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ABSTRACT
Sediment transport in irrigation canals is an important issue in the design and operation of irrigation systems.
The vortex‐settling basin (VSB) is a small scale, efficient, and economical device that using only the flow
vortices to remove sediments. Most studies which explain flow patterns in VSBs are experimentally based on
velocity measurements inside the VSBs in the laboratoary, and mathematical modeling studies are rare. The
SSIIM model was used in this study to simulate the three-dimensional velocity distribution in a VSB, and the
flow distribution obtained from available turbulence models in SSIIM were compared with experimental
measurements. The results showed that the SSIIM model is able to capture the main features of the flow field,
including the central vortex and secondary flows near the walls. The results also indicate that tangential velocity
follows the combined Rankin vortex only in regions far from the inlet and outlet channels; however, this
statement is not true in other regions. The k-ε turbulence model produces unacceptable results for the tangential
velocity distribution, while both the tangential and radial velocity distributions obtained from the k-ω model
are in reasonable agreement with laboratory measurements .
Keywords: Vortex Settling Basin (VSB), Flow Field Simulation, SSIIM Numerical Model.
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شبيهسازی سهبُعدی ميدان جريان در حوضچه رسوبگير گردابی با استفاده از مدل عددی SSIIM
صارم نوروزی ،1علینقی ضيائی* ،2اشکان طهرانی

1

 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/5/12 :تاریخ بازنگری -1399/6/20 :تاریخ تصویب)1399/6/23 :

چکيده
انتقال رسوبات در کانالهای آبیاری یکی از چالشهای مهم در طراحی سیستمهای آبیاری میباشد .حوضچه رسوبگیر
گردابی ( )VSBیکی از انواع رسوبگیرهای با ابعاد کم و راندمان باال میباشد که با استفاده از گردابههای جریان ،رسوبات
را حذف میکند .پژوهشهای صورت گرفته در مورد ساختار جریان در VSBها عمدتا بر پایه مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی
بوده و مطالعات مدلسازی ریاضی کمی در مورد ساختار جریان درون این نوع رسوبگیر انجام شده است .در این پژوهش
میدان جریان سهبعدی درون  VSBبا استفاده از مدل  SSIIMشبیهسازی شد و نتایج میدان سرعت حاصل از مدلهای
تالطمی موجود در مدل با مقادیر آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل  SSIIMقادر به شبیهسازی
پدیدههای غالب درون  VSBهمچون گردابه مرکزی و گردابههای ثانویه در اطراف دیوارهها میباشد .همچنین نتایج نشان
داد که توزیع سرعت مماسی در حوضچه رسوبگیر گردابی در بعضی از قسمتهای میدان که دارای فاصله بیشتری از
کانالهای ورودی و خروجی میباشند ،از توزیع گردابه ترکیبی رانکین پیروی میکند هر چند این گزاره در همه قسمتهای
میدان صادق نیست .مدل تالطمی  k-εنتایج غیرقابل قبولی را برای توزیع سرعت مماسی بدست میدهد ،در حالی که
توزیعهای سرعت مماسی و شعاعی بدست آمده از مدل  k-ωانطباق قابل قبولی با اندازهگیریهای آزمایشگاهی دارد.
واژههای کليدی :حوضچه رسوبگیر گردابی ،شبیه سازی میدان جریان ،مدل عددی .SSIIM

مقدمه
وجود رسوبات در مخازن آب و تهنشینی ذرات در کانالهای
آبیاری یکی از مشکالت چالشبرانگیز در طراحی سیستم های
آبیاری و شبکههای انتقال آب میباشد .کاهش ظرفیت انتقال آب
کانالها ،گرفتگی آبپاشها و قطرهچکانها و فرسایش پوشش
کانالها ،قسمتی از این مشکالت است که میتواند عمر سازههای
انتقال آب و راندمان سیستمهای آبیاری را به طرز محسوسی تحت
تاثیر قرار دهد .برای غلبه بر مشکالت ذکر شده ،از تجهیزات
تصفیه رسوب استفاده میشود که میتوان آنها را به دو دسته
کلی تقسیم نمود -1 :سیستمهای متناوب که در آنها پس از
انباشت رسوب در کف رسوبگیر ،در بازههای زمانی مشخص
عملیات تخلیه صورت میگیرد و  -2سیستمهای پیوسته که
قسمتی از آب انتقالی ،برای جداسازی ذرات و انتقال آنها به خارج
رسوبگیر ،بکار گرفته میشود .در این سیستمها نیازی به تصفیه
رسوب تهنشین شده در مخزن رسوبگیر (در فواصل زمانی معین)
نمیباشد و این عمل به صورت پیوسته صورت میگیرد.
حوضچه رسوبگیر گردابی )VSB( 1یکی از انواع رایج

