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 مدلسازی عددی آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از فلوئنت و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

 

 دانشکده کشاورزی گروه آب و خاک ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود یمجتبی میرزانبی خانی کارشناس

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده کشاورزی گروه آب و خاکدانشیار صمد امامقلی زاده 

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده کشاورزی گروه آب و خاک دانشیار ریخلیل اژد

 مهندسی آب دانشگاه بیرجندعلوم و حسین خزیمه نژاد استادیار گروه 

                            nabikhani223@yahoo.com ، پست الكترونیكی:       22029020190 تلفن نویسنده اصلی:

 چکیده

محاسبه آبشستگی در محل پایه و باشد. گاه پل میای، آبشستگی در محل پایه و تکیههای رودخانهتخریب پل یکی از مهم ترین عوامل

سازی عددی مد نظر و اخیرا بدلیل برخی از محدودیتها، استفاده از مدل متداول بودهتکیه گاه پل با استفاده از مدل های آزمایشگاهی 

( برای شبیه سازی جریان و رسوب  در مدل 0929و0920نژاد و همکاران)ج آزمایشگاهی خزیمهدر این تحقیق از نتای .است قرار گرفته

 استفاده گردید. Fluentعددی 

ساعت از شروع آزمایش مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته  0پس از  ،در مدل آزمایشگاهی میزان آبشستگی اطراف تکیه گاه

سپس با استفاده از مدل عددی فلوئنت  مش بندی شده و  Gambitتوسط نرم افزار  است. برای مدل سازی عددی، هندسه کانال

 .نقطه محاسبه و با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت 171میزان آبشستگی با در نظر گرفتن زمان یک ساعت در 

نسبتًا خوبی تقریبًا برابر با عمق اندازه با تقریب  Fluentسازی نشان داد عمق آبشستگی محاسبه شده توسط مدل عددی نتایج مدل

 باشد.گیری شده در مدل آزمایشگاهی می

 Fluentمدل عددی مدل آزمایشگاهی،  گاه پل،آبشستگی، تکیهواژه ها: کلید 

 

 مقدمه -0

 نممک آبشستگی پدیده. هیدرولیک است تحقیقات زمینه مهمترین از یکی عنوان به گاه پلتکیه و پایه اطراف آبشستگی

یکی از  .اندازد خطر به آبشستگی یندهایآفر میزان به بسته کوتاه از اجرا از مدت زمان طوالنی یا پس سازه را کل است

 [Hemdan et al, 2016]باشد.گاه پل میآبشستگی پایه و تکیه ،هاهای واقع در روی رودخانهترین عوامل تخریب پلمهم

 ترین پایهکه انتهاییگاه پل صورت گرفته و تحقیقات در مورد آبشستگی تکیهتحقیقات زیادی بر روی آبشستگی پایه پل  

در صد  02این در حالی است که بر اساس آمار حدود  .است خیلی محدود می باشد، دیواره جانبی رودخانه متصل به پل

پل در ایاالت  989ی که بر روی مطالعات .[1931]خزیمه نژاد و همکاران، گاه پل می باشدها بر اثر آبشستگی تکیهتخریب پل

گاه پل باعث تخریب پل شده درصد آنها، تخریب تکیه 09متحده آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد که در 
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در اثر  ،درصد هزینه های شکست پل در نیوزیلند 02اند که (. ایشان در مطالعات خود بیان کرده0229است)ملویل، 

 گاه پل بوده است.آبشستگی تکیه

 الگوی آبشستگی در اطراف تکیه گاه پل

(، 1399و  1391(، کوان)1391(، تی)1391ها توسط وانگ)گاه پلتحقیقات انجام شده در زمینه الگوی آبشستگی در تکیه

ها به گاه پل( و سایر محققین نشان داده است که مکانیسم آبشستگی در تکیه1331(، دانگل)1393و1391کانداسمی)

 بسیار هاگاه پلی در پایه پل شباهت زیادی دارد. بر اساس این تحقیقات الگوی جریان در اطراف تکیهمکانیسم آبشستگ

 در را تریپیچیده وضعیت کانال، دیواره از ناشی مرزی الیه که تفاوت این بااست  هاپایه پل در الگوی جریان به شبیه

 .]1337 ل،ملوی[کند می ایجاد پل های پایه به نسبت اطراف سازه جریان

 درگررداب برخاسرتگی    و  ثانویه گرداب با همراه پل، گاهتکیه باالدست گوشه در اصلی گرداب رونده و جریان پایین

