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بررسی عددی تأثیر صفحه متخلخل در کنترل جریان غلیظ
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چکیده
مساله رسوبگذاری در مخزن سد مهمارین عامل محدودبننده عمر مدید آن است .یک از عوامل بسیار مهر در
رسوبگذاری مخازن و نحوه توزی رسوبات ،پدیده جریان غلیظ م باشد به به عنوان یک از مشکالت عمده سدهای
در ال بهرهبرداری است  .یک از روشهای بنارل یا اساهال جریان غلیظ در مخازن سدها ایجاد موان در مخازن
است .لذا در این تحقیق اثر اساداده از مان صدحهای مشبک با درصد تخلخل  9/1 ،9/1و  9/40در فواصل مخالف با
اساداده از نرم افزار  FLOW3Dبررس شده است .برای شبیه سازی جریان غلیظ از مدلهای آشداگ RNG ، k  ε
و  k  ωبهره گرفاه شد .ناایج اصل از مدلسازی نشان میدهد مدل آشداگ  k  ωتطابق بیشاری نسبت به سایر
مدل های موجود در شبیه سازی توزی عمودی سرعت جریان غلیظ دارد .همچنین ناایج نشان م دهد به امواج
شکل گرفاه در با دست مان ماخلل از نوع  Bمو باشود .اساداده از مان صدحه با تخلخل  9/40میاواند موجب
باهش  48/1درصدی در دب عبوری جریان غلیظ شود و با باهش تخلخل صدحه به  9/1درصد مقدار باهش دب
عبوری جریان غلویظ  19درصود باهش م یابد.
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مقدمه
جریان غلیظ و یا جریان چگال عبارت است از
جریان به به علت اعمال نیروی ثقل بر روی اخاالف
چگال دو سیال به وجود م آید .اخاالف چگال
ممکن است ناش از یک یا چند عامل به شرح زیر
باشد :تداوت دما ،تداوت در غلظت مواد محلول و
برای
تداوت در غلظت ذرات معلق .نیروی محر

11
یک جبهه جBریان ،در اصل گرادیان فشار م باشد به
ناش از اخاالف چگال بین جبهه جریان و سیال
محیط ااراف خود است (محمدی .)1144 ،اگر
اخاالف چگال  ρبین دو یه در یک فاصله عمودی
 dzناچیز باشد به سیال محیط غیر یهای و در غیر
این صورت یهای م گویند (شکل .)1

الف) سیال پیرامون از نوع غیر الیهای

ب) سیال پیرامون از نوع الیهای
شکل ( :)1شکل شماتیک تغییرات چگالی در سیال محیط.

جریانهای غلیظ به عنوان یک از مهمارین عوامل
رسوبگذاری در مخازن سدها م باشند به با اناقال
این رسوب به نزدیک بدنه سود موجب نابارآمدی سد،
پیش از زمان پیشبین شده بورای عمر آن میشود.
این موضوع عالوه برباهش عمر مدید سد باعوث
باهش جر مدید ،گرفاگ دریچههای آبیاری و
صدمه به نیروگاه ها م گردد .بنابراین بنارل جریان
غلیظ امری یات در صونعت سود سوازی میباشد ،از
این رو محققین مطالعات بسیاری در ایون زمینوه
داشواه و راهبارهای نیز ارائه نمودند به از جمله این
راهکارها ایجاد مان م باشد ،در این تحقیق به بررس
تأثیر اساداده از مان صدحهای ماخلخل با سه نوع
درصد تخلخل  9/1 ،9/1و  9/40در بنارل جریان
غلیظ در مخازن سدها بوه رو عوددی پرداخاوه
شوده است .شبیهسازی عددی بمک میکند تا بدون
صرف هزینوه ی زیواد باووان بررسو هوای زم در

ایون زمینوه را انجوام داد ،یکو از نورم افزارهای
محاسبات به باربرد زیادی در زمینه ارا های
مهندس دارد نرم افزار  FLOW3Dم باشد به در
این تحقیق از ایون نورم افزار اساداده شده است.