رسوبگیرهای نوع پیوسته میباشد که در مکانیسم آن ،با استفاده
از گردابههای تولید شده میتوان بار رسوب معلق و بار رسوب کف
را تصفیه نمود .در این نوع از رسوبگیرها برخالف حوضچههای
رسوبگیر کالسیک که با کاهش سرعت و استفاده از نیروی ثقل
تهنشینی در آن صورت میگیرد ،از جریان گردابهای برای
جداسازی رسوبات از جریان آب استفاده میشود .این روش یکی
از روشهای جداسازی جامد از مایع با سرعت باال میباشد که به
علت ابعاد کوچک VSBها و راندمان باالی آنها در حذف رسوبات،
در مقایسه با انواع دیگر رسوبگیرهای کالسیک ،بهطور
گستردهای در مجاری ورودی سیستمهای آبرسانی و شبکههای
انتقال آب بکار گرفته میشود.
در حالت کلی یک حوضچه رسوبگیر متشکل از یک کانال
ی مخروطی شکل و کانال خروجی میباشد
ورودی ،حوضچه گرداب ِ
ت رسوب باال که در کانال ورودی جریان دارد،
(شکل  .)1جریان با غلظ ِ
وارد حوضچه میگردد .اتصال کانال ورودی و خروجی به حوضچه به
صورت مماس بر بدنه حوضچه صورت میگیرد .همین نحوه اتصال
باعث چرخش جریان درون حوضچه و تولید گردابهها میگردد.

* نویسنده مسئولan-ziaei@um.ac.ir :
1. Vortex settling basin
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شکل  -1حاالت مختلف اتصال کانالهای ورودی و خروجی به حوضچه رسوبگير گردابی ()Sheikh Rezazadeh Niku et al,. 2018

در VSBها به دلیل هندسه دایرهای شکل آنها ،در هنگام
عبور جریان یک گردابه ترکیبی متشکل از یک گردابه اجباری1
در اطراف روزنه و گردابهای آزاد 2در نزدیکی جدار تشکیل می
شود .بدین ترتیب گرادیان غلظت مورد نیاز برای جدا کردن
رسوبات شکل میگیرد ( .)Athar et al., 2003از آنجا که به علت
وجود گرادبهها درون  ،VSBمسیر طی شده توسط ذره و زمان
ماند آن افزایش مییابد ،بنابراین مسیری که یک ذره میپیماید
بسیار بیشتر از ابعاد داخلی  VSBاست و همین امر به طراح اجازه
میدهد که سرعت جریان ورودی را افزایش دهد (در نتیجه امکان
افزایش دبی ورودی فراهم میگردد) که یکی از مزایای VSBها
میباشد.
در اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد میدان جریان در
حوضچه های رسوبگیر ،سعی بر افزایش راندمان  VSBاز طریق
تغییر در پارامترهای هندسی در مدلهای آزمایشگاهی و ارائه
روابطی جهت طراحی بوده است .در بین کارهای صورت گرفته
میتوان به مطالعات ( Ansari and Athar, 2013; Chapokpour

سرعت در یک  VSBنیز در تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گرفته
است ( ;Paul et al., 1991; Zhou et al., 1989; Mashauri, 1986
 .)Curi et al., 1979مطالعات آزمایشگاهی ( Ziaei )2000نیز
نشان داد که در جریان پادساعتگرد ،گردابه مرکزی پیچیدهتر
خواهد بود .بدین معنی که محور مخروط هوا 4بر محور قائم VSB
منطبق نبوده و دارای زاویه میباشد .بنابراین جریان حول محور
قائم متقارن نخواهد بود Athar et al. )2003( .مولفههای سرعت
را برای دو هندسه مورد آزمایش در پژوهش (Athar et )2002
 al.مورد اندازهگیری قرار داده است .پس از انجام اندازهگیریها
معلوم گردید که توزیع سرعت در قسمت های مختلف  VSBبا
هم یکسان نبوده و کانالهای ورودی و خروجی باعث انحراف
میدان جریان از توزیع سرعت رانکین میشوند.
مولفه های سرعت مماسی و شعاعی و قائم در نوع خاصی
از هندسه رسوبگیر توسط (Keshavarzi and Gheisi )2006
اندازهگیری شده و خطوط جریان ترسیم گردیده است)2007( .
 Ziaeiجریان در حوضچه را در حالت آرام شبیهسازی نمود.
( Chapokpour et al. )2012میدان سرعت درون حوضچه را
اندازهگیری نموده و شکلگیری هسته هوا را در محل روزنه تخلیه
مشاهده ننمودند و سیال خروجی از روزنه کف بدون هوا بوده
است.
عموم پژوهشهای صورت گرفته در مورد میدان جریان در
VSBها تا به امروز بهصورت اندازهگیریهای آزمایشگاهی بوده و
با استفاده از مدلهای فیزیکی صورت گرفته است که نیازمند
صرف هزینه زیاد و اندازهگیریهای زمانبر است و درنهایت منجر
به ارائه روابطی تجربی و نیمهتجربی به منظور طراحی VSBها
گردیده است که بر اساس محدودیتهای ذاتی روابط تجربی ،تنها
در محدوده مشخصی از پارامترهای ورودی مورد مطالعه کاربرد

1 Forced vortex
2 Free vortex

3 Combined Rankin vortex
4 Air core

et al., 2011; Ziaei, 2000; Zhou et al., 1989; Mashauri,
1986; Sanmuganathan, 1985; Ogihara and Sakaguchi,
1984; Svarovsky, 1981; Curi et al., 1979; Cecen and
;Bayazit, 1975; Salakhov, 1975; Sullivan et al., 1972
 )Velioglu, 1972; Vokes and Jenkins, 1943اشاره نمود.

