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چکیده :حوضچه های ترسیب یکی از سازههای مهندسی ضروری جهت ته نشینی ذرات رسوب بوده و در تجهیزات آب و
فاضالب ،به منظور جلوگیری از خسارات ذرات رسوب ،به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد .هدف از این تحقیق ارائه
مدل عددی یک بعدی جهت شبیه سازی جریان و رسوب در حوضچه ترسیب مستطیلی می باشد .معادالت حاکم معادالت
متوسط گیری شده در عمق جریان و انتقال رسوب بوده و برای حل عددی ،روش تفاضل محدود به کار رفته است .مدل را
می توان برای جریان غیرماندگار و ذرات غیریکنواخت مورد استفاده قرار داده و میتوان اطالعات مهمی مانند راندمان حذف،
ضخامت و توزیع اندازه ذره گل و الی را پیشبینی کرد .مقایسه نتایج مدل عددی پیشنهادی با نتایج سایر پژوهشگران ،دقت
قابلقبول مدل پیشنهادی را بیان کرده به گونهای که در تمامی موار ِد مور ِد بررسی ،میزان خطا کمتر از  %3بود .نتایج آنالیز
حساسیت نشان داد که بیش از  50درصد رسوبات معلق در  5متر اول حوضچه رسوب میکند؛ از اینرو افزایش در ابعاد حوضچه
ترسیب مستطیلی بهترین راه برای بهبود عملکرد حوضچه نیست .در واقع افزایش راندمان حذف را می توان با کاهش عمق
حوضچه ترسیب ،افزایش مساحت سطح مقطع جریان و کاهش میزان جریان سرریزی به دست آورد.

1-1مقدمه
با توجه به اینکه ،وجود رسوبات در کاهش عمر مفید کانال ها و
تأسیسات سر راه جریان بسیار مؤثر هستند .جهت ته نشینی رسوبات معلق
از حوضچه های ترسیب استفاده می شود .این حوضچه ها که اغلب دارای
مقطع مستطیلی و در بعضی موارد دارای مقطع ذوزنقه ای می باشند؛ با کاهش
سرعت آب ،قدرت انتقال رسوب توسط جریان را کاهش داده و بخش قابل
توجهی از رسوب را در خود ته نشین می کنند .طراحی ،ساخت و نگهداری
این سازه ها به طور زیادی به دقت پیشبینیهای راندمان حذف ،ضخامت
رسوبات ته نشینی و توزیع اندازه ذرات خروجی از حوضچه بستگی داشته و از
مباحث مهم و مورد توجه مهندسان علم هیدرولیک رسوب می باشد.
مدل های ارزیابی روندهای ته نشینی ذره معلق به دو روش انجام
می شوند :روش اول از مفهوم حوضچه ترسیب ایده آل و روش دوم از
مدل های دینامیک سیاالت محاسباتی استفاده می کند .در مفهوم حوضچه
ترسیب ایده آل ،در ابتدا توسط هازن 1و کامپ 2ارائه شده ،شکل حوضچه
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مستطیلی و جریان سیال در ناحیه ته نشینی دائمی و به طور یکنواخت توزیع
شده است ،ذرات معلق نیز در جهت جریان به طور یکنواخت توزیع شده و
ته نشینی ذره به طور مجزا بررسی می شود [.]1
از مدل های معمول برای فهم انتقال رسوب در حوضچه های ترسیب
می توان به مدل های اسچمبر و الروک ، ]2[ 3امام و همکاران [ ،]3ال
بارودی ، ]1[ 4استاندورف و بوتکین ،]4[ 5ادامز و رودی ،]5[ 6زهو و مک
کورگیودال ،]6[ 7سومی و تیاگی ،]7[ 8جین 9و همکاران [ ]8و جیو]9[ 10
اشاره کرد.
