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چكيده
حوضچه رسوبگیر گردابی یک سازه رسوبگیر مداوم ،کارآ برای حذف رسوبات بار بستر و بار معلق درشت دانه میباشند .در این مطالعه ،آزمایشاتی
در آزمایشگاه گروه مهندسی علوم آب دانشگاه فردوسی مشهد بر روی ستاپ حوضچه گردابی با جریان آب زالل انجام شد .شددت جریدان در موددوده
 22-8لیتر در ثانیه بود .سرعت 3بعدی درون حوضچه با استفاده از  ADVاندازهگیری شد .میدان جریان با استفاده از معادالت ناویر -استوکس در حالت
آرام (حل مستقیم با مش درشت) و با کاربرد مدلهای تالطمی  k-ω ،k-ε standardو  Smagorinskyحل شد .رانددمان جریدان وروجدی بده کدل
جریان ورودی تعیین ،وطوط هم تراز آب ترسیم و سرعت مماسی اندازهگیری شد .نسبت راندمان جریان وروجی به کل جریان ورودی برابر  75تا 87/5
درصد اندازه گیری شد .معادله پروفیل سطح آب و معادله سرعت مماسی با استفاده از آنالیز ابعادی و رگرسیون تعیین و رابطه سرعت با رابطه تجربی سایر
پژوهشگران مقایسه شد .نتایج راندمان جریان وروجی و پروفیل سطح آب و سرعت مماسی مواسبه شده از مدلهای تالطمدی بدا نتدایج آزمایشدگاهی
مقایسه شد و مدل  Smagorinskyدارای همووانی مناسبی با نتایج آزمایشگاهی بود و وطای نسبی مدل کمتر از  %3بود .شکلگیری نواحی گردابدی
آزاد و اجباری در مدل  Smagorinskyمشابه نتایج آزمایشگاهی بود.
واژههايكليدي :آنالیز ابعادی ،پروفیل سطح آب ،راندمان جریان وروجی ،سرعت ،مدلهای متالطم
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مقدمه  

حوضچه تهنشینی گردابی 4سازهای مشابه سیکلونها بوده کده بدا
شکلگیری گردابهها در حوضچه استوانهای امکدان افدزایش رانددمان
ته نشینی میزان ذرات رسوبی در مقایسه با حوضچه مسدتطیلی معدادل
را فدراهم مدیآورد ) .(Curi et al., 1975در ابتددا جریدان از کاندال
ورودی ،وارد حوضچه استوانهای با کف مخروطی شدکل مدیگدردد و
پس از چرویدن در حوضچه ،از کانال وروجی که در دیواره حوضدچه
وجود دارد وارج میگردد .گرداب تولید شدده در حوضدچه ،ترکیبدی از
یک گرداب آزاد و یک گدرداب اجبداری مدیباشدد کده باعدا رانددن
رسوبات به حاشیه حوضچه شدده ) (Cecen and Bayazit., 1975و
 -1دانشجوی دکتری گروه علوم مهندسی آب ،سازههای آبی ،دانشدکده کشداورزی،
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در اثر جریانهای ثانویه تولید شده در حوضدچه ،رسدوبات بده سدمت
روزنه وروجی که در کف حوضچه قرار دارد هدایت میشوند ( Utikar
 .)et al., 2010بنابرین هندسه جریان باعا مدیگدردد ذرات رسدوبی
مسیر سقوط مارپیچی که بسیار طوالنیتر از قطر حوضدچه مدیباشدد
طی کنند که همین باعا رانددمان بداالی حوضدچه علدیرغدم ابعداد
کوچک آن نسبت به رسوبگیرهای معمولی میگردد .این ویژگی بارز
 VSBمنجر به افزایش کاربرد آن میگردد .با این حال ،بدا توجده بده
ساوتار پیچیده سهبعدی جریان در  ،VSBتا به حدال ،ایدن سداوتار و
فرآیند جداسازی مورد بررسی قرار نگرفته است.
مشوری با مدلسازی عددی جریان ،راندمان تلهاندازی رسدوب در
حوضچه رسوبگیر گردابدی را بدا اسدتفاده از روا اودتالف موددود
تعیدین نمدود ) .(Mashuri., 1986پدل و همکداران (Paul et al.,
) 1991ضمن بررسی ابعاد طراحی حوضچههای گردابی ،روابطی برای
تعیین ضریب دبی روزنه مرکزی ،بیشینه سرعت مماسی در حوضدچه،
عمق آب در حوضدچه ،رانددمان تلدهانددازی ،ارایده نمودندد .اطهدر و
همکداران ) (Athar et al., 2003مولفدههددای سددرعت در دو نددو
حوضچه را اندازه گیدری کردندد .نتدایج ایشدان حداکی از آن بدود کده
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الگوهای جریان در بخشهای مختلف از موفظه گردابی متفاوت بوده
و این ناشی از متأثر شدن جریدان از کاندال ورودی و کاندال وروجدی
است .ایشان بخشهای دارای توزیع سرعت مشابه را تعیین و رابطده
تجربی برای سرعتهای مماسی و شعاعی در دو هندسه مختلف ارایه
نمودند .همچنین ،رابطه واحدی برای مولفده سدرعت عمدودی تعیدین
کردند و فرض کردند که در نزدیکی کدف صدادب باشدد .بدهعبدارتی،
فرض جریان دوبعدی را در اکثر بخدشهدای حوضدچه پذیرفتندد و از
اثرات جریانهای ثانویه صرفنظر نمودند که نقش اساسی در حرکدت
ذرات رسوبی به سمت روزنه مرکزی دارد .رابطه سرعت مماسی بدون
بعددد (نرمددال شددده بددا سددرعت ورودی) بددرای 0.20≤r/R≤1.0و
 ،0.0≤θ≤2πبه صورت رابطه  1و  2میباشد.
u
(= [{2.22 4.46 (r / R) + 3.05(r / R) }× (0.83 + 0.224θ 0.059θ )] )1