در پژوهشهایی توزیع سرعت در یک گردابه ترکیبی
رانکین 3مورد مطالعه قرار گرفته است ( Vatistas, 1989; Julien,
 .)1985; Anwar, 1967در این مطالعات سرعتهای شعاعی و
مماسی مورد توجه بوده است و نشان داده شد که الگوی گردابه،
انطباق زیادی با سیستم گردابه رانکین دارد و الگوی جریان متأثر
از کانالهای ورودی و خروجی میباشد Rea )1984( .جریانهای
ثانویه را درون یک مخزن گردابی گزارش نمود .تغییرات مؤلفههای
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داشته و تعمیم آنها برای دیگر طیف ورودیها و پارامترهای
طراحی ،چالشبرانگیز میباشد.
با پیشرفت روشهای محاسباتی ،معادالت سهبعدی ناویر-
استوکس در کنار مدلهای تالطمی مختلف برای شبیهسازی
جریانهای آشفته در سازههای هیدرولیکی و تعیین هندسه بهینه
سازه ،بهکار گرفته میشوند که نسبت به روشهای آزمایشگاهی
کمهزینه تر بوده و جزئیات دقیقی از نحوه تاثیر ابعاد سازه و
پارامترهای ورودی بر میدان جریان و درنهایت بر راندمان کل
بدست میدهند که میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در طراحی
بهینه سازههای هیدرولیکی بکار گرفته شود.
مدل  SSIIMکه بر پایه حل عددی معادالت ناویر-
استوکس 1به روش حجم محدود 2است ،بهمنظور شبیهسازی
جریان و رسوب در مطالعات گوناگون در مورد سازههای رسوب
گیر کالسیک بکار گرفته شده است ( Almeland et al., 2019,
 .)Olsen and Hillebrand, 2018, Ghobadian et al., 2018از
مزایای عمده مدل  SSIIMمیتوان به شبیهسازی توامان جریان
و رسوب در یک شبکه سازگار شونده با امکان در نظر گرفتن
تغییرات بستر ،امکان شبیهسازی جریان در هندسههای پیچیده
بهعلت استفاده از شبکه غیرمتعامد و همچنین رابط گرافیکی قوی
در مقایسه با دیگر مدلهای موجود اشاره نمود ( Sheikh
.)Rezazadeh Niku et al,. 2018; Olsen, 2007
در این پژوهش با توجه به هندسه سهبُعدی جریان درون
 VSBو وجود جریان با سطح آزاد ،شبیه سازی سهبعدی میدان
جریان در  VSBبا استفاده از مدل  SSIIMمورد مطالعه قرار گرفته
و مقایسهای بین نتایج حاصل از مدلهای تالطمی  k-εو  k-ωو
نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط ( Athar et al. )2003انجام
میگردد.

مواد و روشها
مدل عددی

 SSIIMیک برنامه دینامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDاست که
بهمنظور شبیهسازی میدان جریان و توزیع رسوب در رودخانه ها
و کانالهای آبیاری و رسوبگیرها در یک شبکه محاسباتی غیر
متعامد و در هندسههای منحنیالخط استفاده میشود .از مزایای
عمده این مدل استفاده از شبکه محاسباتی سازگار شونده 3است
1 Navier-Stokes
2 Finite volume
3 Adaptive grid
4 Kronecker delta
5 Convective
6 Reynolds stress
7 Control volume

که در هر گام زمانی بر اساس تغییرات کف و سطح آب ،تغییر می
کند (.)Olsen, 2007
در مدل  SSIIMبهمنظور حل میدان جریان در حالت
متالطم ،معادالت ناویر استوکس در یک فضای سهبعدی حل می-
گردند .معادالت ناویر استوکس برای یک جریان غیر قابل تراکم
(چگالی ثابت) بهصورت زیر میباشد:
(رابطه )1



U i
U 1 
U j i 
 P ij   ui u j
t
x j  x j



که در آن  i=1،2،3و  Ujمیانگین سرعت  ،چگالی آب،
مقیاس هندسی مکان P ،فشار آب و  ijکورنکر دلتا 4میباشد.
اولین عبارت در سمت چپ رابطه ( )1عبارت غیر ماندگار و عبارت
بعدی مربوط به همرفتِ جریان 5است .عبارت اول در سمت راست
معادله مربوط به فشار بوده و عبارت دوم بیانگر تنش رینولدز6
است.
معادالت به روش حجم کنترل 7گسستهسازی میشوند و
در گسستهسازی عبارتِ همرفت از طرح  Power-lawاستفاده
شده است ( .)Patankar, 1980طرح  Power-lawعبارت شار
پخشیدگی 8را بر اساس عدد پکلت 9کاهش میدهد .در این مدل
از روش حجم محدود 10و طرحهای  Power-lawو Upwind
مرتبه دوم برای گسستهسازی معادالت ( Patankar )1980و از
الگوریتم سیمپل 11برای مرتبط نمودن فشار و پیوستگی استفاده
میشود.
12
مفهوم لزجت تالطمی با استفاده از روش تقریب
بوزینسک 13به منظور مدلسازی تنش رینولد تقریب زده میشود:
x

