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چکیده
ته نشینی به وسیله نیروی ثقل از معمولترین و پرکاربردترین روشهای جداسازی ذرات جامد معلق در آب و فاضالب
میباشد .حوضچههای ته نشینی از اجزاء مهم و اصلی در هر فرآیند تصفیه آب به شمار میروند .به دلیل هزینه بسیار
زیاد ساخت و نگهداری این حوضچهها ،عملکرد بهینه حوضچههای تهنشینی بسیار حائز اهمیت است .محققان به منظور
افزایش کارایی حوضچه ،روشهای مختلفی پیشنهاد کردهاند که در این میان تغییر هندسه با نصب تیغه در حوضچهها
جزء روشهای اقتصادی بوده و نظر محققان را جلب کرده است .در تحقیق حاضر جریان حاوی ذرات رسوب در حوضچه
تهنشینی مستﻄیلی به روش حﺠم محدود ،با استفاده از نرمافزار  Flow3Dو با استفاده از مدل آشفتگی  RNG k-εبه
صورت تﻚفازی شﺒیهسازی شده است .هدف از انﺠام این مﻄالعه ،شﺒیهسازی عددی هیدرولیﻚ جریان در حوضچههای
تهنشینی با آرایش تیغه های متفاوت و در نهایت دستیابی به بهترین هندسه برای کاربرد تیغه است .با توجه به تﻄابق
نسﺒتاً خوب نتایﺞ مدل عددی حاضر با دادههای آزمایشگاهی ،از صحت نتایﺞ شﺒیهسازی عددی با نرمافزار Flow3D
اﻃمینان حاصل شده است .بررسی نتایﺞ حاصل از این تحقیق نشان میدهد جریان در حوضچههای رسوبگذار به شدت
تحت تاثیر حضور تیغه است .با توجه به مدلهای بررسی شده مشخص گردید حضور تیغه با ارتفاع کمتر و نزدیﻚتر به
ورودی حوضچه و همچنین حضور تیغه با ارتفاع بیشتر و دورتر از ورودی حوضچه بیشترین تاثیر را بر راندمان تهنشینی
دارد.
واژههای کلیدی :حوضچه تهنشینی ،تیغه ،گردابه ،رسوبگذاریFlow3D ،
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مقدمه
استفاده از نیروی ثقل یکی از روشهای مرسوم در
تصفیه آب و فاضالب بوده که به کمﻚ آن ذرات معلق
و مواد زاید به وسیییله تهنشییینی از آب جدا میشییوند.
حوضییی چه های تهنشیییینی از معمولترین وا حد های
تصییفیهخانههای آب هسییتند و کارایی حذف جامدات
معلق در آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .به منظور
بهینه سیییاختن عملکرد این حوضیییچهها ،شیییناخت
هیدرولیﻚ جریان موجود در آنها ضییروری اسییت و به
دلیل هزینه بسییییار باالی سیییاخت و نگهداری این
حوضچهها ،عملکرد بهینه حوضچههای تهنشینی بسیار
حائز اهم یت اسیییت .علیرغم اهم یت کاربردی این
حوضییچهها ،روشهای ﻃراحی موجود ،تا حد زیادی بر
فر مول هییای ت ﺠر بی ت کیییه دارنیید کییه جز ئیییات
هیدرودینامیکی سی ستم را در نظر نمیگیرند .عملکرد
حوضیییچه های تهنشیییینی به شیییدت مت ثر از اثرات
هیدرولیکی و فیزیکی مانند چگالی جریان ،نیروی ثقل
و لختهشییدن رسییوب اسییت .در این راسییتا تنها جنﺒه
شیییمیایی رسییوب موجود در حوضییچه ،حائز اهمیت
نیسیییت ،بلکه ه یدرول یﻚ جریان نقش مهمی را ای فا
میکند .بدین منظور تحقیقات متعددی برای افزایش
عملکرد حو ضچه تهن شینی انﺠام شده ا ست .در این
پژوهش ها ،روش های مختلفی برای افزایش عملکرد
حوضچه پیشنهاد شده است .همه راهحلهای پیشنهاد
شده با انﺠام تغییراتی در هندسه حوضچه به منظور از
بین بردن پد یده های نامﻄلوب که با عث کاهش
رسوبگذاری میشود ،ارائه شدهاند .استفاده از تیغه در
کف حوضیییچه ،ایﺠادشییییب در کف حوضیییچه ،ایﺠاد
تغییرات در عمق حوضییی چه و موارد مت عدد دیگر از
جمله راهکارهای پی شنهاد شده برای افزایش عملکرد
حوضییچه بوده اسییت .محققان در مورد شیییب و عمق
حو ضچه تهن شینی ،پژوهشهای ب سیاری انﺠام دادهاند
و به نق ﻄهنظرهای تقری ﺒاً مت حدی رسییی یدهاند .الﺒ ته
برا ساس گزار شات ) Gharagozian (1998تاثیر این
دو پارامتر بر بازده ر سوبگذاری در حو ضچه تهن شینی