).2011
از آنجاییکه هیچ مدلسازی عددی با کاربرد مدلهای  LESبدر
روی  VSBانجام نشده است ،ولی سیکلونها که دارای ساوتار جریان
و هندسه مشابه به  VSBهسدتند ،بدا ایدن روا مدورد مطالعده قدرار
گرفتند که شامل مطالعدات درکسدن و همکداران (Derksen et al.,
) ،2008طلبی و همکاران ) ،(Talbi et al., 2009آتیکار و همکداران
) (Utikar et al., 2010و میکلسدیس و همکداران (Mikulčić et
) al., 2014میباشند .نتایج این پژوهشگران حاکی از آن بود که برای
شبیهسازی صویح جریان درون سیکلونها و همچنین اندرکنش میان
دوفاز ،شبیهسازی به روا ادیهای بزرگ ( )LESنسبت به مدلهای
 RANSبهوصوص برای شکلگیری گردابه ،برتری دارد .در پدژوهش
کنونی ،به منظور شبیهسازی عددی جریدان از هندسده ارایده شدده در
مطالعدده اطهددر و همکدداران ) (Athar et al., 2002اسددتفاده شددد
(شکل .)1مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان بر روی دبدی هدای
مختلف ورودی به حوضچه ارایه شده و نسبت کسر حجمی از مقدادیر
دبی وروجی از روزنه بده دبدی ورودی از نتدایج آزمایشدگاهی تعیدین
گردید .منونیهای همعمق سطح آب ترسیم و معادله عمق آب تعیین
برآورد شد .معادله سرعت مماسی تعیین و با دادههای آزمایشدگاهی و
رابطه تجربی اطهر و همکاران )(Athar et al., 2003مدورد مقایسده
قرار گرفت .پروفیدل سدطح آب و سدرعت مماسدی مواسدبه شدده از
مدلهای تالطمی نیز با مقادیر آزمایشدگاهی مقایسده شدده تدا دقدت
هریک از مدلهای تالطمی ارزیابی گردد.

نسبت به وط 0درجهut ،سرعت مماسی در حوضچه Qout ،دبی کاندال
وروجی Qin ،دبی ورودی می باشد ).(Athar et al., 2003
کشاورزی و غیثی رفتار جریان درون نوعی از حوضچه رسوبگیر
را با اندازهگیری مولفههدای سدرعت مماسدی ،شدعاعی و مودوری بدا
 ADVتولیل کرده و وطوط جریان را ترسیم کردند .ایشان دریافتندد
که در ناحیه ورودی حوضچه ،بیشترین جریانهای ثانویده در مقطدع
 90درجددده شدددکل مدددیگیدددرد کددده تودددت تددداثیر کاندددال ورودی
مدیباشدد ) .(Keshavarzi and Gheisi., 2006ضدیایی ( Ziaei.,
 )2007با مدلسازی جریان حوضچه در حالت آرام ،ساوتار جریدان را
مورد بررسی قدرار داد .چداپکرور و همکداران (Chapokpour et al.,
) 2011الگوی سهبعدی سرعت در  VSBرا بدهصدورت آزمایشدگاهی
ارایه نمودهاندد .چداپکرور و همکداران جریدان در  VSBرا بدهصدورت
عددی با نرمافزار  FLOW-3Dمورد بررسدی قدرار دادندد .ایشدان در
شبیهسازی جریان در  ،VSBشکلگیری هسته هوا را در مول روزنده
وروجی مشاهده ننمودهاند و سیال آب بدون هوا از روزنه تخلیه شدده
است .همچنین ،در بازههای زمانی مختلف ،گردابههای سداعتگدرد و
پادساعتگرد و در بروی نقاط روزنه مشاهده شده است کده در طدول
گذر زمان پدیدار و سرس ،ناپدید شدده اسدت (Chapokpouret al.,
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آزمایشها در آزمایشگاه گروه علوم مهندسی آب دانشگاه فردوسی
مشهد بر روی ستاپ آزمایشگاهی متشکل از کانال ورودی (به طول 4
متر ،عرض  0/2متر و ارتفا  0/3متر) ،حوضچه گردابدی (بده قطدر 1
متر ،و ارتفا  0/4متر با شیب کف 1:10به سمت روزنه مرکزی و قطر
روزنه  0/1متر) و کانال وروجی (به طول  3متدر ،عدرض  0/2متدر و
ارتفا  0/3متر) میباشد .شدت جریان ورودی بده کاندال در موددوده
 22-8لیتر در ثانیه برای مدلسدازی آزمایشدگاهی و عدددی در نظدر
گرفته شد .از عمقسنج دستی بدا دقدت  ±0/1میلدیمتدر بده منظدور
اندازهگیری پروفیل سطح آب استفاده شد .شددت جریدان حجمدی بدا
استفاده از سرریز مستطیلی در انتهدا انددازهگیدری شدد .بدرای تعیدین
سرعتهای مماسی ،شعاعی و مووری درون حوضچه از سرعتسدنج
مغناطیسی سدهبعددی  Nortek 21 MHz Micro-ADVدر شدرایط
آب زالل استفاده شد .سرعتها در  8مقطع با زوایای مختلف (،45 ،0
 270 ،225 ،180 ،135 ،90و  315درجدده) بدده فواصددل  0/2از کددف
اندازهگیری شدند .در هدر ارتفدا  ،سدرعت در  140نقطده در راسدتای
1- large eddy simulation
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شعاعی اندازهگیری شد (شکل  .)3بهدلیل مودودیت اندازهگیریهدا در
نزدیکی روزنه (شکلگیری هسته هوا) ،دیواره (مول  )ADVو سدطح
آب (نبود میله اندازهگیری رو به پایین) ،سرعت در منطقه نزدیدک بده
روزنه و دیواره حوضچه اندازهگیری نشد.
معادالتحركتواجرايمدلعددي