(رابطه )2

 U j U i  2
ui u j   T 

  k ij
 x

x
i
j

 3

که  νTلزجت تالطمی و  kانرژی جنبشی تالطمی می باشد.
لزجت تالطمی وابسته به شرایط تالطمی جریان بوده و مستقل
از خصوصیات سیال می باشد.
 SSIIMاز سه مدل تالطمی  k-  ، k-εبا توابع دیواره
( Wilcox )2000و  k- با توابع دیواره مدل تالطمی  k-εاستفاده
میکند.
در مدل  k-εمعادله اصلی برای لزجت تالطمی بهصورت
ذیل محاسبه میشود:
(رابطه )3

k

2

 T  c

8 Diffusive flux
9 Peclet number
10 Finite volume
11 SIMPLE
12 Eddy viscosity
13 Boussinesq approximation
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 kانرژی جنبشی تالطمی است و بهصورت ذیل تعریف می-
گردد:
1
ui ui
2

(رابطه )4

k

و بهصورت ذیل محاسبه میشود:
(رابطه )5

k
k
   T k 
U j


  Pk  
t
x j x j   k x j 

که  Pkبه صورت ذیل است:
(رابطه )7

U j  U j U i 



xi  xi x j 

Pk   T

نرخ اتالف  1 kرا  εنامیده و بهصورت ذیل تعریف میگردد:


   T  

2
U j

(رابطه )8

  C 1 Pk  C 2
t
x j x j   k x j 
k
k
در معادله باال ضرایب  Cاعداد ثابت و بهصورت Cε2=1/92

 Cµ=0/09، Ck=1/0، Cε=1/3، Cεl=1/44،تعریف میگردند.
مدل k-ω
مدل  k-ωتوسط ( Wilcox )2000ارائه گردیده است که
معادالت این مدل بهصورت ذیل است:
k
(رابطه )9
 


T

 kهمانند مدل  k-εانرژی جنبشی تالطمی بوده و بهصورت
زیر مدل میشود:
(رابطه )10
k
k
 
k 

U j

  T
  Pk   k
t
x j x j 
x j 

که 𝑘𝑃 تولید تالطمی 2میباشد.
به جای استفاده از اتالف  kبه عنوان متغییر دوم ،در این
مدل از  ωاستفاده میشود که آن را نرخ اتالف ویژه 3مینامند.
معادلهای که برای مدلسازی  ωبهکار میرود بهصورت ذیل است:
(رابطه )11


 
 

2
U j

  T
   Pk  
t
x j x j 
x j 
k

که در آن ،ضرایب معادله برابر با  =0/5

β*=0/09،

 α=5/9، β=3/40،میباشد .معموال مدل  k-ωنسبت به مدل k-
 εپخشیدگی تالطمی را کمتر برآورد میکند .بدین معنی که این
مدل ممکن است طول ناحیه چرخش 4را بیشتر برآورد کند ،در
حالی که مدل  k-εطول این ناحیه را کمتر برآورد خواهد نمود
(.)Olsen, 2009
1 Dissipation of k
2 Production of turbulence
3 Specific dissipation rate
4 Recireculation zones

تابع ديواره 5مدل k-ε

معموال گرادیان سرعت در نزدیکی دیواره بسیار زیاد میباشد .اگر
بخواهیم این گرادیان درون شبکه محاسبه شود ،نیاز به شبکهای
بسیار ریز است .در غیر این صورت باید از توابع دیواره استفاده
شود .در حالت اخیر فرض میشود که توزیع سرعت کامال از یک
معادله تجربی پیروی میکند که آن را تابع دیواره مینامیم.
معادالت ناویر استوکس و معادالت تالطمی پس از گسستهسازی
دارای عبارات ثابت 6مشخصی میباشند .برای نقاط نزدیک مرز،
عبارات ثابت براساس تابع دیواره محاسبه میگردند.
در مدل  SSIIMاز رابطه ( Schlichting )1979که برای
دیوارههای زبر استخراج گردیده ،استفاده میشود:
U 1  30 y 
 ln 

ux   ks 

(رابطه )12

 uxسرعت اصطکاکی 7و  κضریب ثابت معادل  0/4میباشد.
فاصله تا دیواره  yو ضخامت زبری  ksبرابر با قطر ذرات روی دیواره
در نظر گرفته میشود.
برای دیوارههای صاف نیز از توابع ذیل استفاده میشود:
(رابطه )13
 11