مروری بر تحقیقات پیشین
) Bursik and Woods (2000به توأثیر
ایجواد موان و تنوگ شودگ و بازشودگ بوچک بر
بنارل مسیر جریان پرداخاند و اعالم نمودنود تنهوا
زموان مان بر الگوی رسوب گذاری جریان مؤثر است
به باعث توقف نسوب جریان شودOehy and .
) Schleiss (2007به تأثیر روشهای مخالف از جمله
ا داث مان  ،ا داث مان مشوبک و دیوواره باب بر
بنارل جریان غلیظ در مخازن سدها پرداخاه و به
اور بلو نایجهگیری نمودند به ا داث مان در
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جریان زیربحران برای بناورل جریان مناسب است.
نصرااهلل پور و قمش ( )1111به بررس اثور شوکل
زبوری در مشخصوات پیشان جریان غلیظ پرداخاند.
آنها دو نوع شکل زبوری مخروا و اساوانهای را با
ارتداع  1و  2/1و  8سانایمار مورد بررس قرار دادند و
نایجه گرفاند به با افزایش ارتداع زبری برای یک
شکل ثابت و هومچنین با افزایش سطح مقط در برابر
جربوان زبوری بوا ارتدواع ثابوت ،غلظت و سرعت
پیشان جریان غلیظ باهش و ارتداع جریان افوزایش
مو یابود .بصویر زاده و بروجن ( )1142به بررس
امکانسنج هودایت جریوانهوای غلویظ مخزن سد
دز به سومت مجواری سورریز بوا اسواداده از شوافت
قوائر مساغرق پرداخاند .بشاکار و همکاران ()1141
به بررس آزمایشگاه پروفیل غلظت و سرعت جریان
غلیظ پرداخاند و نایجه گرفاند ناوایج نشان میدهد
به ارتداع معادل سرعت ماوسط جریان در ارتداع
برابر بووا  9/4ضووخامت ماوسووط جریووان و ارتدوواع
نظیوور  9/11تووا  9/1برابر ضخامت ماوسوط جریوان
اتدواق مو افاود .ظهیوری و همکواران ( )1140به
بررسو مودیریت رسووب مخوزن سود دز بوا اسواداده
از مونیاورینگ جریان گلآلود پرداخاند و نایجه
گرفاند به با اساداده از ااالعات سرعت ،دب و غلظت
ماوسط ایساگاههای اندازهگیری م توان از رابطه
ودابثر جریان
رگرسیون خط بر مبنای دب
ورودی به ایساگاه هیدروماری با دسوت و میوزان
رسووب ورودی ناشو از جریان گلآلود ،جر رسوبات
ورودی به مخزن سد دز در زموان هور واقعه سیالب را
برآورد برد .زایری و قمش ( )1111به تجزیه و تحلیل
ناایج هیدرودینامیک جریانهای غلیظ اندازهگیری
شده در مخزن سد دز پرداخاند .ماروس و همکاران
( )1144به بررس اثور موان بر بنارل غلظت
جریانهای غلیظ رسوب پرداخاند و نایجوه آن نشوان
داد بوه اساداده از موان م تواند موجب باهش غلظت
عبوری گردد .مرادی و همکاران ( )1119به بررس
تغییرات پارامارهای شیب ،دب و غلظت بر شدت
اخاالط جریانهای غلیظ در مقاا همگرا پرداخاند،