 دلیرل  که شودمی بستر مواد و بین سیال ایپیچیده انفعال و فعل ایجاد باعث پل، گاهتکیه انتهایی گوشه و میانی قسمت

 ]1931خزیمه نژاد و همکاران، [ت. اس هاپل گاهتکیه در آبشستگی اصلی

 

 

 Fluentمدل عددی فلوئنت 

های محدوده جریان در اطراف باشند زیرا بسیاری از پیچیدگیهای فیزیکی در اغلب موارد منطقی و قابل قبول نمیمدل

ی فیزیکی که همواره هاشود. برخالف مدلهای پل بسیار ساده در نظر گرفته شده و از بسیاری از پارامترها صرفنظر میپایه

های عددی بر اساس ابعاد واقعی عمل نموده و از شرایط خاص هایی دارند، مدلتحت تأثیر عامل مقیاس بوده و محدودیت

 [1999جهت تعیین سرعت جریان متالطم و آبشستگی بستر استفاده می نمایند.]آریان فر و همکاران، 

 گاه پلمیدان جریان پیرامون یک تکیه -1شکل
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 موارد شناسایی در و آزمایشگاهی شود مدل تواند مکمل می خوب دیعد مدل یک که است شده پذیرفته گسترده طور به

عددی  های از مدل نهایی قابل اجرا نباشد به مهندسان کمک کند. هدف است ممکن که در مدل آزمایشگاهی مهمی

-مدل برای منظوره چند کامپیوتری افزار یک نرم Fluent. (حدی تا حداقل) بود خواهد فیزیکی مدل آزمون کاهش هزینه

 پیچیده هایجریای سریع تحلیل و تجزیه به شیمیایی است. این نرم افزار قادر واکنش و حرارت انتقال سیال، جریان سازی

 اساس بر طراحی عملی مشکالت حل و تحلیل و برای تجزیه کامپیوتری سازی شبیه مانند روش Fluentعملکرد . است

حل معادالت قادر به  Fluent. است انرژی و تکانه حفاظت جرم، ندمان (CFD) سیاالت محاسباتی اساسی دینامیک اصول

 هر شباهت اطمینان حصول در فیزیکی سازی مدل مرسوم روش استفاده از آن در کنار و است آن واقعی مقیاس در جریان

 [Qiping Yang, 2005] کمک زیادی می کند. رینولدز و عدد فرود دو

 مدل به قادر و ناویراستوكس پیوستگی معادالت از استفاده با كه است جریان یبعد سه و دو تحلیل افزار نرم فلوئنت

 از و شده نوشته Cبرنامه نویسی  زبان به افزار نرم است. این پیچیده هایهندسه در حرارت سیال و انتقال جریان كردن

 [1993سلطان و همکاران،  كند. ]بنی می استفاده محدود حجم روش

Fluent دارای سطح آزاد( می )داخل لوله( و چند فازی قدرتمند در تحلیل سیاالت به صورت تک فازی یک نرم افزار(-

باشد. این نرم افزار قابلیت ساخت شبکه و مش بندی را ندارد و شبکه های مورد نیاز خود را از نرم افزار های دیگر مانند 

Gambit کند.وارد می 

 مواد و روش ها -9

 مدل آزمایشگاهی

  6669/6متر و شیب ثات 6.0تر و ارتفاع م 1 عرض و متر 9 طول به فلومی ( در1931ای خزیمه نژاد و همکاران)هآزمایش

 به و جنس پلكسی گالس از كانال هایشده است. دیواره انجام اهواز چمران شهید دانشگاه هیدرولیك آزمایشگاه در

 عرض كه طول، گرفته قرار فلزی یجعبه یك فلوم بتدایا از متری 1 یاند. در فاصلهشده تشكیل متر سانتی یك ضخامت

 معیار انحراف دارای رسوب یكنواخت نمونه یك از باكس متر می باشد. این 9/6و  7/6، 1حدود  ترتیب به آن ارتفاع و

 ارقر كانال بستر تراز در میلی متر پر شده است به نحوی که پس از پرشدن 70/6و قطر متوسط  01/1، چگالی 1/1هندسی

بایستی  شود، جلوگیری نیز بستر فرم تشكیل از و نكند ایجاد آبشستگی بر تأثیری رسوب یاندازه اینكه براید. گیرمی

 یاندازه اما است متفاوت تقریبًا گاه شرایطتكیه برای چند رد. هباش 11 الی 16 از بیشتر رسوب یبه اندازه پایه قطر نسبت

 .[1931دارد ]خزیمه نژاد و همکاران،  مطابقت یارمع با این شده گرفته نظر در رسوب

 تعیین هایروش از یكی. شد تعیین گاهتكیه حضور بدون رسوب، ذرات حرکت یآستانه سرعت ابتدا مرحله این در