اندک ا ست .از ﻃرفی بکارگیری تیغه در کف حو ضچه
تهنشیییینی همواره از راهحلهای مناسیییب در افزایش
بازدهی رسیییوب گذاری بوده اسیییت بﻄوریکه ارتفاع و
محل آن ،عوامل موثری بر کیفیت عملکرد حوضیییچه
میباشییند، Imam and McCorquodale (1983) .
)McCorquodale et al. ، Celik et al. (1985
)Zhou and ، Kerbs et al. (1995) ، (1988
)McCorquodale and ، McCorquodale (1992
)Ekamma and Maraisb (2004) ، Zhou (1993
Shahrokhi et al. (2012) ، Naser et al. (2005) ،

و ) Tarpagkou et al. (2014از جملییه محققییانی
بود ند که به روش های مختلف به ارز یابی و تحل یل
حوضچههای تهنشینی پرداختند.
) Taebi-Harandy and Schroeder (2000اثر تیغه
بر جریان چگال در حوضچههای تهنشینی را مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیﺠه رسیدند که تیغه تاثیر
کمی بر کاهش جریان چگال داردTamayol et al. .
) (2008تاثیرات برخی از پارامترهای هندسی نظیر
محل ورودی و تیغه بر بازدهی حوضچههای تهنشینی
را بررسی کرد .وی نشان داد محل مناسب تیغه ،کامالً
به نیروهای شناوری بستگی دارد که این نیروها نیز
وابسته به عدد رینولدز و غلظت جریان ورودی هستند.
نتایﺞ مدل فیزیکی خادمی ( )1385نشان داد استفاده
از تیغه در جریانهای دوبعدی باعث افزایش راندمان
تلهاندازی حوضچه رسوبگیر نمیشود ،اما باعث
یکنواختی توزیع تهنشینی رسوبات در ﻃول حوضچه
میگردد Goula et al. (2008) .به کمﻚ مدل عددی
یﻚ حوضچه استاندارد و حوضچهای با وجود یﻚ تیغه
را مقایسه کردند .آنها به این نتیﺠه رسیدند که تیغه
منﺠر به کاهش چرخشهای ورودی جریان و افزایش
تهنشینی ذرات با هدایت کردن آنها به سمت بستر می-
شود .در این مﻄالعه حذف ذرات جامد با استفاده از تیغه
از  90به  98درصد افزایش یافت Stamou (2008) .با
استفاده از تعدادی دیواره منحرفکننده جریان ،سعی
در اصالح هندسه حوضچه و باال بردن راندمان آن
داشت .نتایﺞ وی نشان از کاهش مناﻃق اتصال کوتاه و
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نواحی چرخشی موجود با وجود استفاده از تیغه را
داشت Razmi et al. (2009) .به کمﻚ مدلسازی
عددی به این نتیﺠه رسیدند تیغه در محل مناسب می-
تواند باعث کاهش ناحیه مرده و افزایش بازده رسوب-
گذاری گردد .مدلسازیهای عددی Asgharzadeh
) et al. (2012نشان داد از نقﻄهنظر هیدرولیکی،
جریان در حوضچههای تهنشینی به شدت تحت تاثیر
وجود تیغه است .محل و هندسه تیغه در حﺠم مرده
موثر بوده است و تغییر غلظت جریان ورودی ،عملکرد
تیغه را تغییر میدهد Razmi et al. (2013) .با
استفاده از مدلسازی عددی گزارش نمودند بهترین
موقعیت تیغه در  0/15ﻃول کانال با نسﺒت ارتفاع 0/32
عمق آب اتفاق میافتد .در این شرایط 90 ،درصد ذرات
در حوضچه باقی میمانند.
بررسی تحقیقات گذشته در بکارگیری تیغه در
حوضچه تهنشینی ،نشان میدهد که محققان در
تحقیقهای مختلف ،نتایﺞ متفاوتی گرفتهاند و
اظهارنظرهای متحدی در اینباره وجود ندارد .برخی
عملکرد تیغه را مفید دانستهاند و برخی آن را باعث
کاهش بازده رسوبگذاری بیان کرده و برخی نیز نتیﺠه
گرفتهاند که تاثیر آن ،آنقدر نﺒوده که در مقابل هزینه
ساخت ،صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این پژوهش با انتخاب نرمافزار  Flow3Dسعی
شده است با مدلسازی عددی هیدرولیﻚ جریان در
حوضچه تهنشینی ،شناخت کاملی از هیدرولیﻚ جریان
در حوضچه تهنشینی همراه با تیغه فراهم گردد .هدف
از انﺠام این مﻄالعه ،شﺒیهسازی عددی هیدرولیﻚ
جریان در حوضچههای تهنشینی اولیه با آرایش تیغه-
های متفاوت و در نهایت دستیابی به بهترین هندسه
تیغه در جهت افزایش بازدهی رسوبگذاری حوضچه
تهنشینی است .در این تحقیق انواع شرایط آرایش تیغه-
ها مورد بررسی قرار گرفته و اثر تیغهها بر عملکرد
رسوبگذاری با تمرکز بر هیدرودینامیﻚ جریان بررسی
شده است.
)Volume of Fluid (VOF