 11

yu x



yu x



for

for

 U 1  Eyux 
 u   ln   


 x

 U Eyux
 

 ux

در این معادله  Eضریب ثابت معادل  0/9میباشد .همانطور
که ذکر گردید در مدل  SSIIMسه مدل تالطمی  k-εبا توابع
دیواره رابطههای ( 12و  ،)13مدل  k-ωبا توابع دیواره ()2000
Wilcoxو مدل  k-ωبا توابع دیواره رابطههای ( 12و  )13وجود
دارد که بهمنظور سهولت در ادامه با عنوان مدلهای تالطمی ، 1
 2و  3بهترتیب نامگذاری میشوند.
مدل آزمايشگاهی برای مقايسه نتايج مدلسازی عددی

بهمنظور سنجش کارایی مدل  SSIIMو صحت نتایج بدست آمده
از آن از نتایج آزمایشگاهی ( Athar et al. )2002, 2003استفاده
گردیده است Athar et al. )2003( .مقادیر سرعت در میدان
جریان را برای یک  VSBبا دو کانال ورودی و خروجی بهصورت
شکل ( )2اندازهگیری نمود.
همانطور که در شکلهای (-2الف و -2ب) مشاهده می-
شود در رسوبگیر مورد مطالعه ( Athar et al. )2002کانالهای
ورودی و خروجی به صورت مماس بر بدنه  VSBمتصل شدهاند.
5 Wall laws
6 Source terms
7 Shear velocity
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جریان آب از درون کانالی به عرض  0/2متر وارد  VSBمیشود.
قطر حوضچه رسوبگیر  1متر و قطر سوراخ کف  0/1متر می-
باشد .کف کانال ورودی  2سانتیمتر پایینتر از کف کانال خروجی

قرار دارد .کف حوضچه رسوبگیر نیز دارای شیب  10درصد بوده
(جدول  )1و دبی خروجی از کف در حین آزمایش ثابت بوده و
توسط یک شیر تنظیم گردیده است.

شکل  -2الف) نمای باال از هندسه مورد مطالعه ( ،)Athar et al., 2002ب) مقطع طولی از هندسه مورد مطالعه ()Athar et al., 2002
جدول  -1مشخصات هندسی  VSBمورد مطالعه توسط ( )Athar et al., 2002, 2003و شبيهسازی شده در اين پژوهش
پارامتر

عالمت اختصاری

واحد

مقدار

دبی ورودی

Qi

m3 s

0/01

دبی خروجی از کف

درصد

10

قطر حوضچه رسوبگیر

Qu
Qu Qi
DT

m3 s

0/001

m

1

عمق جریان ورودی

hi

m

0/15

ارتفاع جریان روی محیط VSB

hp

m

0/23

اختالف ارتفاع کف کانال ورودی و خروجی

zh

m

0/02

نسبت تخلیه

در پژوهش ایشان قسمتهایی از میدان که دارای توزیع
سرعت مشابه میباشند ،مشخص شده و در هر قسمت معادلهای
برای توزیع سرعت ارائه گردید ( .)Athar et al., 2003در مورد

مؤلفه سرعت قائم ،معادلهای ساده استفاده شده است و فرض
گردیده است که مولفه سرعت قائم تنها در اطراف روزنهی کف
موثر است .مؤلفههای سرعت شعاعی و مماسی نیز در عمق ثابت
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فرض گردیدهاند (جدول .)2
جدول  -2معادالت توزيع سرعت در VSB

سرعت

قسمت

بازه θ

بازه r/Rt

مماسی

I

0.0    2

0.20  r / RT  1.0

مماسی

II

 / 2    5 / 4

0.05  r / RT  0.20

مماسی

III

0.05  r / RT  0.20  / 2     / 4

شعاعی

I

0.0    3 / 4

0.5  r / RT  1.0

شعاعی

II

    7 / 4

0.05  r / RT  1.0

که در آن  rشعاع روزنه مرکزی بر حسب متر R ،شعاع
حوضچه بر حسب متر θ ،زاویه نسبت به خط صفر درجهVθ ،
سرعت مماسی بیبعد شده نسبت به سرعت ورودی Vr ،سرعت
شعاعی بیبعد شده نسبت به سرعت ورودی Qout ،دبی کانال
خروجی و  Qinدبی ورودی میباشد که هر دو بر حسب لیتر بر
ثانیه میباشند.)Athar et al., 2003( .
در جدول ( )2معادالت تنها برای مؤلفههای سرعت مماسی
و شعاعی ارائه گردیده است .مؤلفه سرعت قائم نیز با استفاده از
معادله ذیل تقریب زده میشود:
(رابطه )14

vz  21 z

که در آن  α1ثابت تجربی و برابر با  0/59در نظر گرفته شده
است z .ارتفاع از کف حوضچه بر حسب متر و  v zسرعت بیبعد
در جهت قائم میباشد.