 تدریجی كاهش و ثابت دبی برقراری با جریان بحرانی سرعت. است بحرانی سرعت از استفاده حركت، یآستانه سرعت

 مقدار درستید. ش تعیین 98 (cm/s)برابر حركت یستانهآ سرعت مقدار. گردید محاسبهله  مرح چند در جریان، عمق

 یرابطه ،تجربی روابط این یجمله ز. اشد مقایسه تجربی روابط از تعدادی با حركت یآستانه سرعت برای شده تعیین

 .است كرده مطرح را زیر یرابطه بحرانی سرعت یمحاسبه برای] 0988 همكاران، و ارونقی از نقل به[نیل است؛ نیل

(1)                                                                                                
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 که در آن:

Vc ،سرعت بحرانی بر حسب متر بر ثانیه :y ،عمق آب بر حسب متر :d50ر و : اندازه متوسط ذرات بر حسب متKu ضریب :

پارامتر شیلدز بحرانی است که از : cϴ،می باشد 80/0و در سیستم انگلیسی  0ثابتی است که مقدار آن در سیستم متریک 

 ]0920خزیمه نژاد و همکاران، [دیاگرام شیلدز قابل محاسبه است.

 1ی شود. در حالت آب زالل به طور کلی آبشستگی به دو نوع آبشستگی در آب زالل و آبشستگی در بستر زنده تقسیم م

 > V/Vc >9/2 ه می باشد. کV  سرعت متوسط جریان و :Vc  سرعت آستانه حرکت ذرات رسوب می باشد. با توجه به :

متر بر ثانیه تعیین شد، عدد فرود جریان در شرایط  19/6سرعت بحرانی آبشستگی در آب زالل معادل این توضیحات 

 16/انجام شد. در این شرایط دبی برابر 11ها در عدد فرود بود، بنابراین آزمایش 19/6آستانه حرکت ذرات رسوب برابر 

می باشد. در این تحقیق از  31/6برابر  V/Vcمتر می باشد، لذا در دبی مذکور  11/6لیتر بر ثانیه و عمق جریان ثابت و برابر 

میلی متر  9از جنس پلکسی گالس به ضخامت  متر 11/6و عرض  1/6گاه مستطیلی از جنس آهن گالوانیزه به طول تکیه

 [1931استفاده شده است. ]خزیمه نژاد و همکاران، 

در شروع هر آزمایش ابتدا فلوم با نرخ کم جریان پر می شود، این امر به این دلیل است که جلوی فرسایش ناشی از جریان 

ورقه ای در ابتدای آزمایش گرفته شود، سپس دبی آب به آرامی زیاد شده تا به دبی مورد نظر برسد، پس از تنظیم دبی 

متر قرار می گیرد. سپس آزمایش به مدت  11/6در عمق مورد نظر یعنی  توسط سرریز مثلثی به وسیله دریچه کنترل، آب

نژاد و همکاران، زمان یک ساعت ادامه پیدا کرده و پس از اتمام آزمایش آب به آرامی از فلوم خارج گردید. ]خزیمه

1931] 
 Fluentعددی  سازیمدل

راحی و مش بندی شده و شرایط مرزی در آن سازی عددی ابتدا هندسه کانال مانند هندسه مدل فیزیکی طبرای مدل

قابلیت شروع جریان به صورت یکنواخت را دارد کانال  Fluent بته با توجه به اینکه در مدل عددیتعریف شده است. ال

 9متر ابتدای آن برای توسعه جریان و بعد از آن بستر رسوبی به طول  9باشد که می 9/6به طول  Gambitطراحی شده در 

متر کانال  9/9سانتی متری از ابتدای بستر رسوبی قرار گرفته است و بعد از آن 09تا  62باشد که تکیه گاه در فاصله  متر می

  به منظور خروج یکنواخت جریان می باشد.
 مدل آشفتگی

، RNG K-ε، استاندارد K-εهای مدل پیشین، گرفته صورت تحقیقات به توجه با مناسب مدل آشفتگی انتخاب برای

Realizable K-ε  وRSM مورد اندنشان داده پل های پایه اطراف جریان سازی شبیه در را قبولی قابل نتایج تاكنون كه 

 و همگرایی به رسیدن در باالتر سرعت دلیل به RNG K-εآشفتگی مدل  مدل این میان از كه . گرفتند قرار بررسی

 [0929ان، محجوب و همکار.]گیردمورد بررسی قرار می  تر اقتصادی

نیز  Fluentگاه اندازه گیری شده است. در مدل عددی نقطه در اطراف تکیه 171در مدل آزمایشگاهی عمق آبشستگی در 

  به همین ترتیب اندازه گیری ها صورت گرفته تا امکان مقایسه با مدل آزمایشگاهی وجود داشته باشد.