1

معادالت حاکم در مدلسازی عددی
مدلسازی عددی حوضچه تهنشینی با استفاده از
نرمافزار  Flow3Dانﺠام گرفته است .این نرمافزار از
شﺒکهای متشکل از سلولهای مستﻄیلی استفاده میکند
که باعث تولید آسان و منظم شﺒکه حل عددی میشود
که به کمترین ذخیره حافظه احتیاج دارد .قوانین حاکم
بر جریان آشفته یﻚ سیال تراکمناپذیر و لزج توسط
معادله پیوستگی و معادله رینولدز به شکل زیر بیان
میشوند(.)Hirt and Nichols، 1988
()1

()2
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در این روابط  چگالی سیال v ،u ،و  wبترتیب
سرعت در جهات اصلی p ،فشار g ،شتاب ثقل و 
ویسکوزیته دینامیکی است .این نرمافزار دارای مدلهای
آشفتگی مختلفی است .نرمافزار  Flow3Dبرای
تشخیص سﻄح آب از روش حﺠم سیال1استفاده می-
کند .در این روش برای سلولهای سﻄح جریان ،که
بهصورت نیمهپر هستند ،کمیتی تعریف میشود که
نسﺒت پرشدگی آنها از آب را نشان میدهد که مقدار
یﻚ برای آن نشاندهنده این است که سلول از آب پر
شده و مقدار صفر آن نشاندهنده این است که سیالی
داخل سلول وجود ندارد .با معلوم بودن این کمیت محل
سﻄح آزاد و زاویه آن در میان سلولهای میدان حل
توسط نرمافزار قابلتشخیص است .همچنین در مدل-
های این تحقیق ،از شرایط ( No-Slipشرایط بدون
لغزش) در سﻄح تماس با دیوار استفاده گردیده است.
این نرمافزار از مدلهای آشفتگی مختلفی از جمله ﻃول
اختالط پرانتل ،یﻚمعادلهای RNG ،k- ، k- ،و
 LESاستفاده میکند)(Hirt and Nichols, 1988
.همچنین جریان سیال در کلیه مدلهای عددی
بصورت تﻚ فازی شﺒیهسازی شده است.
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صحححس سححندی مدل عددی حوضححچه
تهنشینی
صحتسنﺠی مدل عددی حوضچه تهنشینی در دو
قسمت بﻄور جداگانه انﺠام گرفته است .این دو قسمت
شامل مقایسه نتایﺞ میدان سرعت بدون حضور رسوب
معلق با نتایﺞ مدل فیزیکی و عددی Imam and
) McCorquodale (1983و مقایسه نتایﺞ میدان
غلظت رسوب معلق حاصل از جریان ورودی حاوی
ذرات رسوب با نتایﺞ مدل فیزیکی Shahrokhi et al.
) (2012هستند .نتایﺞ مقایسه میدان سرعت نشان داد
که مدل عددی بخوبی توانسته است میدان سرعت در
حوضچه را پیشبینی نماید .همچنین ارزیابی آرایش
مناسب و مشخصات هندسی تیغهها در حوضچههای
تهنشینی ،مستلزم پیشبینی صحیح میدان غلظت
رسوب در حوضچه تهنشینی است .در این بخش قابلیت
نرمافزار  Flow3Dدر پیشبینی غلظت رسوب در
حوضچههای تهنشینی ارزیابی میشود .همانﻄور که
گفته شد به منظور صحتسنﺠی جریان همراه با رسوب
در مدل عددی از نتایﺞ آزمایشگاهی Shahrokhi et
) al. (2012استفاده شد .هندسه حوضچه در مدل
فیزیکی ) Shahrokhi et al. (2012مﻄابق شکل ()1
و دارای ﻃولی باندازه  2متر ،عرض  0/5متر ،ارتفاع
جریان ورودی  10سانتیمتر ،ارتفاع سرریز خروجی 30
سانتیمتر ،عمق جریان  31سانتیمتر ،دبی ورودی
 0/002متر مکعب بر ثانیه ،قﻄر ذرات رسوب بین 75
تا  106میکرومتر و غلظت رسوب معلق در جریان
ورودی  100میلیگرم بر لیتر است.