رابطهها
]) V  [{2.22  4.46(r / RT )  3.05(r / RT )}(0.83  0.224  0.059
2

} *{8.18(Qu / Qi )0.97
]) V  [(6.78  5.46  1.27 2 )  (r / RT )(67.56  26.48
}) *{5.58  2.25Log (Qu / Qi

]) V  [{0.83  7.68(r / RT )}(1.18  0.177  0.23 2
})) *{0.22 Exp(12.7(Qu / Qi
]) V  [{0.47  1.33(r / RT )  0.753(r / RT )2 }(0.102  2.14  0.067 2
}) *{0.62  9.26(Qu / Qi

]) V  [{1.01  2.35(r / RT )  1.74(r / RT )2 }(0.91  0.11  0.03 2
}) *{0.88  3.78(Qu / Qi

نتايج و بحث
شبکه محاسباتی
در مدل  SSIIMدو فایل ورودی به نام های  controlو koordina

قبل از انجام شبیهسازیها باید آماده گردد که فایل  controlحاوی
شرایط مرزی و تنظیمات مربوط به ضرایب پیشفرض مدل بوده
و فایل  koordinaحاوی مختصات شبکه محاسباتی میباشد .به-
منظور تولید شبکه محاسباتی منطبق بر هندسه مورد مطالعه
توسط ( Athar et al. )2003در شکل ( )2از آنجا که هندسه
پیشفرض در  SSIIMبه شکل کانال میباشد ابتدا کانالی به ابعاد
(یک متر در یک متر) در مدل وارد گردید و سپس شبکه مستطیل
شکل به هندسه  VSBتغییر یافت .شکل ( )3جزئیات شبکهبندی
را نمایش میدهد.

شکل  -3الف) شبکه سه بعدی ،ب) نمای شبکه از باال ،ج) مقطع عرضی شبکه

بهمنظور انجام مقایسهای با دقت باال در این مدلسازی از

شبکهای به ابعاد ( 101×101×48تعداد سلولها در جهات

xوy
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و  )zاستفاده گردیده است .الزم به ذکر است به منظور اطمینان
از استقالل جوابها از ابعاد شبکه ،آزمون همگرایی شبکه در چهار
شبکه به ابعاد مختلف صورت گرفت که با اطمینان از همگرایی
جوابها ،ابعاد شبکه بهینه مورد اشاره در شبیهسازیها مورد
استفاده قرار گرفت .به منظور حفظ تعادل بین زمان انجام
محاسبات و همچنین افزایش دقت شبیهسازی ،شبکه محاسباتی
بهگونهای طراحی گردید که در نواحی نزدیک دیوارهها که
نیروهای برشی غالب بوده و همچنین در ناحیه اطراف روزنه کف،
شبکه ریزنمایی شد و ابعاد این قسمت از سلولهای شبکه در
مقایسه با دیگر قسمتهای حوضچه ،ریزتر میباشد .عرض کانال
ورودی و خروجی و ارتفاع کف ورودی و خروجی منطبق با
هندسههای ( ،Athar et al. )2002, 2003شکلهای (-2الف و -2
ب) میباشد.
شرايط مرزی

در مدل  SSIIMبه صورت پیشفرض ،باالدست جریان ،ورودی
و پاییندست آن بهصورت خروجی در نظر گرفته میشود .با توجه
به عرض کانال ورودی که  0/2متر میباشد ،قسمتی از دیوارههای
چپ و راست نیز به ورودی و خروجی اضافی گردیدهاند .مقدار
دبی جریان برابر با  10 lit/sو نسبت تخلیه از کف  10درصد در
نظر گرفته شده است .بدین معنی که  10درصد جریان ورودی از

کف تخلیه میگردد و سطح آب اولیه بر اساس معادالت طراحی
در ارتفاع  0/23متر قرار داده شده است (جدول  .)1شرایط مرزی
برای حل میدان جریان در ورودی بهصورت سرعت ثابت و در
جهت محور ( xموازی با راستای کانال ورودی) با توزیع یکنواخت
در کل مقطع تعریف گردید .سرعت های خروجی نیز بهصورت
شار صفر 1تعریف شدهاند.
مقايسه مؤلفههای سرعت شعاعی و مماسی با نتايج
آزمايشگاهی

در این قسمت به بررسی اثر مدلهای تالطم بر توزیع سرعت
مماسی و شعاعی پرداخته و نتایج بدست آمده با مقادیر
آزمایشگاهی (جدول  )2مقایسه میگردد .مدل  SSIIMاز مدل-
های تالطمی k-  -2 ، k-ε -1 :با توابع دیواره (Wilcox )2000
و  k-  -3با توابع دیواره مدل تالطمی  k-εاستفاده میکند .در
شکل ( )4توزیع سرعت مماسی بدست آمده از سه مدل تالطمی
ذکر شده در کنار نتایج ( Athar et al.)2003رسم گردیدهاند.
نمودارهای ارائه شده در شکل ( )4در جهت عمود بر محور  xو
گذرنده از مرکز  ،VSBرسم شده است .در معادالت ()2003
 ،Athar et al.سرعت مماسی و شعاعی در عمق ثابت فرض شده
است.

