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 خالصه
و نگهداري اين حوضـچه حوضچه ته نشيني يكي از مهمترين بخش هاي تصفيه خانه آب است . به دليل هزينه بسياز زياد ساخت

، كه در حدود  تـه نشـيني بسـيار حـائز خانه ها را به خود اختصاص ميدهد، عملكرد بهينه حوضـچه هـاي % كل هزينه تصفيه30ها

و دو تيغه جداكننـده  و كارايي حوضچه هاي ته نشيني موثرند. در اين مطالعه وجود يك اهميت است. عوامل متعددي در ظرفيت

و الگوي جريان حوضچه  نتـايج مدلسـازي بررسي شده است. Flow3Dافزار ته نشيني مستطيلي با استفاده از نرمبر رسوبگذاري

درصد ارتفاع حوضـچه نسـبت بـه30درصد ابتدايي طول حوضچه با ارتفاع60و45تفاده از دو تيغه مياني در عددي نشان داد اس

تهحالت  نشيني بيشتر رسوب در كف حوضچه خواهد شد.هاي ديگر باعث

دي،تيغه جدت كننده جريان،گردابه، حوضچه ته نشينيكلمات كليدي:  فلوتري

 مقدمه.1

و نگهداري ايـن حوضچه ته نشيني يكي ، كـه در حـدود هـا حوضـچه از مهمترين بخش هاي تصفيه خانه آب است . به دليل هزينه بسياز زياد ساخت

ه نشيني بسيار حائز اهميت است. عوامل متعـددي در ظرفيـتتعملكرد بهينه حوضچه هاي،% كل هزينه تصفيه خانه ها را به خود اختصاص ميدهد30

و يا نواحي چرخشي افـزايش مـي يابـد. يني موثرند.و كارايي حوضچه هاي ته نش نـواحي راندمان حوضچه هاي ته نشيني با كاهش نواحي گردابه اي

و كـارايي حوضـچه مـي كاهنـد. اسـتفاده از  چرخش به علت جريان ورودي همواره در حوضچه هاي ته نشيني وجود دارد. اين نواحي از حجم موثر

ر و افزايش راندمان حوضچه است. تا كنون مطالعات متعددي به منظور بررسي اثر تيغه هاي جداكننده جريان يكي از  تيغـه وشهاي كاهش اين نواحي

آل. [1] ها بر هيدروليك جريان درون حوضچه صورت گرفته است. اين مطالعات با كار هيـزن آغـاز شـد ، يـك هيـزن در تئـوري حوضـچه ايـده

و اثر تعليق مجدد ذرات را پس از ترسيب به علت آشفتگي در نظر نگرفت. تحقيقات ديگري سرعت ته نشيني واحد براي تمام مواد معلق فر ض كرد

و امام در زمينه آزمايشگاهي انجام شد كه آزمايش هاي تجربي آنها به صورت منبعي براي بيشتر محققان مورد توجه قرار گرفته  اسـت توسط الرسن

و نـرخ اتـالف آن ردي مدل كاملتري براي محاسبه جريان.[2,3] ارائه داد كه در آن لزجت گردابه اي از معادالت انتقال انـرژي جنبشـي آشـفتگي

و با آزمايش هاي  در.[4] تجربي بـه دسـت آمـده بـود، محاسـبه شـد كه ضرايب ثابتش توسط خود ردي و همكـاران نشـان داده كـه نتـايج اسـتمو

و تـاثيرات ذرات جامـد بـر جريـان 200از حوضچه ته نشيني كه غلظت مواد معلق در ورودي  ميلي گرم بر ليتر كمتر باشد، ميتوان از اثرات شـناوري

و سيواكومار به بررسي اثرات آشفتگي جريان در حوضچه هاي ترسيب پرداختند.[5] آب صرف نظر كرد و همكاران مدلسـازي.[6] شاملو رزمي

و مـدل VOFو مدلسازي آنها با استفاده از روش مرده انجام دادندبا تمركز بر ناحيه تيغهعددي براي پيدا كردن محل بهينه   RNGدر حالت دوفازي

k-� در و ميتوان اثرات ذرات را ناديـده گرفـت. همچنـين مخازنبود كه به اين نتيجه رسيدند كه غلظت ورودي در محـل تيغـه اوليه بسيار كم است