Outflow
Wall

1
2

شکل ( :)1مشخصات مدل فیزیکی Shahrokhi et al.
)(2012

برای مدلسازی حوضچه موردنظر از یﻚ بلوک شﺒکه-
بندی با شرایط مرزی مشخص استفاده شد .شرایط
مرزی دبی همراه با رسوب معلق و خروجی 1بترتیب
برای مرزهای ورودی و خروجی حوضچه ،شرایط مرزی
دیوار2در کف حوضچه و دیوارهای کناری آن و شرایط
مرزی تقارن 3در سﻄح آب در نظر گرفته شد .نتایﺞ
بررسی حساسیتسنﺠی نسﺒت به ابعاد شﺒکه نشان داد
که اندازه سلول  8میلیمتری با توزیع یکنواخت بهترین
نتایﺞ را به همراه دارد .به منظور انتخاب بهترین مدل
آشفتگی نیز برای پیشبینی جریان آشفته ،سه مدل
آشفتگی  RNG ،k-ԑو  LESمورد بررسی قرار گرفتند.
مقایسه نتایﺞ نشان داد که مدل آشفتگی  RNGنسﺒت
به سایر مدلهای آشفتگی ،توانایی بیشتری در پیش-
بینی مشخصات جریان دارد .بعالوه Tamayol and
) Firoozabadi (2006با بررسی اثرات مدلهای
آشفتگی بر هیدرولیﻚ جریان در حوضچه تهنشینی
همراه با تیغه ،استفاده از مدل آشفتگی  RNGرا
پیشنهاد نمودند .شکل ( )2تغییرات غلظت رسوب در
مدل عددی در راستای قائم در چهار مقﻄع مختلف از
ابتدای حوضچه با نتایﺞ مدل فیزیکی Shahrokhi et
) al. (2012مقایسه شده است .میزان خﻄای غلظت
رسوب معلق در مدل عددی بر مﺒنی نتایﺞ مدل فیزیکی
در هر نقﻄه در این تحقیق محاسﺒه گردید .متوسط
نتایﺞ برای * xهای مختلف نشان داد که با نزدیﻚشدن
به انتهای حوضچه خﻄای غلظت رسوب افزایش می-
باشد .خﻄای غلظت رسوب برای x*=0.42, 0.61,
 0.79, 0.98بترتیب  15 ،6 ،10و  27درصد است .بﻄور

Symmetry
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کلی میتوان گفت نتایﺞ ،تﻄابق خوب نتایﺞ مدل عددی
و آزمایشگاهی را نشان میدهد.

حال با توجه به اینکه نتایﺞ مقایسه مدل عددی با
نتایﺞ آزمایشگاهی مناسب بود بنابراین میتوان به نرم-
افزار  Flow3Dبرای مدلسازی هیدرولیﻚ جریان در
حوضچه تهنشینی اعتماد کرد و حوضچه تهنشینی
همراه با تیغه را مدلسازی نمود.

تاثیر تیغه بر عملکرد حوضچه تهنشینی با
استفاده از مدل عددی
الف) x*=0.42

در این بخش اثر تیغه بر هیدرولیﻚ جریان در
حوضچه تهنشینی بررسی شده است .ابتدا مشخصات
میدان حل مورد بررسی قرار گرفته ،سپس اثر آرایش-
های مختلف تیغه و نیز مشخصات هندسی آنها ارزیابی
خواهد شد .در انتها نیز پارامترهای مهم هیدرولیکی
موثر بر رسوبگذاری مانند تنش برشی در کف
حوضچه ،سرعت افقی حداکثر و نیز حﺠم مرده ،بررسی
و تحلیل خواهند شد.

ب) x*=0.61

مشخصات میدان حل

ج) x*=0.79

د) x*=0.98

شکل ( :)2مقایسه غلظس رسوب در حوضچه تهنشینی در
مدل عددی و مدل فیزیکی )Shahrokhi et al. (2012
(* xطول بدون بعد حوضچه اسس)x*=x/L ،

برای مدلسازی عددی حوضچه تهنشینی از
مشخصات مدل فیزیکی )Shahrokhi et al. (2012
استفاده شد .مشخصات کامل این مدل ،نحوه شﺒکه-
بندی و مدل آشفتگی در بخش قﺒل ارائه گردید .در این
تحقیق هیدرولیﻚ جریان و رسوب برای حوضچههای
بدون تیغه ،حوضچههای با یﻚ تیغه و حوضچههای با
دو تیغه بررسی و مقایسه شده است .بﻄور کلی 16
حالت مختلف برای مدلسازی انتخاب شدند که
مشخصات آنها در جدول ( )1ارائه شده است .در این
جدول فاصله قرارگیری تیغههای  1و  2از ابتدای
حوضچه بترتیب  L1و  L2و ارتفاع تیغه نیز  hدر نظر
گرفته شد.
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جدول ( :)1مشخصات مدلهای عددی بررسی شده
ارتفاع بدون بعد
تیغه ()h/H