با توجه اینکه عدد بیبعدد رینولدذر موددوده 39800-110000
می باشد جریان آشفته بوده بنابراین ،بهمنظور شدبیهسدازی جریدان در
حوضچه ،معادالت ناویر اسدتوکس (معادلده  )4بدا کداربرد مددلهدای
تالطمدی  RANSشدامل  )Wilcox., 1993( k-ε standardو k-ω
( Wilcox., 1993و مددل تالطمدی  LESشدامل Smagorinsky
) (Rodi., 2016حل گردید.
)( ρ u
∂
+ u.∇(ρ u) = ∇p + μ Δu + F
∂
t
(-4الف)

u  0

(-4ب)
کدده در آن u ،بددردار سددرعت ) p ،(u,v,wفشددار ρ ،چگددالی µ،
ویسکوزیته سیال و  Fنیروی جسدمی ∇،و Δعملگرهدای گرادیدان و
الپالس.
T

مدل k-ε standard

در مدددل  ،k-ε standardادی ویسددکوزیته از رابطدده  5تعیددین
میشود:
k2
μT = ρ C μ
ε

()5

که در آن k ،انرژی کینماتیکی تالطدم ε ،ندر
ثابت مدل میباشد .معادالت انتقال برای ( kمعادله  6الف) و ( εمعادله
 6ب) بهصورت زیر میباشد.
اسدتهالکی و C

( -6الف)
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∂
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( 6-ب)
که در آن G  T u  u : u ،تولیدد اندرژی کینمداتیکی
توربالنسی و ” “:بیانگر ضرب اسکالری تانسور است .ضرایب مدل بر
طبق ویلکوکس ) (Wilcox., 1993عبارتند از
T

C = 0.09, k = 1.0, = 1.3, C1 = 1.44, C2= 1.92

مدل k-ω

در مدل  ،k-ωادی ویسکوزیته از رابطه  7تعیین میشود.
k
T  
)( 7



که در آن k ،انرژی کینماتیکی تالطم ω ،ندر اسدتهالکی ویدژه
(نسبت نر استهالکی در واحد انرژی کینماتیکی تالطمی) میباشدند.
معادالت انتقال برای ( kمعادله  8الف) و ( ωمعادلده  8ب) بدهصدورت
زیر میباشد:
  k 
    u k       T  k  G     k
t
( -8الف)



βρω 2



)∂(ρ ω
ω
+ ∇ (ρ uω) = (μ + σμT ) Δω + α G
∂
t
k

( -8ب)
که در آن ،ضرایب معادله برابر

 = 5/9,  = 3/40, * = 0.09,  = 0.5, and  * = 0.5.