صورت  99/2تعیین شد، آزمایش برای عدد فرود   98 (cm/s)بعد از تعیین سرعت آستانه حرکت ذرات رسوب که معادل 

در یک ساعت اول آزمایش اتفاق  درصد عمق آبشستگی 02باشد. با فرض اینکه حدود می 96 (cm/s)گرفت که معادل 
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افتد و بعد از آن میزان آبشستگی کاهش پیدا می کند و مقدار کمی بر عمق آبشستگی افزوده می شود مبنای محاسبات می

 یک ساعت قرار گرفته است.

به مدت یک ساعت در کانالی مشابه کانال مدل آزمایشگاهی  L/s12در مدل عددی فلوئنت جریان آب با ورودی دبی 

سازی شده است. در مدل عددی فلوئنت با توجه به اینکه یکی از فاز ها رسوب می باشد باید از مدل دو فازی مدل

Eulerian جود می آید که در آن می توان ها به صورت ریزدانه بوت امکان تعریف یکی از فازاستفاده شود. در این صور

 خصوصیات رسوب را مشخص کرد که یکی از مهم ترین بخش های مدل سازی عددی می باشد.

 جمع بندی و نتیجه گیری -9

نقطه  000در  بدست آمده. نتایج شامل عمق آبشستگی تحلیل و بررسی قرار گرفتدر این بخش نتایج تحقیق حاصل مورد 

. در ادامه نمودار عمق آبشستگی در مدل عددی فلوئنت و مدل بود مطابق با مدل آزمایشگاهی ،در مدل عددی

 .گرفته استآزمایشگاهی ترسیم شده و مورد تحلیل و بررسی قرار 
 آبشستگی

ساعت انجام شده  0ی به مدت شستگرسوب مدل آزمایشگاهی آبدر مدل سازی عددی با تعریف خصوصیات رسوب مشابه 

بدسرت آمرده    (9)شرکل نقطه منطبق بر نقاط اندازه گیرری شرده در مردل آزمایشگاهی    000و عمق آبشستگی از فلوئنت در 

 نمودار عمق آبشستگی در مدل عددی و آزمایشگاهی نشان داده شده است. 9است. در شکل 

 

 استنقاطی که در آنها عمق آبشستگی اندازه گیری شده  -2شکل

 =Fr 22/0نقطه در شرایط  171نمودار عمق آبشستگی در  -3شکل
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 22/0گاه در شرایط و رسوب گذاری در اطراف تکیه آبشستگی  الگوی -5شکل

Fr= 

 نتیجه گیری

نقطه مشخص می شود پیش فرض های تعیین شده در مدل عددی با تقریب  000با مقایسه نمودار های عمق آبشستگی در 

می باشد. با  2/2نسبت به مدل آزمایشگاهی برابر  (EAM) خوبی تعیین شده است. میانگین قدر مطلق خطای مدل عددی

ز دیواره توجه به اینکه مهمترین  عامل در ایجاد آبشستگی سرعت طولی می باشد و سرعت عرضی باعث هدایت جریان ا

گاه بعد از آن می گاه  و برگرداندن جریان به سمت دیواره طرف تکیهگاه به سمت دیواره مقابل آن قبل از تکیهطرف تکیه

شود و چون اولین مقطعی که سطح جریان کاهش گاه میباشد، این عامل باعث افزایش سرعت  طولی جریان در مقطع تکیه

گاه از گوشه باالدست تکیه گاه هدایت می شود، بیشترین ی باشد و تمام جریان پشت تکیهگاه مکند  باال دست تکیهپیدا می

سرعت در گوشه باالدست و در نتیجه بیشترین آبشستگی در این نقطه اتفاق می افتد. بعد از به تعادل رسیدن آبشستگی، 

اعث کم شدن سرعت طولی و به تعادل گاه توسط چاله آبشستگی جبران شده که بکمبود سطح مقطع جریان در مقطع تکیه

 در مدل عددی فلوئنت سانتیمتر نسبت به بستر کانال 2سرعت جریان افقی در ارتفاع  1شود. در شکلرسیدن آبشستگی می

 نشان داده شده است.

 

 =Fr 22/0از بستر در زمان شروع آبشستگی در شرایط  cm9 سرعت افقی در ارتفاع  -4شکل
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