و افزايش بازده و اسـتفاده از مـدل در اين مطالعه. [7] گذاري شودرسوب مناسب ميتواند باعث كاهش ناحيه مرده بـا اسـتفاده از روش حجـم محـدود

يك �-RNG k آشفتگي   بر الگوي جريان با استفاده از نرم افزار فلوتري دي بررسي شده است. تيغهو دو تيغه اثر حضور
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و روش.2 ها مواد

 معادالت حاكم بر جريان.2-1
درسهن جريان به صورت دائم، به منظور حل عددي، ميدا و مومنتـوم و غيـر قابـل تـراكم در نظـر گرفتـه شـد.معادله پيوسـتگي و غيـر شـناور بعـدي

 به ترتيب به صورت زير هستند.zوyوxراستاهاي 

درuكه در اين روابط �،)z(سـرعت در جهـت قـائمw،(y) سرعت در راسـتاي عـرض حوضـچهv، (x) راستاي طول حوضچهسرعت
، ف چگالي در آب صرف نظر شـده اسـت. با توجه به كم بودن غلظت مواد معلق از اثرات شناوري ناشي از اختال هستند. ديناميكي لزجت�چگالي

و پيوستگي استفاده ميكند. ي در بـراي مـدل آشـفتگ فلوتري دي نرم افزار تحليل هيدروليكي است كه براي تحليل جريان از معادالت ناوير استوكس

استاندارد مي باشد كه از معادالت ناويراستوكس استخراج k-ԑاستفاده شده است. اين مدل اصالح شده حالت RNG k-ԑاين مطالعه از مدل آشفتگي

بـه نرخ استهالك آن است. علت استفاده از اين مدل دقت زياد محاسبات در جريانهاي با چـرخش بـاال نسـبتԑو آشفتگيانرژيk، كه شده است

.[8] مي باشدԑاستاندارد ميباشد، كه داراي يك ترم اضافي در معادله انتقال k-ԑمدل 

 مدلسازي عددي2-2
و هندسه حوضچه مدلسازي شده براساس حوضچه آزمايشـگاهي شـاهرخي 1آن در شـكل شـكل شـماتيك . كـه  [9] مـي باشـدو همكـاران ابعاد

آن،متر2طول حوضچه. مشاهده ميشود و نسبت عمق بـه طـول 0,5عرض و سـانتي متـرHin(10(مـي باشـد. ارتفـاع ورودي حوضـچه 0,155متر

( 0,002، دبي ورودي به حوضچه)Hw(سانتي متر30ارتفاع سرريز خروجي ( 0,31) عمـق جريـانQمتر مكعب بـر ثانيـه و عـدد رينولـدز)Hمتـر

(،)Re(3972ورودي م s�(1,049چگالي ذره رسوب 15مدت زمـان آزمـايش ميلي متر،75-106ر ذرات رسوب بينقط، تر مكعب گرم بر سانتي

(،دقيقه (وميلي گرم بر ليتر 100)C0غلظت رسوب ورودي  مي باشد. Fr(0,04عدد فرود جريان ورودي

 [10] آزمايشگاهيابعاد حوضچه-1شكل

ا مـي باشـد. دي يكي از پارامترهاي مهم در مدلسازي عددي شبكه بن تعـداد يجـاد مناسـبترين شـبكه بـراي شـبيه سـازي مـدل عـددي بـراي

شدzوx،yبه ترتيب در جهات شبكهعدد 252×62×35 ب10×8×8باو بترتيب بصورت مستطيلياه. سلولاستفاده  هـاي جهـت ترتيـب بـراي ميليمتر

x،yوzشد و درشت،كه اين كار با تحليل حساسيت بين شبكه ريز در نظر گرفته  صورت گرفت. متوسط
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و كـف حوضـچه در نظـر براي ديوار1بندي استفاده شده است. شرايط مرزي ديواربراي مدلسازي حوضچه از يك بلوك مش هاي كناري

اسـتفاده گرديـد. محـل ورود جريـان بـه2گرفته شد. براي سطح بااليي حوضچه، به دليل نوسانات بسيار كم در سـطح آب، از شـرايط مـرز متقـارن 