مدلSmagorinsky

رواهای پایه مدلسازی با ،LESفیلترگیری از معادالت حرکدت
(معادالت  4الف و ب) یا فیلترگیری از حل این معادالت است .تجزیه
متغیرهددددای وابسددددته در روا  LESبددددهصددددورت معادلدددده
)  U ( x , t ) = u~( x , t ) + u * ( x , tمی باشد ،که با جایگدذاری
در معادله مومنتم و فیلترگیری پایینگذر از معادلده ،معادلده  9حاصدل
میشود:
~
~~
~
~
(U ) t  (UU )  ( P ) (U )  .τ SGS

()9
در آن ũ ،سرعت جریان با طول موجهای کوتاه کوچکتر از طول
موج قطع (با کاربرد فیلترگیری پایینگذر 1از  u* ،)Uسرعت جریان بدا
طول موجهای بلند (با کاربرد فیلترگیری باالگذر2از ،Uکه مجمو شان
مخالف صفر (  )  u *  0میباشد τSGS ،تنش  SGSدر روا LES
است .این معادله ،برای تغییرات بزرگ -مقیاس  LESقابلحل اسدت.
در اینجا،
~
 SGS,ij  2 SGS Sij
i, j  1,2,3
i j
()10
~ 2
()11
 SGS  l S ij
() 12

)

1
S ij = ui , j + u j ,i
2
l  Cs 

(

()13
~
که در آن S ،تانسور نر کششدی بدزرگ مقیداس νSGS،لزوجدت
گردابهای بدست آمده از فرمول طدول اودتالط l ،مقیداس طدولی∆ ،
پهنای فیلترگیری (متناسب با فاصدله شدبکه مواسدباتی) و  CSثابدت
مدددل  Smagorinskyمددیباشددند .بددهدلیددل مودددودیت مدددل
 Smagorinskyدر نزدیکی دیوار ،تابع استهالکی مانند ) f(z+توسدط
پیوملی و همکاران ) (Piomelli et al., 1989در طول اوتالط مددل
1- low pass filtering
2- high pass filtering
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 RANSارایه شده است.
()14

) l = C s Δ. f ( z
+

3

()15






z


f ( z )  1  e A






که در آن z   zu* ،فاصله عمودی به  zدیدواره در واحددهای


دیوار ،و  Aثابت تجربی (  ) A  2.5است.

شرط مرزی در ورودی کانال ،دیوار و کاندال وروجدی ،بدهترتیدب
سرعت ورودی ،شرط عدم لغزا برای مرزهای جامد و شدرط مدرزی
فشار وروجی در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه جریان مورد بررسی
در کانال روباز میباشد که با سیال هوا در ارتباط اسدت ،کلیده شدرایط
مرزی وجوه باالی کانال شرط مرزی فشار وروجی در نظر گرفته شد.
مدلسازی به صورت دو فازی (آب و هوا) انجام شده و از  VOFبرای
شبیهسازی سطح آب استفاده گردید.
آناليزابعادي 

با توجه بده شدکل  ،1پارامترهدای مدوثر بدر رفتدار جریدان درون
حوضچه شامل دبی ورودی ) ،(Qinدبی کانال وروجدی ) ،(Qoutدبدی
عبوری از روزنه ) ،(Qoدبی رسوب ) ،(Qsسرعت مماسی ) ،(utسرعت
شعاعی ) ،(urسرعت مووری ) ،(uzعمق آب در کانال ورودی )،(Hin
عمق جریان در حوضچه ) ،(Hعرض کانال ورودی و کاندال وروجدی
) ،(Bشیب کف حوضچه ) ،(Scشدعا روزنده )( (roقطدر روزنده (،)do
شعا حوضچه )( (Rیا قطر حوضچه) ،)(Dفاصله از مرکز حوضچه بده
سمت دیواره ) (rفاصله از کف حوضدچه ) ،(zارتفدا حوضدچه )،(Zb
قطر ذره) ،(Dsشدتاب ثقدل) ،(gچگدالی سدیال) ،(ρچگدالی ذره )،(ρs
کشش سطوی ) (σو ویسکوزیته دینامیکی ) .(νآنالیز ابعادی براساس
تئوری  -πبکینگهام بهصورت رابطه  16میباشد.
r
R ro
H z
B H out Qo D s
,
,
,
,
, Sc ,
,
,
,
H in H in H in H in Z b
H in H in Qin H in

( F1

Qout Q s ρ s μH in
gH in 2 u t H in 2 u r H in 2
σ
,
, ,
,
,
,
,
,
Qin Qin ρ ρQin ρQin 2 Qin
Qin
Qin

,

u z H in 2
)=0
Qin

()16
با توجه به اینکه در این پژوهش ،جریان بددون رسدوب بررسدی
میگردد ،از پارامترهای بیبعد ، Ds
H in

ویسکوزیته )  ( μH inو کشش سطوی (  ) σ 2صرفنظر میگردد
ρQin

ρQin

) .(Novak and Cabelk., 1981بروی پارامترهای کماهمیت مانندد
 ، H outپددارامتر ثابددت  ro ،Scو پارامترهددای مشددابه ماننددد  Qoutو (
Qin
H in
R
 ) 1 - Qoصرفنظر میگردد .همچنین ،با توجه بده ایدنکده نیدروی
Qin
سانتریفوژی نیروی غالب درون حوضچه بوده و نیز برای سدادهسدازی
پارامترهای موثر مشابه رابطه تجربی اطهر و همکاران (Athar et al.,