فاصله بدون بعد تیغه
از ابتدای حوضچه
()L1/L, L2/L

تعداد تیغه

مدل
شماره

-

-

بدون تیغه

1

0/3

0/05

2

0/3

0/25

3

0/3

0/45

4

0/3

0/60

5

0/4

0/05

6

0/4

0/25

0/4

0/45

فرود جریان ورودی به حوضچه ،مقادیری ثابت و به
ترتیب  3972و  0/04میباشند .با توجه به اینکه در
اعداد رینولدز بزرگتر از  ،2000در جریان ورودی آشفته
در نظر گرفته میشوند ،بنابراین در کلیه مدلسازیهای
این تحقیق ،جریان بصورت آشفته است .از ﻃرفی می-
توان گفت که بدون درنظر گرفتن موقعیت تیغهها و
عدد فرود ،جریان بصورت آشفته باقی خواهد ماند.

7

نتایج و بحث

8

اثر تی غه بر میزان رسححوب گذاری در حوضحح چه

0/4

0/60

9

0/5

0/05

10

تهنشینی

0/5

0/25

11

0/5

0/45

12

0/5

0/60

13

تﻚ تیغه

0/3

0/60

0/05

0/3

0/60

0/25

0/3

0/60

0/45

14
دو تیغه

15
16

به منظور بررسی نوع جریان داخل حوضچه در
شرایط موجود الزم است عدد فرود ( )Frinو عدد
رینولدز ( )Reinجریان ورودی به حوضچه محاسﺒه
گردد .این دو پارامتر مﻄابق روابط زیر محاسﺒه می-
شوند.
𝑛𝑖𝐻 × 𝑜𝑈
()3
= 𝑛𝑖𝑒𝑅
𝑣
𝑈𝑜 2
()4
= 𝑛𝑖𝑟𝐹
𝑛𝑖𝐻 × 𝑔
در این روابط  ویسکوزیته سینماتیکی سیال داخل
حوضچه است که بدلیل غلظت رسوبات کم با
ویسکوزیته دینامیکی آب زالل یکسان در نظر گرفته
شده است .با استفاده از این روابط ،عدد رینولدز و عدد

در این قسمت اثر تیغه بر رسوبگذاری با استفاده از
غلظت رسوب مورد ارزیابی قرار میگیرد .شکل ()3
بصورت سهبعدی ،غلظت در حوضچه برای مدلهای ،1
 2و  14را مقایسه کرده است .در حوضچه بدون تیغه
(مدل شماره  )1مشاهده میشود تهنشینی به ﻃور
مناسب و کافی انﺠام نگرفته است زیرا در خروجی
حوضچه و نزدیﻚ به سرریز ،غلظت رسوب نزدیﻚ به
حداکثر است .بررسی سﻄوح هم تراز غلظت در مدل-
های با یﻚ تیغه در شرایط مختلف قرارگیری (مدلهای
شماره  2تا  )13نشان میدهند تیغههای نزدیﻚ
ورودی ،تاثیر بیشتری بر روی ته نشینی ذرات رسوب
داشته است .مﻄابق انتظار ،قرارگیری تیغه در یﻚ
موقعیت ثابت و افزایش ارتفاع آن ،باعث شده است که
غلظت رسوب قﺒل از تیغه افزایش یابد و مقدار بیشتری
از رسوبات در پشت تیغه جمع شوند .به نظر میرسد
غلظت باال در پشت تیغه بدلیل وجود گردابه در آن
محل باشد و ذرات رسوب در داخل گردابه ،به تله افتاده-
اند.
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الف) مدل شماره 1

ب) مدل شماره 2

ج) مدل شماره 14

شکل ( :)3نمایش سه بعدی منحنیهای همتراز غلظس در مدلهای ( 1بدون تیغه)( 2 ،یک تیغه) و ( 14دو تیغه)

به منظور بررسی اثر تیغه بر بازدهی رسوبگذاری بدون
توجه به پدیدههای رخ داده در حوضچه ،از رابﻄه ()5
استفاده شده است.
()5

𝑡𝑢𝑜𝐶 ̅ −
̅
𝑛𝑖𝐶
× 100
̅
𝑛𝑖𝐶

=

در این رابﻄه  ،بازدهی حوضچه تهنشینی بر حسب
̅
درصد و ̅
𝑡𝑢𝑜𝐶 نیز بترتیب غلظت متوسط رسوب
𝑛𝑖𝐶 و
معلق در جریان ورودی و خروجی هستند .غلظت متوسط
در ورودی حوضچه که برابر  100میلیگرم بر لیتر تعریف

شده است و غلظت متوسط در خروجی حوضچه در کل
سﻄح مقﻄع خروجی متوسطگیری شده است .نتایﺞ
بازدهی رسوبگذاری برای مدلهای مختلف در شکل ()4
ارائه شده است .مﻄابق این شکل ،استفاده از تیغه در ناحیه
ابتدایی حوضچه ،بیشترین تاثیر را بر راندمان تهنشینی
𝐿