و  در نظر گرفته شد.4و شرايط مرزي خروجي3محل خارج شدن جريان از حوضچه نيز بترتيب با شرايط مرزي دبي ورودي حوضچه

 اعتبارسنجي.2-3
و مـك كـوردال آزمايشگاهي نتايج مربوط به ميدان جريان با نتايج، عددي مدل اعتبارسنجيبه منظور مـورد مقايسـه قـرار2در شـكل شـماره امـام

. [10]گرفته است

و از اعتبـار بـااليي برخـوردار و مك كوردال نتايجي قابل استناد دارد كه مورد استفاده محققان زيادي قـرار گرفتـه مدل آزمايشگاهي امام

و ارتفـاع سـرريز خروجـي5سانتي متر ارتفاع دريچـه ورودي73است. طول مخزن  سـانتي 109دبي ورودي سـانتي متـر مـي باشـد. 6,9سـانتي متـر

در كعب بر ثانيه بر سـانتي متـر مـي باشـد. مترم =x=0 ،xنتـايج 10 ،x=30 ،x=40 وx=60 .سـانتي متـري از ورودي جريـان ارائـه شـده اسـت

و بيشـترين ميـزان.دارند انطباق مناسبي همانگونه كه در شكل مشاهده ميشود نتايج عددي با آزمايشگاهي  u/u0در مدل آزمايشگاهي امام كمترين

ديده ميشود نتايج حاصل از مدل عددي با نرم افزار فلوتري در تمام مناطق در داخـل پـوش قـرار2اع مشخص است همانطور كه در شكل در هر ارتف

)  ) مدل با كمي خطا همراه هست كه ناشي از x=60گرفته است. در مقطع اخر كانال

و نتايج.3  بحث

و در نتيجه راندمان رسوبگذاري حوضچه تـه نشـيني در ايـن بخـش از تحقيـق كـاربرد يـك يـا به منظور بررسي تاثير تيغه هاي مياني بر ميدان جريا ن

 دوتيغه در محل هاي مختلف درون حوضچه ته نشيني مورد بررسي قرار گرفت.

آن1حالت كه در جدول شماره5شبيه سازي در وdآمده است، انجام شده است كه در تيغـه مـي ارتفـاعeفاصله تيغه از ورودي جريان

 حالت ارائه گرديده است.5باشد. در ادامه نتايج حاصل از شبيه سازي عددي اين 

 ارتفاع تيغه موقعيت تيغه شرح حالتشماره

1 - بدون تيغه -

2 d=0.05L يك تيغه e=0.3H 

3 d=0.45L يك تيغه e=0.3H 

4 وd=0.45L دو تيغه d=0.05L e=0.3H 

5 وd=0.60L دو تيغه d=0.45L e=0.3H 

 حالت هاي عددي-1جدول

 حالت بدون تيغه.3-1
و تعدادي ناحيه چرخشي در انتهاي حوضچه ته نشـيني تشـكيل3همانگونه كه در شكل مشاهده ميشود در اين حالت تعدادي ناحيه چرخشي در ابتدا

بميشود.  و ا جريان از پايين به باال ميبرند، بنابراين رسوب وارد شده بـا گردابـه هـا گردابه هايي كه در ورودي تشكيل ميشوند رسوب را به دام انداخته

و در اين حالت ته نشيني با راندمان بسيار كمي رخ ميدهد. و هدايت جريان پايين در زماني كم به بيرون از حوضچه هدايت ميشود.

حاصل ميشود استفاده از تيغه جداكننده توصيه شده براي كاهش مناطق چرخشي در حوضچه ته نشيني كه از انرژي جنبشي قسمت ورودي

و در ناحيـه ورودي كـاهش يابـد تـا تـه نشـيني بـا بيشـترين رانـدمان است.  اين تيغه ها در واقع كمك ميكنند كه گردابه ها در ناحيه خروجي افزايش

در بررسي تاثير موقعيت تيغهممكن صورت گيرد. در ادامه  و اوليـه مشـابهو همچنين تعداد آن بر گردابه ها چندين حالت مختلـف بـا شـرايط مـرزي

، ايجاد شده است. مدل توليد شده اوليه

1 Wall 
2 Symmetry 
3 Volume Flow Rate 
4 Outflow 
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و همكاران u/u0نمودار هاي-2شكل عددي حاصل از اين مطالعه جهتو مقايسه آن با نتايج در حوضچه ته نشيني آزمايشگاهي امام
 اعتبارسنجي