شرایطمرزي 

Qs
Qin

801

و  ρsصرفنظر مدیگدردد.
ρ

با توجه به اینکه اعداد رینولدز جریان بدیش از 103/5مدیباشدد و نیدز
عمق جریدان در حوضدچه بداال مدیباشدد بندابراین از اثدر دو پدارامتر

2
) 2003از شتاب ثقل  gH inصرفنظرمیگردد .عدالوه بدر ایدن ،بدا

Qin

توجه به اینکه نیروی مووری و شعاعی بهجدز در نزدیکدی روزنده در
قسمتهای دیگر حوضچه نزدیک به صفر میباشند و نیز در مقایسه با
u
سرعت مماسی ناچیز میباشند از پارامترهای  rو  u zصرفنظدر
uin uin
میگردد .در نهایت پارامترهای بیبعد عبارتند از (رابطه :)17
2
u
r H y H out Qo u t H in B
,
, ,
,
,
= t )=0
R H in Yb H in Qin Qin H in uin

( F1

()17
از این پارامتر ابعادی ،تعیین پروفیدل سدطح آب و رابطده سدرعت
مماسی درون حوضچه استفاده میشود.

نتایجوبحث 
راندمانجریانخروجی 

راندمان جریان وروجی بهصورت نسدبت دبدی وروجدی از کاندال
وروجی به دبدی ورودی ) (Qout/Qinبدوده کده بدرای پدژوهشهدای
مختلف در جددول  1ارایده شدده اسدت .نتدایج نشدان داد کده بدرای
 ،D/d≥17نسبت راندمان جریان وروجدی از کاندال بدیش از78/92%
میباشد .بهدلیل رابطه مستقیم میان  D/dو  ،Qout/Qinراندمان جریان
وروجی برای نسبت  ،D/d=10.0در مطالعه کنونی برای دبی  22لیتر
در ثانیه % 87/4و برای کمینه دبی  8لیتدر در ثانیده در حددود 75/3%
بوده است که اندکی کمتر از مقادیر اطهر و همکاران ( Athar et al.,
 )2002میباشد و این بهدلیل عدم تنظدیم جریدان وروجدی از روزنده
میباشد .نسبت راندمان جریان وروجی بدرای دبدیهدای مختلدف بدا
کاربرد مدلهای تالطمی ( k-ω ،k-ε standardو  )Smagorinskyو
بدون کاربرد مدلهای تالطمدی در حالدت )coarse DNS( laminar
در جدول  2ارایه و با نتایج مقادیر آزمایشدگاهی ارزیدابی شدده اسدت.
نتایج نشان میدهد که مدل  Smagorinskyبسیار نزدیک بده نتدایج
آزمایشگاهی بوده و نسبت به سایر مدلها برتری دارد و وطای نسدبی
آن برای تمام دبیها کمتر از  %3است.
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شكل-1هندسهحوضچهرسوبگيرگردابیالف)شمايسهبعدي،ب)نمايجانبیوج)پالن 


شكل-2نماییازمدلآزمایشگاهیحوضچهرسوبگيرگردابی 


شكل-3محلاندازهگيريسرعتوعمقجریان 
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Q
H
) = -0.92α 3 + 2.65α 2 - 1.2α + 1.7( o
H in
Qin

پروفيلسطحآب 

وطوط همعمق آب برای دبیهای  14 ،8و  22لیتدر در ثانیده در
شکل  4نمایش داده شده است .با توجه به شکل ،عمق آب برای دبی
کمتر متقارن بوده و با افزایش دبی ،وطوط همتراز بده سدمت کاندال
وروجی متمایل میشوند .بنا بر نتایج چچن و بایازیدت ( Cecen and
) ،)Bayazit., 1997وجود کانال ورودی و وروجی و تغییر دبی علدت
انوراف هسته هوا در مودوده روزنه است .همچنین با بررسی پروفیدل
سطح آب برای مدلهای تالطمی مختلف برای دبی  22لیتر در ثانیده
در شکل  ،5مالحظه گردید کلیه مدلها ،سطح آب نواحی شکلگیری
گردابه آزاد (در مودوده دور از روزنه مرکزی تا نزدیک به دیواره) را به
درستی شبیهسازی میکنند و اوتالف سطح آب دادههای آزمایشگاهی
با نتایج مدلها در حدود کمتر از  2سدانتیمتدر اسدت .ولدی در ناحیده
گردابه اجباری ،نتایج مددل  Smagorinskyدارای روندد نزدیدک بده
نتددایج آزمایشددگاهی مددیباشددد .بنددابراین ،بددا توجدده بدده نتددایج ،مدددل
 Smagorinskyنسبت به مدلهای تالطمدی  RANSدارای انطبداب
بیشتری با نتایج آزمایشگاهی میباشد.