داشته ،به ﻃوری که استفاده از تیغه در ( ) 𝐿1 = 0 ∙ 05تا
 2/5برابر سﺒب افزایش راندمان حوضچه نسﺒت به حالت
بدون تیغه شده است .استفاده از یﻚ تیغه در ناحیه میانی
ℎ

و انتهای حوضچه با ارتفاع نصف عمق آب ()𝐻 = 0 ∙ 5
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نیز تاثیر قابلتوجهی بر راندمان داشته است در حالیکه
استفاده از دو تیغه نسﺒت به یﻚ تیغه تاثیر کمتری در
افزایش راندمان رسوبگذاری داشته است.

شکل ( :)4بازدهی رسوبگذاری برای مدلهای مختلف

میدان سرعس در حوضچه
پارامتر سرعت افقی حداکثر در حوضچه تهنشینی از
جمله پارامترهای تاثیرگذار بر رسوبگذاری است .سرعت
افقی حداکثر ،حداکثر سرعت افقی در راستای ﻃولی
حوضچه میباشد .با توجه به اینکه برای رسوبگذاری
مناسب ،ذرات رسوب باید فرصت کافی برای تهنشینی
داشته باشند بنابراین سرعت افقی بیش از حد ،منﺠر به
کاهش رسوبگذاری میشود .در شکل ( )5سرعت افقی
حداکثر که با استفاده از سرعت متوسط ورودی بیبعد
شده ،در مدلهای مختلف مقایسه شده است .براساس

شکل ،با قرارگیری تیغه در موقعیت  0/05ﻃول حوضچه
(برای مدلهای  6 ،2و  ،)10سرعت افقی حداکثر افزایش
مییابد اما در دیگر شرایط ،تیغهها باعث کاهش سرعت
افقی حداکثر شدهاند .به نظر میرسد علت کاهش سرعت
این است که حضور تیغه ،مساحت گردابه ورودی را کاهش
داده و این موضوع باعث افزایش سﻄح مقﻄع جریان عﺒوری
شده است .در شرایط استفاده از دو تیغه ،این پارامتر در
همه حالتها کاهش یافته است .همچنین استفاده از دو
تیغه در مقایسه با یﻚ تیغه باعث کاهش بیشتر پارامتر
سرعت افقی حداکثر شده است ولی باعث نشده که راندمان
رسوبگذاری افزایش یابد.
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الف) h/H=0.3

ج) h/H=0.5

ب) h/H=0.4
د) دو تیغه
شکل ( :)5سرعس افقی حداکثر در طول حوضچه تهنشینی در مدلهای  1تا 16

شکل ( )6منحنیهای همتراز مولفه ﻃولی سرعت را نشان
میدهد .همانﻄور که در این شکل مشاهده میشود در
حالت بدون تیغه در ورودی حوضچه و در نزدیکی سﻄح
جریان ،ناحیه جریان بازگشتی که نشان دهنده تشکیل
گردابه میباشد ،بزرگتراست .با قرار دادن تیغه در مسیر
جریان این ناحیه در ورودی حوضچه کوچکتر میشود .در
حالت بدون تیغه مقدار مولفه ﻃولی سرعت در نزدیکی کف
مثﺒت میباشد به عﺒارتی جریان رسوبات را با خود حمل
کرده و از حوضچه خارج میکند لذا راندمان ته نشینی در
این حالت بسیار پایین میباشد اما در حالتهای ب و ج
که تیغه در مسیر جریان قرار گرفته در نزدیکی کف در
پشت تیغه در حالت تﻚ تیغه و بین تیغه ها در حالت دو
تیغه جریان بازگشتی مشاهده میشود که نشاندهندهی
تشکیل گردابه و به دام افتادن رسوب در گردابه است به

همین دلیل در این دو حالت نسﺒت به حالت الف راندمان
رسوبگذاری به ﻃور قابل مالحظهای بیشتر است .در بین
این سه حالت بیشترین راندمان رسوبگذاری مربوط به
حالت ب میباشد چراکه ناحیه جریان بازگشتی بزرگتری
دارد .هم چنین از مقایسه حالت ب و ج میتوان نتیﺠه
گرفت تیغه دوم در موقعیت  0/60ﻃول کانال باعث
کوچکتر شدن ناحیه جریان بازگشتی و گردابه شده و اثر
منفی بر روی راندمان رسوبگذاری داشته است .نکته
دیگری در رابﻄه با این شکل میتوان گفت این است که
پارامتر ارتفاع ماکزیمم سرعت افقی که یکی از پارامترهای
تاثیرگذار بر رسوبگذاری است در حالت ب نسﺒت به بقیه
حالت ها کمتر میباشد .این پارامتر هرچه کمتر باشد ذرات
فاصله کمتری را برای رسوبگذاری ﻃی میکنند و عمل
رسوبگذاری تسریع میگردد.
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الف) مدل شماره 1