( خطوط جريان در حالت-3شكل )بدون تيغه اول

(الف) (ب)

(ج) (د)

(و)
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 در محور مركزي كانال  ( بدون تيغه) X-Zمقادير مولفه قائم سرعت در صفحه قائم-4شكل

در اين حالت سرعت در صـفحه قـائم بـاال بـوده آب بـا سـرعتي مقادير سرعت در صفحه قائم را در حالت بدون تيغه نشان ميدهد.4شكل

و بـه همـين دليـل در ايـن  و خارج ميشود. به نظر ميرسد كه در رسوب در اين حالت فرصت كمي بـراي تـه نشـيني دارد مشخص وارد حوضچه شده

 حالت راندمان ته نشيني بسيار پايين مي باشد. 

 حالت دوم.3-2
و ميتـوان گفـت تقريبـا بـر عملكـرد گردابه بزرگي را در اين ناحيه ايجاد كـرده استفاده از بافل در ناحيه وروديه ميشود مشاهد5همانگونه در شكل

 ضچه ته نشيني غير موثر بوده است يعني حضور اين تيغه تاثيري بر افزايش راندمان حوضچه نداشته است. حو

(يك تيغه در موقعيت-5شكل )X=0.1خطوط جريان در حالت دوم

(يك تيغه در موقعيت X-Zمقادير مولفه قائم سرعت در صفحه قائم-6شكل )X=0.1در محور مركزي كانال

و راندمان تـه نشـيني همچنـان پـايين6شكل و سرعت همچنان باال نشان ميدهد كه حضور تيغه در ابتداي كانال از سرعت جلوگيري نكرده

 مي باشد. 
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 حالت سوم.3-3
تعداد گردابـه شدهطول كانال استفاده 0,45در موقعيت تيغه كه اين حالت در ارائه گرديده است.7نتايج شبيه سازي جريان در حالت سوم در شكل

ر ها به صورت قابل توجهي در ابتداي كانال كاهش يافته است  و سـبب افـزايش انـدمان كه اين نشان ميدهد استفاده از تيغه در اين موقعيت مثبت بوده

وجود دارد. ميتوان گفت كه اين حالت تا حدودي بر عملكرد ته نشيني رسوب در حوضچه ميتواند موثر واقـع ناحيه چرخشي4 همچنان وليميشود. 

 شود. 

(يك تيغه در موقعيت-7شكل )X=0.9خطوط جريان در حالت سوم

(يك تيغه در موقعيت در محور X-Zمقادير مولفه قائم سرعت در صفحه قائم-8شكل )X=0.9مركزي كانال

و رانـدمان حوضـچه تـه نشـيني را تـا8شكل نشان دهنده آن است كه حضور تيغه سبب افزايش سرعت قائم در ناحيه باالي تيغه شده است

 حدودي افزايش داده است. 

 حالت چهارم-3-4
اسـتفاده از ايـن نـوع ئه گرديده است. با توجه به ايـن شـكل مشـخص ميشـود كـه ارا9نتايج ميدان جريان شبيه سازي شده در حالت چهارم در شكل

بـ اين شكلازبين برده است.راتقريبا گردابه هاي ورودي آرايش تيغه  ردن رانـدمان تـه نشـيني نشان ميدهد كه استفاده از دو تيغه تاثير بيشتري در باال

، ب كانال دارد و نسبت  الت اول كاهش يافته است.حه چرا كه نواحي چرخشي كوچكتر شده

(يك تيغه در موقعيت-9شكل )X=0.9و X=0.1خطوط جريان در حالت چهارم
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(يك تيغه در موقعيت X-Zمقادير مولفه قائم سرعت در صفحه قائم-10شكل )X=0.9و X=0.1در محور مركزي كانال
ن در اين حالت بسيار افزايش يافته است. كـه در مقايسـه بـا سـه حالـت اول نشان دهنده آن است كه سطح ناحيه سرعت رو به پايي10شكل

 اين حالت ميتواند بهترين حالت الگوي جريان در حوضچه ته نشيني تلقي شود.