-0.134
+ 1.6exp(0.075θ ) - 0.168θ
r
R

()18
وطای نسبی رابطه  18در شکل  6نمایش داده شده است کده در
حدود  ±15%میباشد .این معادله امکان تعیین عمق جریدان در نقداط
مختلف از حوضچه را فراهم میآورد که در طراحی حوضچه و تعیدین
تغییرات سطح آب در حوضچه موثر است .همچنین با مواسبه مقدادیر
جذر میانگین مربعات وطا ) (RMSEو میانگین وطای نسبی بدرآورد
) (MREبددهترتیددب  0/009و  % 8/75بددرای دادههددای آزمایشددگاهی
میباشد.
بررسیسرعتدرداخلحوضچه 

بردارهای سرعت در حوضچه ،براساس هندسه شکل  1با مولفده-
های سرعت مماسی ،شعاعی و مووری بیدان مدیشدود .در شدکل ،7
وطوط همسرعت مودوری ،شدعاعی و مماسدی ترسدیم شدده اسدت.
سرعت مووری اثر مهمی در تهنشینی ذرات رسوبی به سدمت روزنده
مرکزی دارد .همانطورکه در شکل  7الف مشاهده مدیشدود در اکثدر
نواحی سرعت مووری صفر و یا نزدیک به  -0/1میباشد کده منجدر
حرکت ذرات به سمت کف و روزنه میشود .در ارتفاعات 0/09 ،0/06
و  0/12در نزدیکی وروجی سرعت برابر  0/15میباشد کده بده دلیدل
وروج ذرات از حوضچه به سمت کانال وروجی است.

رابطهپروفيلسطحآبدرحوضچه 

رابطه عمق جریان درون حوضچه با توجه به موقعیدت جریدان در
حوضچه و نسبت کسر حجمدی ( )Qo/Qinبدا کداربرد آندالیز ابعدادی و
رگرسیونگیری از دادههای آزمایشگاهی بهصدورت رابطده  18تعیدین
میشود.

جدول -1مقایسهراندمانجریانخروجیبدستآمدهازسایرپژوهشگرانبامقادیرپژوهشكنونی
مطالعات
کوری و همکاران ()Curi et aql., 1975
مشوری ()Mashuri., 1986
مشوری ()Mashuri., 1986
مشوری ()Mashuri., 1986
پل و همکاران ()Paul et al., 1988
اطهر و همکاران ()Athar et al., 2002
پژوهش کنونی

D/d

)Qo(L/s

)Qin(L/s

Qout/Qin%

70-17
33/33-25
50-25
60-18
28/3
10
10

1/1-0/22
1/09-0/15
0/18-0/15
0/18-0/15
20-11/87
2/9-0/59
4/07-2/10

12/13-4/46
17-6/8
3/5-2/42
3/6-2/42
160-62/5
22-8
22-8

78/92-96/8
84-94/41
93/4-96/1
83/1-96/7
81-92
82/7-92/8
75/3-87/1

جدول-2راندمانجریانخروجیبااستفادهازشبيهسازيجریانمتالطمبامدلهايتالطمیمختلف 
مدلآزمایشگاهی 
Qout/Qin
()%
75/3
85/1
87/4

Qin
))l/s
8
14/9
21/8

Smagorinsky

RE
%
3/0
1/7
-0/5

(Qout/Qin)%

RE%

73/0
83/6
87/9

11/2
13/8
15/1

=α

k-ω
Qout/Qin
()%
66/8
73/3
74/2

مدلهايتالطمی
Standard k-ε
RE%

(Qout/Qin)%

RE%

12/8
19/0
17/5

65/6
68/9
72/1

-5/1
10/2
8/5

laminar
Qout/Qin
()%
71/4
76/4
79/9

Qin
))l/s
8/1
15
21/8
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(الف)

(ب)

(ج)
شكل-4خطوطهمترازآببرايدبیالف)،8ب)14وج)22ليتردرثانيه 

سرعت شعاعی باعا شکلگیری جریانهای ثانویه شده و منجدر
به هدایت ذرات رسوبی به کف حوضدچه و سدرس بده سدمت روزنده
وروجی میشود .در شکل  7ب ،کمینه و بیشینه سرعت شدعاعی بده-
ترتیب در نزدیکی کانال ورودی و کانال وروجدی اسدت کده ناشدی از
ورود جریان و وروج جریان در حوضچه است .در سایر نواحی سدرعت
شعاعی نسبتا ثابت بوده و بین  0/1-0متدر بدر ثانیده تغییدر مدیکندد.
همچنین ،در نزدیکدی کدف و در بدازه  θ=300-45°سدرعت شدعاعی
منفی میباشد که ناحیه مومتل حرکت ذرات به سمت روزنه مرکدزی
است.
سرعت مماسی منجر به چروش جریان حول موور حوضچه شده
و مسیر حرکت جریان را افزایش داده و نقش مهمدی در تسدهیل تده-
نشینی ذره دارد ( .)Vatistas et al., 1986بیشینه سرعت مماسدی در
ناحیه  °135-90=θمیباشد که توت تاثیر جریان ورودی میباشدد و