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ناایج آنها نشان داد به بوا افوزایش شویب و دب
شدت اخاالط افزایش و با افزایش غلظت ،شدت
اخاالط جریوان غلیظ باهش م یابد آنها برای شدت
اخاالط در هر زاویه همگرایو روابطو ارائوه نمودنود.
باهوه و همکواران ( )1119توأثیر هور یوک از
پارامارهای شیب ،زبری نسب و دب ب بعود جریوان
غلویظ بور روی سرعت پیشروی جریان غلیظ بور روی
بسوار زیور را بررسو نمودنود .قربوان مقودم و
همکواران ( )1111به بررس آزمایشگاه تأثیر موان
اساوانهای شکل بر ربت راس جریان غلیظ
پرداخاند ،آنها آزمایشهوای بوا شویب هوای ،9/1
 1/21و  2درصد و غلظتهای  19و  29گور م در
لیاور و ایجواد موانو اساوانهای به قطر  1و ارتدواع 19
سانا ماور در فواصول مخالوف از ابادای فلوم مورد
بررس قرار دادند و نایجه گرفاند غلظت ،سرعت و
ارتداع جریان غلیظ با قرار دادن مان های اساوانهای در
بسار نسبت به الت بدون مان باهش م یابنود.
زایری و همکاران ( )1112بوه مدلسازی یک بعدی
جریان گل غلیظ در مخزن سد دز پرداخاند ،آنهوا
نایجوه گیوری نمودنود بوه دب های بیش از  499مار
مکعب در ثانیه با غلظت رسوب بیش از  1/2گرم در
لیار جریان غلیظ نسب تا قوی ایجاد نموده اند
بطوریکه این جریانها فاصله  21بیلوماری را ا
نموده و خود را به دیواره سد رسانده اند .محققیوان و
اصوغری پری ( )1112به بررس اثر ایجاد زبری در
بناورل جریوان غلویظ بوه بمک نرم افزارANSYS-
 CFXپرداخاند و نایجه گرفاند بوه میوزان بنارل
جریان غلیظ توسط زبریها به نوع آرایش و ارتداع
زبوری هوا و ارتداع به سرعت مابزیمر جریان غلیظ
در آن ر مو دهود وابسواه است و چون زبریها
نمیاوانند جریان غلیظ را بهاور بامول ماوقوف بنند
نباید به تنهای برای بنارل جریوان غلویظ موورد
اسواداده قورار بگیرند.
) Cabeza et al. (2009عبور جریانهای دو
یهای از روی دو مان با شکلهای ماداوت نیر
اساوانه ای و منشوری را بصورت عددی و آزمایشگاه
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مطالعه بردند .ناایج آزمایشهای آنها نشان داد به در
هر دو نوع مان چهار نوع ر یر جریان ماداوت در
پاییندست مان شکل م گیرد .این ر یر ها عبارتند
از)1 :جریان زیر بحران )2 ،پر هیدرولیک داخل ،
 )1ناپایداری بلوین هلمهلاز در سطح مشار
دوسیال و  )8ریز امواج.1
) Rottman and Simpson (1989امواج شکل
گرفاه هنگام برخورد جریانهای چگال با مان را بر
اساس نسبت ارتداع موج برگشا (  ) d hبه ارتداع
جریان نزدیک شونده ( ،)dبه سه نوع ماداوت
تقسیربندی بردند .بر اساس تقسیربندی آنها چنانچه
dh
3
d

