همکاران باز طراحی
مجرای خروجی برای کاهش اثرات مخرب ناشدددی از کاویتاسدددیون در
سطح مجرای خروجی یک شیر هاول-بانگر را با ا ستداده از رور های
عددددی ارائدده دادنددد ][3ا پریموز و همکدداران مدددلی فیزیکی برای
آ شکار سازی و تحقیق جریان برگ شتی یک شیر هاول-بانگر واقع در
یک نیروگاه برق آبی را توسددعه دادند و با نصددب حلقه های برگرداننده
جریان در قسددمت ورودی مجرای خروجی مانع از برگشددت جریان به
سمت باالد ست شدند ][4ا باک و همکاران ا ستداده از تیغه های تلف
کننده انرژی جریان را در قسددمت مجرای خروجی مورد بررسددی قرار
دادند ][5ا مقیمی و همکاران به صددورت همزمان مدلسددازی عددی و
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تجربی را برای برر سی جریان هوا به درون کانال جریان عبوری تو سعه
دادند ][6ا در این تحقیق ،مدلسددازی فیزیکی یک شددیر هاول-بانگر از
مجموعه شیرهای آبراهه های تحتانی سددز مورد برر سی قرار گرفته
استا مدلسازی این شیر با هد آشکارسازی جریان برگشتی احتمالی
در شیر و ارائه راهکاری عملی برای کاهش آن طرحریزی شده استا

مکش هوا در باالی بدنه شدیر در نظر گرفته شدده اسدتا مکش هوا به
درون پو سته شیر باعث جلوگیری از کاهش ف شار و آ سیب ر سانی به
حلقه های آب بندی شیر ناشی از پدیده مخرب کاویتاسیون می شودا
مشددخصددات ابعادی و کارکردی شددیر تنظیم جریان جدید و مجرای
خروجی آن در جدول ( )1ارائه شده استا

تشریح مسئله
در طرح بهسددازی مجموعه شددیرهای آبراهه های تحتانی سددددز،
شیر تنظیم جریان قدیمی با یک شیر جدید از نو هاول-بانگر تعویض
می گرددا همچنین در طرح جدید یک شدددیر دروازه ای دیگر ،قب از
شیر تنظیم جریان جدید با هد ایجاد مانع در برابر ن شتی های شیر
دروازه ای قدیمی و فراهم سدددازی شدددراین مطمبن تر برای تعمیر و
نگهداری شیر تنظیم جریان تعبیه شده است شک ()1ا
طرح مجر ای خروجی شدددیرهای تنظیم جریان جدید بر خن نو
قدیمی به بدنه شیر مت ص ا ستا مجرای خروجی قدیمی تنها از یک
قسمت استوانه ای تشکی یافته است اما مجرای خروجی جدید شام
یک ق سمت مخروطی و یک ق سمت ا ستوانه ای ا ستا این مجموعه از
طریق قطر کوچک قسمت مخروطی به بدنه شیر تنظیم جریان متص
شده است شک ()2ا

جدول ( :)1مشخصات ابعادی و کارکردی شیر تنظیم جریان و مجرای خروجی

قطر ورودی شیر ()mm

 1550طول شیر ()mm

قطر خروجی مجرای
خروجی ()mm

حداکثر فشار
3800
باالدست سد ()Bar
حداکثر دبی
()m3/s

طول بخش مخروطی
مجرای خروجی ()mm

835

طول بخش استوانه ای
مجرای خروجی ()mm

ارتدا مح نصب تا
1500
تراز پایاب ()m

1452
14
50
50

وجود جریان برگشدددتی نامطلوب در طرح جدید شدددیر تنظیم جریان
محتم اسدددتا به گونه ایکه در خنل بهره برداری ،عنوه بر پرشددددن
محدظه داخلی شددیر تنظیم جریان ،متناسددب با درصددد گشددودگی،
مقداری از سیال نیز از طریق دریچه های هوادهی به بیرون از محدظه
شددیر راه می یابدا از آنجاییکه محدظه شددیر تنظیم جریان در برگیرنده
دروازه و سددیسددتم هیدرولیکی عملگر آن می باشددد و سددیال خروجی
همراه ر سوبات غلیظ انبا شته شده در باالد ست سد ا ست ،مطمبنا در
چنین شرایطی سی ستم هیدرولیک با ا شکاالت ا سا سی مواجه خواهد
شدا عنوه بر آن پر شدن محدظه شیر و خروج جریان از دریچه های
هوا دهی ،باعث عدم امکان هوادهی به سدددیسدددتم برای کاهش اثرات
مخرب پدیده کاویتاسیون در حلقه های آب بند شیر خواهد شدا
بنابراین پیش از نصددب نهایی این مجموعه شددیرها ،مدلسددازی فیزیکی
شدددیر های تنظیم جر یان جد ید همراه با مجرای خروجی ،به منظور
تحقیق وجود جریان های برگ شتی احتمالی و ارائه طرح های ا صنحی
جهت کاهش آن ،به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفتا

شک ( :)1طرح جدید مجموعه شیرهای آبراهه تحتانی

مدلسازی فیزیکی
مدلسازی مجموعه شیرآالت جدید آبراهه های تحتانی سددز ،با هد
تحقیق تجربی جریان برگ شتی در مجموعه شیر هاول-بانگر و مجرای
خروجی جدید طرح ریزی شده ا ستا بدین منظور ساخت مدل 1:10
شدددیر تنظیم جریان در دسدددتور کار قرار گرفتا الزم به کر اسدددت ،از
آنجایکه شدددیرهای دروازه ای قدیمی و جدید در زمان بهره برداری از
مجموعه شددیرآالت ،در حالت کامن باز قرار دارند و مجرای داخلی این
شیرها و آبراهه یک مسیر نسبتا پیوسته را شک می دهد ،جهت ساده
سازی طرح مدل و بدون کاهش دقت نتایج ،از مدل سازی فیزیکی این
دو شیر چ شم پو شی می شودا همچنین با توجه به اینکه بخش اعظم
افت جریان در شیر کنترل جریان رخ می دهد و سهم ب سیار ناچیزی از
افت جریان در خنل عبور از آبراهه و سایر شیرآالت ایجاد می گردد ،با

شک ( :)2طرح شیر تنظیم جریان و مجرای خروجی جدید

بنابراین شیر تنظیم جریان جدید و مجرای خروجی به صورت یک
مجموعه یک ارچه عم می کنندا از آنجاییکه مجرای خروجی به شددیر
اتصال دارد و امکان مکش هوا در این طرح وجود ندارد ،دو مسیر برای
2
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دقت ب سیار باالیی می توان از تغییر قطر آبراهه و موانعی که در م سیر
قرار دارند ،صرفنظر نمودا
مدلسدددازی فیزیکی مورد نظر ،با اسدددتداده از رور تشدددابه اویلری
طرحریزی شده ا ستا تشابه اویلری بر مبنای عدد بدون بعد اویلر و به
صورت ن سبت نیروهای ف شاری به نیروهای اینر سی تعریف می شود
معادله ()1ا
()1

𝑃∆
𝜌𝑉 2

=

نیروهای فشاری
نیروهای اینرسی

محین بیرونی جت خروجی از دروازه شددیر با قسددمت مخروطی شددیر
هاول-بانگر بدسدددت آمده اسدددتا به گونه ایکه جت خروجی هیچگونه
تماسی با حلقه های برگرداننده جریان نداشته باشندا
بنابراین آزمای شات تجربی در سه حالت-1 :مجرای خروجی ساده-2 ،
مجرای خروجی همراه با یک ردیف حلقه برگرداننده جریان برگشتی و
-3مجرای خروجی همراه با دو ردیف حلقه برگرداننده جریان برگ شتی
در در صدهای گ شودگی مابین  5تا  80در صد و با فوا ص  5در صدی
برنامه ریزی شده استا

= 𝑢𝐸

عنوه بر آن باید در بحث ت شابه اویلری شیر تنظیم جریان این نکته را
در نظر داشددت که ،جریان عبوری در هر دو حالت شددیر اصددلی و مدل
باید به صددورت کامن آشدددته باشددد و عدد رینولدز به ترتیب در شددیر
اصلی و مدل بزرگتر از  107و  105باشد ][7ا
در مدلسددازی فیزیکی پیش رو حداکثر فشددار ورودی به شددیر تنظیم
جریان نمونه اصدددلی با توجه به بیشدددینه تراز آب دریاچه و تراز مح
نصب شیر 14 ،بار در نظر گرفته می شودا بنابراین بر اساس توضیحات
ارائه شددده ،فشددار ورودی به شددیر تنظیم جریان مدل فیزیکی  1/4بار
محاسبه می شودا در نتیجه مطابق روابن ( )2تا ( )4و با در نظر گرفتن
اینکه سیال عام در دو حالت طرح ا صلی و مدل یک سان (آب) ا ست،
مقادیر مقیاس های فشددار و دانسددیته به ترتیب  0/1و  1در نظر گرفته
می شوندا و با جایگذاری در رابطه ( ،)1مقیاس سرعت  0/316محاسبه
می شودا
()2
()3
()4