ب) مدل شماره 2

ج) مدل شماره 14

شکل ( :)6منحنیهای همتراز مولفه طولی سرعس ()U

شکل ( )7منحنیهای همتراز مولفه قائم سرعت را نشان
میدهد .همانﻄور که در این شکل مشاهده میشود در
حالتهای ب و ج مولفه قائم سرعت مقدار منفی بزرگتری
نسﺒت به حالت الف دارد .که این موضوع نشاندهندهی

جریان رو به پایین و افزایش ته نشینی است که باعث
افزایش راندمان رسوبگذاری میشود.
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الف) مدل شماره 1

ب) مدل شماره 2

ج) مدل شماره 14

شکل ( :)7منحنیهای مولفه قائم سرعس ()W

بحث
به منظور تصمیمگیری در مورد عملکرد تیغه بر بازدهی
رسوبگذاری و نیز تاثیر آن بر پارامترهای موثر بر رسوب-
گذاری جدول ( )2تهیه شده است .مﻄابق مﻄالب ارائه
شده ،هرچه حﺠم مرده ،سرعت افقی حداکثر و سرعت
برشی در کف حوضچه بدلیل استفاده از تیغه ،کمتر و حﺠم
گردابه پاییندست تیغه بیشتر شود ،شرایط مناسبتری در
حوضچه تهنشینی رخ داده است .به منظور محاسﺒه حﺠم

گردابه ،ابتدا سﻄح گردابه در صفحه ﻃولی حوضچه
محاسﺒه و با توجه به اینکه سﻄح گردابه در عرض حوضچه
ثابت است ،حﺠم گردابه محاسﺒه شده است .همچنین با
توجه به اینکه حﺠم مرده شامل کلیه گردابههای موجود
در حوضچه میباشد با محاسﺒه سﻄح گردابهها در صفحه
ﻃولی حوضچه ،حﺠم مرده محاسﺒه شده است.
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راندمان

درصد تغییرات بیشینه

سرعت افقی نسﺒت به حالت

بدون تیغه
درصد تغییرات سرعت برشی

نسﺒت به حالت بدون تیغه

تیغه

حﺠم گردابه پاییندست

(مترمربع)
درصد تغییرات حﺠم مرده

()%

30
87
58
54
58
60
52
50
47
68
87
85
84
45
59
51

15
-1/5
-1
-11
27
11
5
-2
15
-23
-21
-21
-16
-35
-41

-74
-51
-34
-36
-55
-47
-32
-27
-74
-83
-68
-65
-71
-61
-61

0/406
0/138
0/2904
0/0825
0/351
0/335
0/174
0/168
0/375
0/192
0/396
0/16
0/264
0/112
0/042

-95
-56
-21
-39
-93
-71
-41
-37
-96
-89
-80
-78
-89
-54
-43

مدل شماره

جدول ( :)2بررسی کلی تاثیر تیغه بر پارامترهای هیدرولیکی حوضچه تهنشینی
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با توجه به جدول ( )2در حالت تیغه با ارتفاع  0/3و
 0/4عمق جریان ،با دور شدن تیغه از ورودی حوضچه،
راندمان رسوبگذاری کاهش و در حالت تیغه با ارتفاع
 0/5عمق جریان ،با دور شدن تیغه از ورودی جریان،
راندمان رسوبگذاری افزایش یافته است .در حالت تیغه
با موقعیت  0/05ﻃول حوضچه از ابتدای آن ،با افزایش
ارتفاع تیغه ،راندمان رسوبگذاری کاهش و در
حالتهای تیغه با موقعیت  0/45 ،0/25و  0/6ﻃول
حوضچه از ابتدای آن ،با افزایش ارتفاع تیغه ،راندمان
رسوبگذاری افزایش یافته است .همچنین با ثابت بودن
ارتفاع تیغه و با دور شدن آن از ورودی حوضچه ،سرعت
افقی حداکثر و سرعت برشی کف حوضچه کاهش
مییابد .همچنین بیشترین کاهش سرعت افقی حداکثر
در حالت دو تیغه اتفاق افتاده است .نتایﺞ جدول نشان
میدهند مدلهای  12 ،11 ،2و  13بیشترین راندمان
را دارند و بر این اساس میتوان به تاثیر قابل توجه
سرعت افقی حداکثر و اندازهی گردابههای باالدست و
پایین دست تیغه بر راندمان رسوبگذاری اشاره نمود.
همانﻄور که در این  4مدل مشاهده میشود با توجه به
اینکه گردابههای پاییندست تیغه که اثر مثﺒت بر
راندمان رسوبگذاری دارند در حالتهای  12 ،11و 13
کوچکتر و گردابههای نزدیﻚ ورودی که اثر منفی بر
راندمان رسوبگذاری دارند بزرگتر از حالت  2هستند،
اما کاهش شدید سرعت افقی حداکثر در این مدلها،
اثرات منفی گردابهها را کاهش داده و راندمان رسوب-
گذاری  3مدل موردنظر به راندمان مدل  2نزدیﻚ شده
است Gharagozian (1998) .و Mazzolani et al.
) (1998به این نتیﺠه رسیدند که برای غلظت ذرات
معلق ورودی کم و متوسط ،قرارگیری تیغه با ارتفاع زیاد
در حوضچه ،بیشترین بازدهی را دارد .در این مﻄالعه نیز
مشاهده شد بﺠز در حالت قرارگیری تیغه در نزدیکی
ورودی در سایر موارد ،با افزایش ارتفاع تیغه ،راندمان
رسوبگذاری افزایش مییابدTamayol et al. (2008) .
اذعان داشت تیغه ورودی و میانی در کف حوضچه باعث
تخریب ناحیه پرسرعت کف میشود و در نتیﺠه راندمان