باشد موج برگشا نوع  Cخواهد بود .موج

نوع  Cقویارین موج شکل گرفاه در این تقسیربندی
م باشد .در موج نوع  Cپیشان آشداه جریان ثقل ،
موج برگشا را شکل م دهد و موج برگشا بر روی
جریان نزدیک شونده ربت میکند .در این نوع موج
میزان اخاالط جریان چگال با سیال پیرامون در مرز
با ی جریان ،قابل مال ظه م باشد .چنانچه
d
 2  h  3باشد موج برگشا
d

نوع  Bخواهد بود.

موج نوع  Bیک موج ضعیف با الگوی موج ایساا
م باشد ،به در آن قسمت جلوی موج مالیمار بوده و
ربت موجگونه در قسمت پشت آن واضح م باشد.
میزان اخاالط در قسمت پیشرونده این نوع موج
اند

است .چنانچه

dh
2
d

 1 موج برگشا نوع

Aخواهد بود .این نوع موج ماشکل از یکسری
موجهای مندرد داخل م باشد و اخاالط بین دو
سیال ناچیز و قابل صرفنظربردن است .شکل ()2
انواع موجهای شکل گرفاه در با دست مان را بر
اساس تقسیربندی Rottman and Simpson
) (1989نشان م دهد.

Shedding of billows

1

شکل ( :)2انواع امواج شکل گرفته در باالدست مانع
).(Simpson and Rottman, 1989

تحقیقات ( )Simpson, 1997نشان داد به شیب
بانال پارامار تأثیرگذاری در تعیین نوع امواج برگشا
در با دست مان م باشد .چنانچه بانال افق

باشد،

امواج منعکس شده در با دست مان به شکل
دنبالهای از امواج ضعیف ظاهر میگردد به باعث
ایجاد تغییرات بسیار مالیر در عمق جریان م شود .با
افزایش شیب بانال امواج قویاری شکل میگیرد به
تشخیص آنها سادهتر خواهد بود.
با توجه به مطالعات انجام شده مشاهده میشود
بوه در خصوود ایجاد موان ماخلخل با درصد
تخلخل ماداوت درون مخازن به منظور بنارل جریان
غلیظ بررس های جامع صورت نگرفاه است ،بنابراین
با توجه به با بودن هزینه ناش از خسارت اصل از
رسوبگذاری در مخوازن زم است در این خصود
بوه منظور بنارل جریان غلیظ بررس های دقیقتری
صورت گیرد .در این تحقیق با اساداده از مدل عددی
به بررس اثر ایجاد موان ماخلخل در بف مخازن به
منظور بنارل جریان غلیظ پرداخاه شد.
مواد و روشها
در این مقاله به منظور واسنج و صحتسونج
نورم افزار  FLOW3Dاز ناایج مدل آزمایشگاه
 and Schleiss, 2007) (Oehyاساداده شد و ناایج
مدل عددی با ناایج آزمایشگاه مقایسه گردید .مدل
عددی مطابق مدل آزمایشگاه شامل یک فلوم بوه
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اوول  0/1ماور اسوت و یوک ورودی به ارتداع 8/1
سانایمار به منظور ورود جریان غلویظ بوه درون فلوم
دارای آب سابن ایجاد گردید ،شیب بسار برابر 8۴/48
مطابق شکل ( )1از دریچه ورودی جریان غلیظ م
باشد .پس از شبیه سازی جریان غلیظ و صحت سنج
ناایج ،از سه صدحه ارتداع  9/1مار با تخلخل ،9/1
 9/19و  9/40درصد اساداده گردید .موقعیت
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قرارگیری صدحات ماخلخل برابر  4 ،1/91و  4/1مار
از مسیر ورودی تعیین شد .جریان غلیظ ورودی شامل
پودر پلیمر با چگال  ρs =1111 kg / m3و قطر
ماوسط ذرات  d50 =19 μmو آب م باشد به غلظت
است.
۴2/812
آن

شکل ( :)3نمایی از هندسه ورودی به مدل FLOW3D

شبیهسازی عددی
نرمافزار  FLOW3Dیک مدل مناسب برای ل
مسایل پیچیده دینامیک سیا ت بوده و قادر است
دامنه وسیع از جریان سیا ت را مدل بند .این
جر محدود برای ل معاد ت ابر
نرمافزار از رو
بر جریان با اساداده از شبکه بندی منظر و رو
جر سیال برای محاسبه سطح آزاد آب در مجاری باز
اساداده م بند .این مدل قابلیت تحلیل یک ،دو و سه
بعدی میدان جریان را دارد .معاد ت پایهای مورد
اساداده در این مدل ،معاد ت ناویر اساوبس هساند و
از شش مدل آشداگ اول اخاالط پرانال ،یک
معادلهای ،دو معادلهای (  k  ω ،k-ɛو  )RNGو مدل
شبیهسازی گردابههای بوزرگ در ل خصوصیات
جریانهای آشداه اساداده میکنود .ایون مودل شوامل
الگوهای فیزیکو بسیاری از جمله آبهای بر عمق،
لزجت ،باویااسیون ،آشداگ و محیطهای ماخلخل
م باشد.
مدل  FLOW3Dدر مقایسه با سایر مدلهای موجوود
در زمینوه دینامیوک سیا ت محاسبات  ،دارای دامنه
وسیع از باربردها و قابلیتهاست ،باربر دوست بوده
و رابط گرافیک بسیار قوی دارد به بار بوا آن را