=

𝑒𝑝𝑦𝑡𝑜𝑡𝑜𝑟𝑃𝑃

𝑙𝑒𝑑𝑜𝑀𝑃
𝑒𝑝𝑦𝑡𝑜𝑡𝑜𝑟𝑃𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑−
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑀𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑−
𝑒𝑝𝑦𝑡𝑜𝑡𝑜𝑟𝑃𝑉
𝑙𝑒𝑑𝑜𝑀𝑉

شک ( :)3مح نصب حلقه های برگرداننده جریان برگشتی در قسمت
مخروطی مجرای خروجی

در طرح هایی که مجرای خروجی به شیر تنظیم جریان متص نیست،
اندازه گیری مقدار جریان برگشتی با جداسازی محدوده زیر شیر و
مجرای خروجی از محین پیرامون و جمع آوری سیال برگشتی به راحتی
امکان پذیر استا اما در طرح هایی که مجرای خروجی و شیر تنظیم
جریان به یکدیگر متص هستند ،امکان اندازه گیری مستقیم جریان
برگشتی بدون ایجاد تغییر در طرح ممکن نخواهد بودا
در این مطالعه به عنوان یک رور جایگزین ،سنجش دبی هوای ورودی
به محدظه شیر از طریق دریچه های هوادهی و مشاهدات عینی جریان
برگشتی از طریق دریچه های هوادهی و مقایسه تغییرات آنها در
گشودگی های مختلف دروازه شیر انتخاب گردیدا نتایج آزمایشات
تجربی متعدد آشکار ساخت که میزان جریان برگشتی و مکش هوا از
طریق دریچه های هوادهی با یکدیگر رابطه عکس دارندا جاییکه میزان
مکش هوا در بیشینه مقدار خود قرار دارد ،جریان برگشتی کمتری
مشاهده می گرددا همچنین در محاسبه طول پرتابه چند نکته حائز
اهمیت استا نخست اینکه چون در مقیاس حقیقی ،ارتدا شیر تا تراز
کف پایین دست حدود  50متر است ،بنابراین در مدل نیز می بایست
فاصله قائم  5متری از شیر تا کف تراز پایین دست مدل رعایت شودا
چنانچه رعایت این ارتدا با توجه به امکانات موجود و محدودیت های
محیطی آزمایشگاه امکان پذیر نباشد ،می بایست با فرض حرکت سیال
به صورت یک ره و استداده از معادالت سینماتیک رات ،سیر حرکتی

= 𝑃𝜆
= 𝜌𝜆
= 𝑉𝜆

با در اختیار داشددتن مقیاس سددرعت ،دبی جریان اصددلی در گشددودگی
های مختلف دروازه شیر (اطنعات سازنده شیر) و مشخصات هندسی
شیر اصلی و مدل ،دبی عبوری از مدل فیزیکی محاسبه می گرددا
با توجه به اینکه شرکت سازنده ( شرکت ننچینی) 1حداکثر گ شودگی
شدددیر را در باالترین تراز آب دریاچه  80درصدددد اعنم نموده اسدددت،
آزمای شات تجربی در گ شودگی های مابین  5تا  80در صد و با فوا ص
 5درصدددی طرحریزی می شددوندا تحقیق جریان برگشددتی از طریق
ساخت مدل با مقیاس  1به  10از شیر هاول-بانگر و مجرای خروجی
آن انجام می شدددودا با هد تعدی جریان برگشدددتی و کاهش اثرات
نامطلوب آن ،دو ردیف حلقه های برگرداننده جریان برگشدددتی مطابق
شک ( )3در قسمت مخروطی مجرای خروجی پیش بینی شده استا
مطابق این طرح به ترتیب یک و دو ردیف حلقه برگرداننده جریان ،با
فوا ص  3سانتیمتری از میانه ق سمت مخروطی مجرای خروجی شیر
مدل نصددب می شددوندا ارتدا برگرداننده های جریان  2سددانتیمتر و
ضخامت آنها  5میلیمتر ا ستا فا صله ن صب این حلقه های برگرداننده
جریان و ارتدا آنها از طریق فرض محافظه کارانه موازی بودن امتداد
1-Nencini
3
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ره را پیش بینی نمودا در مدل مورد نظر این تحقیق ،از آنجاییکه فاصله
مابین مرکز خروجی شیر و سطح آب استخر در پایین دست 1/68 ،متر
است ،استداده از مدل سینماتیک رات برای محاسبه طول پرتابه
الزامیست شک ()4ا در این حال ابتدا با استداده از طول پرتابه اندازه
گیری شده تا سطح آب ،سرعت خروجی سیال با استداده از معادله ()5
بدست می آید ][8ا پس از آن با استداده از سرعت خروجی بدست آمده
و جایگذاری ارتدا  5متر در سمت چپ معادله ( ،)5طول  Xپرتابه
بدست خواهد آمدا  θزاویه پرتابه نسبت به سطح افق است (در مدل
مورد نظر این زاویه  0درجه است)ا
)𝜃( 𝑠𝑒𝑐 2