یکی از عوامل شکلگیری چروش جریان درون حوضچه ،با توجه بده
هندسه حوضچه است .تقریبا در اکثر نواحی سرعت بیش از  0/7است.
با توجه به اینکه سرعت مماسی نسبت بده دو مولفده سدرعت دیگدر،
سرعت غالب داول حوضچه میباشد ،سدایر بررسدیهدا بدا توجده بده
سرعت مماسدی انجدام مدیشدود .سدرعت مماسدی مواسدبه شدده از
مدلهدای تالطمدی مختلدف شدامل  k-ω ،k-εو  Smagorinskyبدا
دادههای اندازهگیری شده آزمایشگاهی مقایسه شدند (شکل .)8سرعت
مماسی مواسبه شده با مددلهدای تالطمدی  k-εو  k-ωدارای روندد
مشابهی بوده و در نزدیکی روزنه که مول شکلگیری گردابه اجبداری
میباشد از دقت کمتری برووردارند .در حالیکه مدل Smagorinsky
دارای نتایج مشابه به دادههای آزمایشگاهی است بهوصوص در ناحیه
گردابی اجباری که شیب افدزایش سدرعت مماسدی بده سدمت روزنده
مرکزی باالست .همانطورکه دادههای آزمایشدگاهی ،شدامل سدرعت
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مماسی متوسطگیری شده میباشند اندکی تفاوت میان نتایج عددی و
آزمایشگاهی میتواند ناشی از ماهیت ناپایددار جریدان درون حوضدچه
باشد .برای دبدی  22لیتدر در ثانیه،گردابده آزاد و اجبداری در نزدیکدی
انونادار سطح آب و تشکیل هسته هدوا ،اثدر گردابده اجبداری از بدین
میرود .گردابده اجبداری تقریبدا در موددوده  -0.2<r/R<0.2بدوده و
گردابه آزاد از  -1<r/R<-0.2و  0.2<r/R<1شکل میگیرد .بدهدلیدل
اوتالط آب و هوا و مودودیت  ADVدر اندازهگیدری ،ناحیده شدکل-
گیری گردابه اجباری اندازهگیری نشده است.

805

رابطهسرعتمماسی

با استفاده از دادههای آزمایشدگاهی و آندالیز ابعدادی (رابطده ،)17
معادله تجربی معادله سرعت مماسی بیبعد درون حوضچه بدهصدورت
رابطه  19تعیین شد:
Qo
) - 0.44
ut
Qo
r ( 0.92Qin
= ( 0.945
() + 0.504
)
)(19
)( R
u in
Qin
-0.1

) ( 1 - Zz

شكل-5مقایسهپروفيلسطحآبمحاسبهشدهازمدلهايتالطمیبادادههايسطحآباندازهگيريشدهدرمقطع °180-0

شكل-6مقایسهمعادلهتجربی18بادادههايآزمایشگاهی 
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(الف)



(ب)

(ج)
شكل-7خطوطهمسرعتالف)محوري،ب)شعاعیوج)مماسیدرارتفاعاتمختلف0/09،0/06،0/03،0و 0/12


مدلسازي آزمایشگاهي و عددي جریان درون حوضچه رسوبگير گردابي با آب زالل و بررسي کارآیي آن

807

شكل-8مقایسهسرعتمماسیمحاسبهشدهازمدلهايتالطمیمختلفبادادههايسرعتاندازهگيريشدهدرمقطع180-0درجهدر
ارتفاعات0/05،0و 0/1

وطای نسبی رابطه  19در شکل  10نمایش داده شده است که در
مودوده  ±20%میباشد .با مواسبه مقادیر جذر میانگین مربعات وطدا
و میانگین وطدای نسدبی بدرآورد بدهترتیدب  0/17و  % 11/43بدرای
دادههای آزمایشگاهی میباشد .این معادلده متوسدط سدرعت مماسدی
درون حوضچه را برای مودوده دبی  20-8لیتر در ثانیه را ارایده مدی
دهد .همچنین ،معادله  18با نتایج آزمایشگاهی و معادله تجربی اطهدر

و همکاران در مقطع  180-0درجه برای دبی  22لیتر در ثانیه مقایسه
شد (شکل  .)9نتایج تطابق مناسب میان معادله  18و رابطده تجربدی
اطهر و همکاران ) (Athar et al., 2003را با دادههدای آزمایشدگاهی
نشان میدهد .در حالیکه برای دبیهای کدمتدر از  22لیتدر در ثانیده
معادله اطهر و همکاران از دقت کمتری برووردار است.