آسانار م بند .در این نرم افزار معاد ت اسااندارد
جریان مانند معاد ت ناویر اساوبس و معادله
پیوساگ برای تمام فضای محاسبات ل عددی
میشوند .فرم بل معادله پیوساگ بهصورت شکل زیر
بیان میشود:

ρ 

)  (ρuA x )  R (ρvA y
t x
y
() ۱
ρuA x

 (ρwA z )  ξ
 R DIF  R SOR
z
x
اولین عبارت در سمت راست معادله پیوساگ مربوط
به اناشار تالار بوده و به صورت زیر قابل تعریف
م باشد:

ρ

ρ
) R DIF  (ρA x )  R (ρA y
x
x
y
y
()2

ρ ρA x
 (ρA z )  ξ
z
z
x
عبارت دوم در سمت راست معادله  1بیانگر تغییرات
دانسیاه است.
VF
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vA y wA z
VF P uA x

R

2
ρ
c t
x
y
z
()1
uA x R SOR
ξ

x
ρ
در معاد ت با : VF ،ضریب جر آزاد به سمت

جریان :ρ ،چگال

سیال A y ، A x ،و  A zسطح

جریان در جهات  y ،xو υ،zضریب ندوذ v ،u ،و w
مؤلدههای سرعت در جهات  y ،xو ،zمقدار  Rدر
معادله ضریب مربوط به مخاصات بهصورت بارتزین یوا
اساوانهای مو باشود.
در ایون تحقیوق از روابط  8و  1برای محاسبه مجذور
مربعات خطا  RMSEو مقدار خطای  Eبرای بررس
خطای مدل عددی نسبت به مدل آزمایشگاه
اساداده شد.

( )8

 U Experimental )2

Flow3d

 (U

N

 U Experimental

MSE 

U

( )1
N
به در این روابط  U Flow3dسرعت نقطهای جریان در
مدل عددی و  UExperimentalسرعت نقطهای جریان
Flow3d

E

در ناایج آزمایشگاه م باشد .مقدار به دست آمده از
روابط فوق هرچه بوه صودر نزدیوکاور باشند نشان
دهنده این است به خطوا بماور و در نایجوه دقوت
محاسبه بیشار است.

شبکه بندی و مشخصات میدان حل
یک از مهمارین نکات به باید در شبیهسازیهای
عددی مورد توجه و رعایوت قورار گیورد ،شبکهبندی
مناسب برای ل دقیق معاد ت ابر است .در همه
مدلسازیهوای عوددی صوورت گرفاه ،ابعاد شبکه
اوری تعیین شد به پارامارهای بنارل شبکه مانند
دابثر نسبت ابعاد شوبکه در راساای اول و عمق

21
و ضریب نسبت ابعواد شوبکه در راسوااهای مخالوف و
در مجواورت یکدیگر مناسب اناخاب شده باشند .برای
ناایج دقیق و مؤثر ،مقدار هور یوک از دو پوارامار بوا
باید به عدد  1نزدیک بوده و مقدار نسبت ابعواد
شوبکه در مجواور یکودیگر از  1/2و همچنوین نسبت
ابعاد شبکه در راسااهای مخالف از  1نباید بیش تر
باشد .در این پژوهش با در نظر گرفان شبکههای
مخالف ریز و درشت ،بهارین شبکه اناخواب شود .بور
ایون اسواس ،شوبکه بنودی مودل ،بهاور دوبعدی و
در راساای اول بهاور غیریکنواخت اناخاب شد (به
اوریکه در نزدیک سازه تعداد مش بیشار در نظر
گرفاه شد) و تعداد بل مش برای هر مدل سازی
 440999سولول در نظر گرفاه شد.