شکل  -4مقايسه توزيع سرعت مماسی حاصل از  SSIIMو نتايج تجربی

همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود الگوی توزیع
سرعت مماسی (که عامل اصلی در ایجاد گردابه مرکزی درون
حوضچه می باشد) بدست آمده از مدل تالطمی  k-  ( 2با توابع
دیواره ( ،Wilcox )2000از الگوی گردابه رانکین پیروی کرده و
1 Zero gradient

انطباق مناسبی با نتایج ( Athar et al. )2003دارد اما توزیع
سرعت بدست آمده از مدل تالطمی  1از دقت بسیار پایینی به
ویژه در نواحی دورتر از مرکز  VSBبرخوردار میباشد .مقایسه
کمی بین آماره  RMSEبین نتایج مدل هر یک از سه مدل در
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مقایسه با مقادیر اندازهگیری شده ،حاکی از ارجحیت مدل تالطمی
 3نسبت به دو مدل دیگر میباشد .در شکل ( )5توزیع سرعت شعاعی
بهدست آمده از سه مدل تالطمی ذکر شده در کنار نتایج ()2003

 Athar et al.رسم گردیدهاند .همانطور که نتایج نشان میدهد هر سه
توزیع سرعت بدست آمده از مدلهای تالطمی انطباق مناسبی با
نتایج اندازهگیریهای آزمایشگاهی دارد.

شکل  -5مقايسه توزيع سرعت شعاعی حاصل از  SSIIMو نتايج تجربی

مقایسه کمی بین آماره  RMSEبین نتایج مدل هر یک از
سه مدل در مقایسه با مقادیر اندازهگیری شده در شکل ( ،)5حاکی
از ارجحیت مدل تالطمی  3نسبت به دو مدل دیگر میباشد .توزیع
سرعتهای رسم شده در شکلهای ( )4و ( )5در ارتفاع 0/05
متری از کف رسوبگیر و در جهت محور  yرسم گردیدهاند .نواحی
دورتر از کانالهای ورودی و خروجی انطباق بیشتری با نتایج
( Athar et al. )2003دارد در حالی که با افزایش ارتفاع این تطابق
کاهش مییابد که دلیل عمده آن عدم امکان شبیه سازی کانال-
های ورودی و خروجی در مدل  SSIIMمیباشد که یکی از نقاط
ضعف این مدل به حساب میآید ( .)Olsen, 2009همچنین نتایج
نشان داد که الگوی توزیع سرعت مماسی با افزایش ارتفاع ،از
الگوی گردابه رانکین دور میشود.
از آنجا که تشکیل گردابه مرکزی تابعی از توزیع سرعت
مماسی میباشد و الگوی توزیع سرعت مماسی در مدل  k- با
توابع دیواره ( Wilcox )2000بیشترین انطباق را با توزیع گردابه
رانکین دارد  ،این مدل تالطمی برای شبیهسازی توزیع رسوب
درون  VSBپیشنهاد میشود و در ادامه نتایج جزئیات میدان
جریان که از مدل تالطمی نوع  3بدست آمده است تشریح می-
گردد.
نتايج شبيهسازی الگوی ميدان جريان بدست آمده از مدل
SSIIM

خطوط جريان

در شکل (-6الف) خطوط جریان درون  VSBرسم گردیدهاند.
همانطور که مشاهده میشود با ورود جریان به درون حوضچه به
علت همراستا بودن کانالهای ورودی و خروجی ،قسمتی از جریان
با طی مسافت کمی از درون حوضچه عبور کرده و وارد کانال

خروجی میشود .قسمت دیگری از جریان به علت ایجاد گرادیان
فشار (شکل -6ب) در جهت مرکز رسوبگیر حرکت کرده و از
خروجی کف خارج میشوند .توزیع فشار درون حوضچه نشان
میدهد که مقادیر فشار در نزدیکی خروجی کف دارای کمترین
مقدار میباشند .مسیر حرکت ذرات بهصورت مارپیچ بوده و
مسافت طی شده توسط ذره بسیار بیشتر از ابعاد رسوبگیر می-
باشد .به همین دلیل زمان ماند درون میدان افزایش مییابد که
این پدیده یکی از علل باال بودن راندمان  VSBنسبت به دیگر
انواع رسوبگیرها میباشد.
در شکل (-6ج) خطوط هممیزان سطح آب پس از
شکلگیری جریان درون حوضچه رسوبگیر رسم شده است.
سطح اولیه آب در ارتفاع  0/23متر در نظر گرفته شده است .همان
طور که نشان داده شده است ،خطوط هممیزان سطح آب دارای
تغییرات بسیار کمی است و بسیار نزدیک به سطح آب اولیه (0/23
متر) میباشد .در مدل  SSIIMمحاسبه سطح آب به دو روش
صورت میگیرد .در روش اول (روش مورد استفاده در این
پژوهش) سطح آب بر اساس میدان فشار محاسبه میگردد و در
روش دیگر عبارات مربوط به جاذبه در معادالت ناویر استوکس
وارد میگردند .روش اخیر بسیار ناپایدار بوده و نیاز به گامهای
زمانی بسیار کوچک دارد ( .)Olsen, 2009برای هندسه این
پژوهش ،با هر گام زمانی ،حل به روش دوم واگرا گردید.
همانطور که در قسمت مقدمه شرح داده شد ،عامل اصلی
در ایجاد راندمان رسوب باال برای حوضچههای رسوبگیر گردابی
وجود گردابههای ثانویهای است که سه دلیل عمده آن نحوه اتصال
کانالهای ورودی و خروجی ،افزایش جریان ورودی و وجود شیب
کف حوضچه از سمت دیواره به سمت روزنه مرکزی میباشد
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( .)Keshavarzi and Gheisi, 2006در شکل ( )7خطوط جریان
در صفحات گذرنده از مرکز  VSBنشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود با استفاده از مدل  SSIIMگردابههای ثانویه
قابل شبیهسازی بوده و امکان مدلسازی آن وجود دارد .با مقایسه
شکلهای (-7الف و -7ب) ،میتوان نتیجه گرفت که نقاط دورتر
از کانالهای ورودی و خروجی ،شدت گردابههای ثانویه افزایش