()5

𝑔𝑋 2
2𝑢2

مقیاس سرعت با حداکثر خطا  5/4درصد در گشودگی  30درصد قرار
داردا

𝑌 = 𝑋𝑡𝑎𝑛(𝜃) −

شک ( :)5مدل فیزیکی شیر هاول-بانگر و تجهیزات آزمون مدلسازی فیزیکی
1000

800
700

شک ( :)4ابعاد مورد نیاز برای محاسبه طول پرتابه

600
500
400

تجهیزات آزمون
دبی مورد نیاز آزمون از طریق دو عدد پمپ سدددانتریدیوژ محصدددول
شدددرکت پم یران با مدل  150-315تامین می گرددا این دو پمپ به
منظور افزایش دبی ،به صددورت موازی نصددب شددده اندا کنترل فشددار
ورودی به شاخه شیر مدل ،با استداده از شاخه کنار گذر مجهز به شیر
تنظیم دبی عبوری انجام می شودا
فشار خروجی هر یک از دو پمپ و همچنین فشار ورودی به شیر مدل،
از طریق ف شار سنج هایی با دقت  ± 0/1بار سنجیده می شودا دبی
شاخه کنار گذر با ا ستداده از دبی سنج با دقت  10 m3/hاندازه گیری
می شددودا همچنین دبی شدداخه شددیر مدل که دارای اهمیت باالتری
ا ست با استداده از دبی سنج الترا سونیک پرتاب با دقت ± 0/1 m3/h
ثبت می گرددا دبی هوای ورودی به دریچه های هوادهی شددیر مدل با
اسددتداده از یک انیمومتر با دقت  ± 0/1 m/sاندازه گیری می شددودا
آب مورد نیاز برای آزمون شددیر مدل از طریق اسددتخری به حجم m3
 300تامین می گرددا ا ندازه گیری ها بر اسددداس اسددد تا ندارد ][9
ساماندهی شده اندا مدل فیزیکی شیر هاول-بانگر و مجموعه تجهیزات
آزمون آن در شک ( )5نمایش داده شده استا

300

دبی اندازه گیری شده

200

دبی محاسبه شده

دبی جریان اصلی ()m3/h
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5

درصد گشودگی ()%
شک ( :)6مقایسه نتایج دبی های اندازه گیری شده و محاسبه شده مدل

وجود جریان برگشتی در درصدهای گشودگی مختلف شیر هاول-بانگر
مدل در فواصدد  5درصدددی و از گشددودگی  5تا  80درصددد با فراهم
سددازی فشددار اسددتاتیک ورودی به شددیر بررسددی می گرددا این فشددار
اسددتاتیک از کسددر فشددار دینامیکی از حداکثر فشددار  1/4بار حاصدد
می شددودا نتایج تجربی حاکی از آن اسددت که در تمامی درصدددهای
گ شودگی ،جریان برگ شتی درون پو سته پو ش شی شیر از طریق لوله
های هوادهی قاب رویت می باشدا میزان جریان برگشتی در گشودگی
های مابین  25تا  45در صد بی شترین مقدار خود را دارا می با شدا به
گونه ایکه مقداری از این جریان به بیرون از محدظه شیر از طریق لوله
های هوادهی راه می یابدا مسددلما وقو این حجم از جریان برگشددتی
عنوه بر احتمال باالی آسددیب رسددانی به سددیسددتم هیدرولیکی عملگر
شیر ،جریان مکش هوا برای تعدی پدیده کاویتاسیون را نیز به صورت
کا م مخ ت می ک ندا م قادیر دبی مکش هوا از طریق دری چه های
هوادهی در نمودار شک ( )7نمایش داده شده استا
بنابراین در چنین شددرایطی دو گزینه جهت تعدی این حجم از جریان
برگشدددتی وجود داردا -1تغییر طرح مجرای خروجی و -2اسدددتداده از
حلقه های های برگرداننده جریانا تغییر در طراحی به معنی تغییر در

تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
در ابتدا به منظور اطمینان حاصدد کردن از دقت مدلسددازی فیزیکی،
مقادیر دبی های اندازه گیری شدددده و دبی های محاسدددبه شدددده با
بکارگیری معادله ( )4در حداکثر فشدددار باالدسدددت  1/4بار با یکدیگر
مقای سه می شوندا نتایج این مقای سه در نمودار شک ( )6ارائه شده
ا ستا آ شکار ا ست که مدل سازی فیزیکی در تطابق ب سیار خوبی از نظر
4
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زوایای میانی  25تا  50درصددد عمن جریان برگشددتی محسددوسددی به
صورت عینی مشاهده نمی گرددا
ORIGINAL HOOD

0.14

ORIGINAL HOOD WITH
DEF#1
ORIGINAL HOOD WITH
DEF#2

0.12
0.1
0.08

0.04
0.03

0.02

دبی مکش هوا از دریچه های هوادهی
()m3/h

0

0.025
0.02

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

5

درصد گشودگی دروازه شیر ()%
شک ( :)8مقادیر مکش هوا از طریق دریچه های هوادهی در سه حالت -1
طرح اصلی -2مجرای خروجی همراه با یک برگرداننده و -3مجرای خروجی
همراه با دو برگرداننده

0.015
0.01

()m3/h

0.06

دبی مکش هوا از دریچه های هوادهی

زاویه قسمت مخروطی مجرای خروجی است (کاهش زاویه)ا این تغییر
ضمن تحمی هزینه های گزا  ،منجر به افزایش طول مجرای خروجی
خواهد شد و با توجه به محدودیت عرض مح نصب شیرهای مذکور و
بیرون زدگی شدددیرها از عرشددده مح نصدددب ،این رور امکان پذیر
نمی باشدددا بنابراین در این تحقیق اسددتداده از حلقه های برگرداننده
جریان به عنوان یک رور جایگزین به منظور تعدی هر چه بیشدددتر
جریان برگشتی مورد بررسی قرار گرفته استا

0.005

در شک ( ،)9نتایج عینی جریان برگشتی در گشودگی  40درصد برای
سه حالت مورد بررسی نمایش داده شده استا در این تصویر به شک
مح سو سی تاثیر بکارگیری حلقه های برگرداننده جریان قاب م شاهده
می باشدددا همچنین در شددک ( ،)10میزان جریان برگشددتی در حالت
ن صب دو حلقه برگرداننده جریان برای گ شودگی  80در صد -جاییکه
بیشدددینه جریان برگشدددتی در حالت بکارگیری حلقه های برگرداننده
جریان ظاهر می شدود -و حالت طرح اصدلی نمایش داده شدده اسدتا
آ شکار ا ست که حالت  2شباهت ب سیاری به گ شودگی  40در صد-
جاییکه حداق مقدار جریان برگشددتی و حداکثر دبی مکش هوا را دارا
می باشدددد -داردا اما با اندکی دقت می توان الیه های نازکی از جریان
برگشتی را در تصویر مشاهده نمودا

0
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درصد گشودگی دروازه شیر ()%