 حالت پنجم.3-5
تانشان ميدهد كه استفاده از تيغه در ميانه11شكل نتايج حاصل از شبيه سازي عددي ميدان جريان در حالت پنجم در يرثو انتهاي حوضچه ته نشيني

و افزايش راندمان حوضچه ته نشيني دارد. و بسزايي در كاهش مناطق چرخشي همانطور كه گفته شد ناحيه چرخشي در انتهاي حوضچه وسعت يافته

مي فرصت ته نشيني را براي حوضچه بيشتر كرده است.  ميرسد اين تركيب از ديوارهبنظر ميها باعث دان سرعت با شدت بيشتري شود كه پخش

و سرعت متوسط در ميانه حوضچه به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. مقايسه ميدان سرعت اين حالت با حلت شماره  نشان4نسبت به قبل اتفاق بيفتد

و مياني حوضچه كاهش يابد.دهد كه سرعت حداكثر ميدان، مخصوصا در محدودهمي  هاي ابتدايي

مينكته قابل توجه ديگر تهرسد گردابهاين است كه بنظر اند در نشيني تاثير متبتي داشتههاي ايجاد شده در نزديكي كف حوضچه بر

تهحاليكه گردابه هاي نزديك سطح آب نشيني خواهند شد. حركت رو به پايين رسوب در گردابههاي ايجاد شده نزديك به سطح آب باعث كاهش

تهباعث وارد شدن آنها به جريان اصلي  و بدليل باالتر بودن سرعت در جريان اصلي اين رسوبات فرصت و از حوضچه خارج شده نشيني پيدا نكرده

 شوند.مي

تهنكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نزديك بودن تيغه نشيني شده است. ها بكار گرفته در كف حوضچه باعث افزايش

محجريان گردابه و اي ايجاد شده در اين دوده كه در نزديك كف حوضچه قرار دارد باعث خواهد شد كه رسوب در اين محدوده در تله افتاده

و جريان باعث خواهد شد كه جريان گردابه4ها مانند حالت شماره فرصت خروج از حوضچه را از دست بدهد. افزايش فاصله تيغه اي تشكيل نشده

بومابين تيغه تهها در حال گذر از اين موقعيت و  نشيني رسوب كمتر باشد.ده

(يك تيغه در موقعيت-11شكل )X=1.2و X=0.9خطوط جريان در حالت پنجم

(يك تيغه در موقعيت X-Zمقادير مولفه قائم سرعت در صفحه قائم-12شكل و X=0.9در محور مركزي كانال
X=1.2(

از حالـت چهـارم نيـز بيشـتر بـوده بـه همـين دليـل ميتـوان گفـت در مقايسـه نشان ميدهد كه سرعت در صفحه قائم در اين حالت12شكل

و افزايش راندمان ته نشيني شده است. 0,6و 0,45حالتهاي ذكر شده حضور تيغه در موقعيت   طول كانال منجر به افزايش سرعت قائم
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بدون تيغه ميتوان نتيجـه گيـري كـرد كـه حالـت پـنجم در مجموع با توجه به نتايج كاربرد تيغه ها در چهار حالت ذكر شده نسبت به حالت

و افزايش راندمان رسوبگذاري حوضچه ته نشيني دارد.   نقش كامال موثري در بهبود الگوي جريان

 گيري نتيجه.4

مثبـت ارزيـابي شـد. Flow-3Dدر اين مطالعه تاثير الگوي جريان برروي ته نشيني مورد بررسي قرار گرفت. مدلسازي جريان با استفاده از نرم افزار

و باالبردن رانـدمان  تـه نشـيني هم چنين نتيجه گيري شده كه استفاده از تيغه در حوضچه ته نشيني تاثير زيادي بر روي بهتر كردن روند الگوي جريان

را كننده در واقع تيغه به عنوان هدايت دارد. و مناطق چرخشي ميتواند راندمان ته نشيني طوگردابه ها ور قابل توجهي افزايش دهـد. به تيغـه در ميانـه

) 0,6و 0,45(نواحي انتهايي و رانـدمان تـه نشـيني بـه مناطق چرخشي را سطح حوضچه طول كانال و در خروجي افزايش ميدهـد در ورودي كاهش

 سبب استفاده از تيغه ها در اين موقعيت ها افزايش مي يابد. 
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