مییابد که در مطابقت با نتایج دیگر پژوهشها میباشد
( .)Chapokpour et al., 2011; Rea, 1984نتایج همچنین نشان
میدهد که شدت گردابههای ثانویه در مقطع گذرنده از مرکز
 VSBو عمود بر راستای کانالهای ورودی و خروجی (شکل -7
الف) از شدت گردابههای ثانویه در مقطع گذرنده از مرکز و در
راستای کانالهای ورودی و خروجی (شکل -7ب) بیشتر میباشد.

شکل  -6الف) خطوط جريان درون  ،VSBب) خطوط همميزان فشار ،ج) خطوط همميزان سطح آب

شکل  -7الف) گردابههای ثانويه در صفحه گذرنده از مرکز  ،)x=0/5 m( VSBگردابههای ثانويه در صفحه گذرنده از مرکز  ،)y=0/5 m( VSBج) خطوط جريان در
صفحه گذرنده از مرکز )z=11/5 m( VSB

نتيجهگيری
در پژوهش کنونی ،رفتار جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی

با استفاده از مدل  SSIIMمورد بررسی قرار گرفت و دقت سه
مدل تالطمی موجود در این مدل در شبیهسازی جریان مورد
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و ناحیه بعد از آن از الگوی گردابه آزاد پیروی میکند که مطابقت
. داردAthar et al. )2003( قابل قبولی با اندازه گیریهای
 (مدلهای تالطمیk-ω با توجه به نتایج قابل قبول مدل
 استفاده از،VSB  در شبیهسازی الگوی جریان درون،)3  و2 نوع
 نشان داده شد که الگوی توزیع، تا اینجا.این مدل توصیه میشود
 میتواند با دقت قابل قبولی باVSB جریان بدون رسوب درون
 با توجه به اینکه مدل. شبیهسازی گرددSSIIM استفاده از مدل
 شبیهسازی، قادر به شبیهسازی توزیع رسوب نیز میباشدSSIIM
همزمان جریان و رسوب با استفاده از این مدل و نحوه تاثیر تغییر
در پارامترهای طراحی همچون عرض کانالهای ورودی و خروجی
 تاثیر دبی ورودی اندازه،نسبت قطر روزنه کف به قطر حوضچه
رسوب وارد شده به کانال بر میزان راندمان رسوبگیری حوضچه
. که موضوع پژوهشهای آتی خواهد بود،پیشنهاد میشود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 نتایج شبیهسازی و مقایسه توزیع سرعت های.ارزیابی قرار گرفت
مماسی و شعاعی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدل
 همچونVSB  قادر به شبیهسازی پدیدههای غالب درSSIIM
گردابه مرکزی و جریانهای ثانویه که عامل اصلی ایجاد راندمان
. میباشد،ها در حذف رسوبات هستندVSB باالی
نتایج شبیهسازی نشان داد که توزیع سرعت مماسی در
حوضچه رسوبگیر گردابی در بعضی از قسمتهای میدان که
 از،دارای فاصله بیشتری از کانالهای ورودی و خروجی میباشند
توزیع گردابه ترکیبی رانکین پیروی میکند هر چند این گزاره در
 توزیع سرعتهای مماسی و.همه قسمتهای میدان صادق نیست
 در عمق ثابت نبودهAthar et al. )2003( شعاعی بر خالف نتایج
 نتایجk-ε  استفاده از مدل تالطمی.و دارای تغییرات میباشند
 در،غیرقابل قبولی را برای توزیع سرعت مماسی بدست میدهد
حالی که در توزیع سرعت مماسی بدست آمده از مدل تالطمی
 ناحیه نزدیک به محور مرکزی و قائم از توزیع گردابه اجباری، k-ω
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