صحت سنجی مدل عددی
بهمنظور ارزیاب ناایج بهدست آمده از شبیهسازی
عددی ربت جریان غلیظ عبوری از صدحه ماخلخل
و اناخاب بهارین مدل تالار ،اباودا بوه مقایسه ناایج
نیمر سرعت بهدست آمده از مدل عددی با مدل
آزمایشگاه بدون مان ماخلخل در فواصل  1/2مار و
 1/1مار از دریچه ورودی انجام گرفاه است .ناایج
توزی سرعت مدل عوددی مطابق شکل  1انطبواق
خووب بوا ناوایج مودل آزمایشگاه دارد .مطابق
جدول  1هر سه مدل آشداگ  RNG ، k-εوk  ω
توانساهاند به خوب نیمر سرعت را شبیه سازی
نمایند ول مدل آشداگ  k  ωدر شبیهسازی
عددی توزی سرعت جریان غلیظ ،نایجه بهاری از دو
مدل آشداگ دیگر نشان داده است .با اساداده از
ناایج بهدست آمده میاوان مدلسازی عددی را قوادر
بوه پویش بینو مووارد مشوابه دانست.
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شکل ( :)3نمودار مقایسه نیمرخهای سرعت مدل عددی و آزمایشگاهی الف) در فاصله  1/2متری از دریچه ورودی ،ب) در فاصله
 5/5متری از دریچه ورودی

جدول( :)1مقایسه آماری نتایج پروفیل سرعت آزمایشگاهی با مدلهای مختلف آشفتگی در نرم افزار FLOW3D

مقط
 1/2ماری از دریچه
ورودی
 1/1ماری از دریچه
ورودی

مدل

درصد خطا ( )E%ماوسط مربعات خطا ()MSE

ضریب ( ) R 2

RNG

18
1/1
11

4/4
1/1
1

9/04
9/41
9/01

RNG

11/2
4
18/1

0/4
1/1
4/1

9/41
9/12
9/04

k-ɷ
LES
k-ɷ
LES

نتایج و بحث
شبیه سازی ربت جریان غلیظ عبوری از صدحه
ای با تخلخل  9/40و  9/1در فاصله  1/91ماری از
دریچه ورودی در شکل  8و  1نشان داده شده است.
همانگونه به مشاهده م شود ،پس از رسیدن جریان
بوه موانو  ،بخشو از جریوان از صدحه ماخلخل عبور
برده و بخش از جریان به صورت یک موج برگشا
بوه سمت با دست مناقل میگردد .جریان عبوری از
موان  ،مجدداً شکل مشابه جریان غلیظ اولیه ،یعن

پیشان جریان در جلو و در ادامه بدنوه جریان ،را
تشکیل میدهد ،لیکن بهدلیل ورود سیال پیرامون به
داخول جریان غلیظ و باهش غلظت جریان بهدلیل
رسوبگذاری ،از سرعت آن باساه میشود ،لذا دب
جریان عبووری بواهش مو یابود.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال هشتم • شماره بیست و نهم• پاییز 1396

21

شکل ( :)4شماتیک حرکت جریان غلیظ شبیه سازی شده عبوری از صفحه با تخلخل  1/67درصد
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شکل ( :)5شماتیک شبیه سازی حرکت جریان غلیظ عبوری از صفحه با تخلخل  1/3درصد

بهمنظور مشاهده اثر اساداده از مان صدحهای با درجه
تخلخل مخالف ،در بنارل جریان غلیظ پروفیلهای
سرعت و
غلظت در فواصل  1/91و 419سانایمار از دریچه
ورودی مقایسه و در شکل  4به نمایش گذاشواه شده

است .با توجه به شکل مذبور م توان بیان داشت به
مان ماخلخل باعث بر شدن مقدار سرعت و باهش
ارتداع بدنه جریان غلیظ بعد از عبور از صدحه ماخلخل
م گردد.

شکل( :)6پروفیل سرعت (سمت راست) در فاصله  551سانتیمتر از دریچه ورودی (سمت چپ) در فاصله  651سانتیمتر از
دریچه ورودی
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شرایط هیدرولیک و هندس مشابه این تحقیق اثر مان
مثلث و گوسین شکل برباهش دب جریان غلیظ را
بررس نموده اند آورده شده است .همانگونه به در جدول
 1نشان داده شده است بیشارین تأثیر در باهش دب
عبوری از مان مربوط به مان ماخلخل با درصد تخلخل
 19درصد م باشد و هر چه درصد تخلخل مان افزایش
یافاه ،مان توانساه به میزان بیشاری جریان غلیظ را
بنارل (مساهلک) نماید.