حوضچه را افزایش میدهد .در این مﻄالعه نیز مشاهده
شد در پاییندست تیغه ،ناحیه چرخشی ایﺠاد شده
باعث از بین رفتن بخشی از ناحیه پرسرعت کف شده و
در نتیﺠه راندمان رسوبگذاری افزایش مییابد.
همانﻄور که ) Goula et al. (2008و Tamayol et
) al. (2008نتیﺠه گرفتند که تیغه منﺠر به کاهش
چرخشهای ورودی و افزایش ته نشینی ذرات با هدایت
کردن آنها به سمت بستر مخزن میشود ،با توجه به
جدول ( )2نیز میتوان مشاهده کرد تیغه باعث
کوچﻚتر شدن گردابه ورودی و افزایش راندمان رسوب-
گذاری شده است .یکی از بهترین راندمانهای
رسوبگذاری ( )87%مربوط به حالت ارتفاع  0/3عمق
جریان و موقعیت  0/05ﻃول حوضچه میباشد که این
شرایط تقریﺒا مشابه نتیﺠه تحقیقات رزمی و همکاران
( )2013است .آنها گزارش کردهاند بهترین موقعیت
تیغه در  0/15ﻃول حوضچه با نسﺒت ارتفاع  0/32عمق
آب اتفاق میافتد و در این مورد  90درصد ذرات در
مخزن ته نشینی باقی میمانند.
نتیدهگیری
در این تحقیق جریان حاوی ذرات رسوب در حوضچه
تهنشینی مستﻄیلی با استفاده از نرمافزار Flow3D
شﺒیهسازی شده است .با توجه به تﻄابق نسﺒتاً خوب
نتایﺞ مدل عددی حاضر با دادههای آزمایشگاهی ،از
صحت نتایﺞ شﺒیهسازی عددی با نرمافزار Flow3D
اﻃمینان حاصل شد .بررسی نتایﺞ حاصل از این تحقیق
نشان داد جریان در حوضچههای رسوبگذار به شدت
تحت تاثیر حضور تیغه است .با توجه به مدلهای بررسی
شده مشخص گردید حضور تیغه با ارتفاع کمتر و
نزدیﻚتر به ورودی حوضچه و همچنین حضور تیغه با
ارتفاع بیشتر و دورتر از ورودی حوضچه بیشترین تاثیر
را بر راندمان تهنشینی دارد.
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Numerical Investigation of baffle effect on sedimentation anf flow field
in sedimentation tank
Elham Saeedi1, Ehsan Behnamtalab*2, Seyed Aliakbar Salehi Neishabouri 3

Abstract
Sedimentation by gravity is a common, highly applicable separation method for the suspended
solid particles of water and wastewater. Sedimentation basin is an important component of every
water treatment process. Due to high maintenance costs of these basins, up to about 30% of all
costs in a water treatment plant, optimum performance of settling basin is very significant. In
order to improve the efficiency of the basin, engineers have proposed various methods, among
which, “changing the geometry along with installation of baffle in the basin” is economic and has
attracted the attention of researchers. In the present paper, numerical simulation was made by
using Flow3D software and RNG k-ε turbulence model for a flow consisting of settlement
particles in the rectangular settlement basin by a finite volume method (FVM). This study aims
at numerical simulation of the hydraulic flow in settling basins with various baffle configurations,
and finally, obtaining the best geometry for the baffle. Considering the relative consistency of the
numerical model results and the experimental data, the numerical simulation results were
validated using the Flow3D model. The results showed that the flow in the settling basin is
severely affected by the baffle. According to the studied models, it is clear that the baffles installed
with lower height and closer to the basin inlet and baffles with high height and far away from the
basin inlet have the most effective case on the settlement efficiency.
Keywords: settling tank, baffle, sedimentation, vortex, Flow3D
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