شكل-9مقایسهمعادلهسرعتمماسی(معادله)19بامعادلهتجربیاطهروهمكاران()2003برايارتفاعاتمختلف 
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(ut/uin)calculated
2

1

Eq.12-Q=22L/s
Athar et al. (2003)-Q=22L/s
Eq.12-Q=14L/s
Eq.12-Q=8L/s
3

2

ut/uin

0
0

1



شكل-10مقایسهمقادیرمحاسبهشدهسرعتمماسیبامقادیراندازهگيريشده 

نتيجهگيري 

در پژوهش کنونی ،بهبررسی رفتار جریان درون حوضچه رسدوب-
گیر گردابی پرداوته شد .راندمان جریان آب وروجی حوضچه بررسدی
و رفتار جریان درون حوضچه (سدرعت مماسدی ،مودوری و شدعاعی)
مطالعه شد .نتایج نشان داد که مشابه مطالعات پیشین ،سرعت مماسی
سرعت غالب درون حوضچه بوده و منجدر بده چدروش جریدان درون
حوضچه میگردد و مسیر حرکت ذرات رسوبی درون حوضچه افزایش
مییابد درنتیجه زمان ماند جریان در حوضچه افزایش یافتده و امکدان
تهنشینی و شستشوی ذره به سمت روزنه مرکزی افزایش مییابد.
مدلسازی عددی با استفاده از مدلهای تالطمی  RANSشدامل
مددددلهدددای  k-εstandardو  k-ωو روا  LESشدددامل مددددل
 Smagorinskyبددرای مدددلسددازی جریددان پیچیددده درون حوضددچه
تهنشینی استفاده شدند .نتایج شبیهسازی عددی ،با نتایج آزمایشگاهی
مقایسه شدد و برتدری روا  LESمددل  Smagorinskyنسدبت بده
مدلهای تالطمی  RANSشدامل مددلهدای  k-ε standardو k-ω
مالحظه شد .نتایج سرعت مماسی مواسبه شده و پروفیل سطح آّب از
مدل  Smagorinskyبه دادههای اندازهگیری آزمایشگاهی نزدیک بود
و بهعالوه ،ناحیه شکلگیری گردابه آزاد ،در مدل بهدرستی شبیهسازی
شده بود .با توجه به اینکه گردابه شکل گرفته درون حوضچه ماهیت
ناپایداری دارد اندکی اوتالف بین مقادیر آزمایشگاهی و عدددی قابدل
انتظار است.همچنین ،روابط سرعت مماسدی و پروفیدل سدطح آب بدا
استفاده از دادههای آزمایشگاهی و آنالیز ابعادی اسدتخراج شدد .دقدت
رابطه سرعت مماسی در حدود  ±20%و دقت رابطه پروفیل سطح آب
در حدود  ±15%بود.
نویسندگان مقاله پیشنهاد میکنند که در پدژوهشهدای آتدی ،از
سایر مدلهای تالطمی  LESجهت شبیهسدازی جریدان در حوضدچه
رسددوبگیددر اسددتفاده شددود .هددمچنددین ،بددا توجدده بدده ایددنکدده مدددل

 Smagorinskyدارای نتایج بسیار نزدیک به دادههدای آزمایشدگاهی
میباشد میتدوان سدایر مددلهدای حوضدچه گردابدی بددون صدرف
هزینههای هنگفت ساوت و زمان برای انجام آزمایشات ،مددلسدازی
عددی نمود.

تشكروقدردانی 
نویسندگان مقاله کمال تشدکر و قددردانی را از مرکدز مواسدبات
سریع دانشگاه فردوسی مشهد بهویژه کارشناس موتدرم مرکدز ،ودانم
مهندس زینالپور جهت همکاری و پشدتیبانی در ارایده سیسدتمهدای
مواسبات سنگین جهت شبیهسازی دارند.

فهرستعالیم 
دبی ورودی )(Qin
دبی کانال وروجی )(Qout
دبی عبوری از روزنه )(Qo
سرعت مماسی )(ut
سرعت شعاعی )(ur
سرعت مووری )(uz
عمق آب در کانال ورودی )(Hin
عمق جریان در حوضچه )(H
عرض کانال ورودی و کانال وروجی )(B
شیب کف حوضچه )(Sc
روزنه )(r

شعا
قطر روزنه ()d
شعا حوضچه )(R
قطر حوضچه )(D
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Abstract
A vortex settling basin (VSB) is an efficient continuous flushing structureto remove bed loads and coarse
suspended loads. In present study, experiments were conducted in Hydraulics lab of Water Science and
Engineeing Departmentat Ferdowsi University of Mashhad on a vortex settling basin model with clear water.
The flow rate varied in the range of 8-22 L/s.Velocity was measured in three dimensions within the chamber
using ADV. The flow field iscalculated using 3D Reynolds-averaged N–S equations, laminar case (coarse DNS)
and turbulent models including standard k-ε, k-ω and Smagorinsky models. The abstraction ratio was
determined, water surface counters were depicted and tangential velocity was calculated. The abstraction ratio
was in range of 75-87.5%.Flow depth and tangential velocity formula were determined based on dimensional
analysis and linear regression. The obtained empirical equations werecompared withother extant empirical
equations. Results of turbulent models including abstraction ratio, water surface profile and tangential velocity
were compared to the experimental data. Smagorinsky model showed better agreement with the experimental
data and the relative error of the model was less than 3%. The free and forced vortex regions in Smagorinsky
model was more similar to those in experimental data.
Keywords: Dimensional analysis, Water surface profile, Abstraction ratio, Velocity, Turbulent models
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