در این تحقیق بهمنظور بررس تأثیر اساداده از مان
صودحهای ماخلخل در بنارل جریان غلیظ پرداخاه شد و
پروفیلهای سرعت اصل از مدلسازیها در شکل 4
نمایش گذاشاه شود  ،بورای محاسبه دب در وا د عرض
جریان از اصلضرب سرعت ماوسط و ارتداع ماوسط
جریان بدست آمد ،سوپس ناایج بهصورت درصد باهش
دب به نشاندهنوده ماوقوف شودن و اساهال جریان
غلیظ م باشد در جدول  1آورده شده است .همچنین
جهت مقایسه از ناایج اصغری و همکاران ( )1111به با

جدول( :)3مقایسه درصد کاهش دبی جریان غلیظ در مانع صفحه ای با موانع مثلثی و گوسین
درصد باهش دب جریان غلیظ
در فاصله  1/91مار
در فاصله  4مار
در فاصله  4/1مار
میانگین درصد باهش دب
جریان غلیظ

9/19

9/19

9/40

مان مثلث (اصغری پری و
همکاران)1111 ،

مان گوسین (اصغری پری و
همکاران)1111 ،

مان با درصد تخلخل
41/4
41/4
11/8

41/8
09/1
00/1

11/0
48/4
41/1

22/11
-

21/20
-

41/4

01/1

48/1

22/11

21/20

نتیجهگیری
در ایون مقاله بوه بررسو بناورل جریوان غلویظ
توسط موان صدحهای ماخلخل پرداخاوه شود .با مقایسه
ناایج مودل عددی در صدحات ماخلخل در جودول 1
مو تووان نایجه گرفت به هرچه ترابر و درصد تخلخل
صدحه افزایش یابود سبب باهش سرعت جریان غلیظ و
بنارل بیشارآن مو گردد ،اساداده از مان صدحه با
تخلخل  9/40میاواند موجب باهش  48/1درصدی در
دب عبوری جریان غلیظ شود و با باهش تخلخل صدحه

به  9/1درصد مقدار باهش دب عبوری جریان غلویظ 19
درصود باهش م یابد .همچنین برای شبیه سازی جریان
غلیظ از مدلهای آشداگ  RNG ، k  εو k  ω
بهره گرفاه شد .ناایج اصل از مدلسازی نشان میدهد
مدل آشداگ  k  ωتطابق بیشاری نسبت به سایر مدل
های موجود در شبیه سازی توزی عمودی سرعت جریان
غلیظ دارد .ناایج مدل عددی نشان میدهد به در تمام
ناایج ،امواج شکل گرفاه در با دست مان از نوع B
میباشد.
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Numerical Analysis on the Effects of Porous Plate to Control Turbidity Currents
M.Zayeri1, M.Ghomeshi2

Abstract
Reservoir sedimentation can result in loss of much needed reservoir storage capacity, and
therefore reducing the useful life of dams. The turbidity current is one of the most important
factors that affects sediment distribution in reservoirs and represent a major problems of
manmade reservoirs. One of the methods to control or depreciation turbidity currents in
reservoirs is create solid obstacle in the reservoir. In this study, the effect of the porous plate
on turbidity current with different porosity 0.3, 0.5 and 0.67 percent are studied using
FLOW3D software. The turbulence models used for simulation are k  ω, RNG and k  ε.
The results showed that k  ω turbulence model is more consistent than other models in the
simulation of vertical distribution of the turbidity current. The results show that the waves
formed on the upstream of the porous plate are the B type. The use of plate with porosity of
0.67 percent can decrease the flow discharge of turbidity current equal to 64.5% and reduce
the porosity to the 0.3 percent case the reduction of discharge of turbidity current to 30%.
Keywords: Grid plate, Turbidity current, porosity, FLOW3D software.
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