0

شک ( :)7دبی مکش هوا از طریق دریچه های هوادهی شیر مدل طرح اصلی

اولین ردیف حلقه های برگرداننده جریان در فاصدددله میانی قسدددمت
مخروطی مجرای خروجی نصددب شددده اسددتا تحقیق تجربی جریان
برگشددتی آشددکار سدداخت که تا حد بسددیار قاب قبولی از مقدار جریان
برگ شتی قاب رویت از طریق دریچه های هوادهی کا سته می شودا به
گونه ایکه عنوه بر حذ راه یابی جریان برگشتی به بیرون از بدنه شیر
تا حد ب سیار قاب توجهی از میزان جریان برگ شتی کا سته می شودا
همچنین به شددک محسددوسددی میزان مکش هوا از طریق دریچه های
هوادهی افزایش می یابدا مطابق نمودار شددک ( )8و مشدداهدات عینی،
میزان جریان برگ شتی برعکس طرح ا صلی در زوایای گ شودگی مابین
 25تا  45درصدددد در حداق و دبی مکش هوا در حداکثر مقادیر خود
قرار دارندا به گونه ایکه در گشودگی  35درصد به مقدار بیشینه m3/h
 0/11افزایش می یابدا در این حالت مطابق مقادیر دبی مکش هوا و
م شاهدات عینی ،بی شترین مقادیر برگ شت جریان در گ شودگی های
مابین  55تا  80درصدددد رخ می دهدا بنابراین بکارگیری حلقه های
برگرداننده جریان ،دامنه حداکثری جریان برگشدددتی را از گشدددودگی
های مابین  25تا  45درصد به  60تا  80درصد و البته با مقادیر بسیار
پایینتر و با نرخ تقریبا ثابت جابجا می کندا در ادامه تحقیق تجربی
عنوه بر حلقه برگرداننده اول ،حلقه برگرداننده دوم نیز برای کاهش
حجم جریان برگشتی باقیمانده به خصو در گشودگی های بیشتر از
 50درصددد بررسددی گردیدا مطابق شددک ( ،)8اضددافه شدددن حلقه
برگرداننده دوم ،در گشودگی های کمتر از  25درصد و گشودگی های
بیشدددتر از  50درصدددد تاثیر مثبتی در تعدی هر چه بیشدددتر جریان
برگشتی داردا اما در زوایای میانی مابین  25تا  50درصد تداوت زیادی
در دبی مکش هوا وجود نداردا الب ته خاطر نشدددان می گردد که در

شک ( :)9مشاهدات عینی تداوت جریان برگشتی در گشودگی  40درصد
برای سه حالت  )1طرح اصلی )2 ،بکارگیری یک ردیف حلقه برگرداننده و
 )3بکارگیری دو ردیف حلقه برگرداننده

همچنین اندازه گیری تجربی طول پرتابه آ شکار می سازد که عنوه بر
تحقیق تجربی تاثیر ب کارگیری حل قه های برگردان نده بر جر یان
5
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برگ شتی ،تاثیر آنها بر طول پرتابه شیر نیز ارزیابی گردیده ا ستا نتایج
تجربی حاکی از آن اسدددت که تعداد حلقه های برگرداننده در طول
پرتابه تاثیرگذار نمی با شد بنابراین در شک ( ،)11نتایج بد ست آمده
از طول پرتابه در حالت طرح اصدددلی و حالت ب کارگیری حلقه های
برگرداننده جریان نمایش داده شده ا ستا آ شکار ا ست که بکارگیری
حلقه های برگرداننده موجب افزایش طول پرتابه در تمامی در صدهای
گشودگی می شود و در گشودگی  40درصد دارای بیشینه  12/58متر
استا این مقدار  6/6درصد نسبت به بیشینه طول پرتابه  11/8متر در
حالت طرح اصلی در همان درصد گشودگی بیشتر استا
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شک ( :)10تصویر فضای داخلی محدظه شیر در گشودگی  80درصد در
حالت  )1طرح اصلی و حالت  )2همراه با دو برگرداننده
13

حالت اصلی

همراه با برگرداننده
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طول پرتابه ()m
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درصد گشودگی ()%
شک ( :)11طول پرتابه در دو حالت  )1طرح اصلی و  )2همراه با برگرداننده

نتیجه گیری
در این تحقیق وقو جریان برگ شتی در شیرهای تنظیم جریان آبراهه
های تحتانی سددز با ا ستداده از مدل سازی فیزیکی مورد ارزیابی قرار
گرفته ا ستا بر این ا ساس تحقیق تجربی روی مدل  1:10از شیرهای
مذکور انجام شده ا ستا بر ا ساس نتایج تجربی در تمامی در صدهای
گ شودگی پدیده جریان برگ شتی م شاهده می گردد و در در صد های
میانی  25تا  45درصد بخشی از جریان برگشتی از طریق دریچه های
هوادهی به بیرون از محدظه شیر راه پیدا می کندا بنابراین ا ستداده از
دو ردیف حلقه های برگرداننده جریان به عنوان روشدددی برای تعدی
جریان برگ شتی مورد ا ستداده قرار گرفتا نتایج حاکی از آن ا ست که
حلقه های برگرداننده جریان میزان جریان برگشتی را به حداق مقدار
می رسدددانند به گونه ایکه نه تنها سدددیال به بیرون از بدنه شدددیر راه
نمی یابد بلکه میزان مکش هوا برای کنترل پدیده کاویتاسدددیون در
تمامی در صدهای گ شودگی افزایش می یابدا همچنین طول پرتابه در
بیشینه مقدار -گشودگی  40درصد 0/78 ،-متر افزایش می یابدا
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