مدل ال بارودی یک مدل حوضچه ترسیب یک بعدی می باشد که
تأثیر پراکنش گردابی را در نظر می گیرد .همچنین این مدل با داده های
آزمایشگاهی نیز صحت سنجی شده است [ .]1مدل امام نیز یک مدل دو
بعدی جریان آشفته برای سیال نیوتنی غیرقابل تراکم م باشد که شامل
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یک زیرمدل هیدرودینامیکی و یک زیرمدل انتقال می باشد .این مدل ،روند
ته نشینی ذرات را به صورت پدیده انتقالی بررسی کرده و آن را تحت شرایط
چگالی خنثی شبیه سازی می کند [ .]3مدل جین یک مدل یک بعدی بوده که
جریان متغیر تدریجی پایدار را با توزیع غیریکنواخت اندازه ی ذره در حوضچه
ترسیب مورد بررسی قرار می دهد [.]8
در این راستا ،به شبیه سازی های عددی که اخیراً انجام گرفته می توان
اشاره کرد .به عنوان مثال :تحقیق رستمی و همکاران که به مدل سازی
عددی دو بعدی جریان در تانک های ترسیب اولیه پرداختند .بررسی تأثیرات
تعداد و موقعیت های روزنه های ورودی بر میدان جریان نشان داد که موقعیت
روزنه های ورودی بر الگوی جریان در تانک های ترسیب مؤثر بوده و افزایش
تعداد سوراخ ها می تواند انرژی جنبشی را در منطقه ورودی کاهش داده و
جریان یکنواختی را تولید کند [ .]10در ادامه شاهرخی و همکاران جهت
یافتن موقعیت بهینه بافل در این نوع تانک ها از شبیه سازی عددی استفاده
کردند .نتایج نشان داد که جریان مطلوب یکنواخت در ناحیه ته نشینی زمانی
حاصل می شود که موقعیت بافل نواحی چرخش کوچکی ایجاد کرده و انرژی
جنبشی در تانک را مستهلک کند [ .]11شاهرخی در ادامه به بررسی عددی
تأثیر زاویه بافل بر میدان جریان پرداخت که نتایج نشان داد زاویه بافل 90
درجه شرایط مطلوبی را ایجاد می کند [.]12
لیو 1و همکاران نیز مدلی بر اساس الگوریتم بهینه سازی و یک مدل
رو بهجلو جهت تعیین طراحی بهینه پارامترهای حوضچه های ترسیب ارائه
کردند .مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با مدل های سنتی نشان داد که این
مدل می تواند نتایج خوبی ارائه کند [.]13
تیو 2و همکاران از مدل  CCHE2Dبرای شبیه سازی روند انتقال رسوب
در حوضچه ترسیب رودخانه کیچ کالیفرنیا استفاده کردند .مدل سازی ها جهت
ارزیابی راندمان حوضچه عالوه بر شرایط موجود ،تحت گزینه های ممکن
مانند باال آمدن جریان لبریزی و حذف بخشی از خاکریز نیز انجام گرفت
[ .]14در ادامه تیو و همکاران دینامیک رسوب برای پهنه سیل و حوضچه
ترسیب تحت یک واقعه جریان شدید در همان منطقه را با استفاده از مدل
 CCHE2Dمورد ارزیابی قرار دادند .در واقع راندمان حذف رسوب تحت
سناریوهای مختلف سیل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مدل با شرایط
موجود مقایسه گردید [.]15
اکثر پژوهش های داخلی انجام گرفته در این زمینه آزمایشگاهی بوده و از
محدود مدل سازی های عددی در این راستا می توان به چند مورد اشاره کرد:
شتاب بوشهری و رحیم زادگان یک مدل کامپیوتری برای طراحی حوضچه
رسوبگیر ارائه کردند که در آن متغیرهای طراحی (طول ،عرض ،ارتفاع،
شیب حوضچه و سرعت جریان آن) به گونهای تعیین شد که حوضچه عالوه
برداشتن خصوصیات فنی مورد نظر ،با کمترین هزینه ساخته شود .در ساخت
این مدل از مبحث تحقیق در عملیات استفاده گردید و مدل مذکور در قالب
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یک مدل برنامهریزی ریاضی فرموله شد .همچنین برای حل مدل مذکور از
روش شمارش ضمنی الفبائی استفاده گردید [.]17 ,16
قریشی نجف آبادی و اقبال احمدی به تحلیل عددی حوضچه های
رسوبگیر پرداختند .پس از آن با توجه به غلظت جریان خروجی محاسبه شده
از حوضچه ،راندمان تله اندازی رسوبات به دست آمد .جهت صحت سنجی،
نتایج حاصل از تئوری تحقیق با نتایج به دست آمده از اندازهگیری روی
حوضچه رسوبگیر نکوآباد مقایسه گردید و نشان داد که مدل پیشنهادی
میتواند جهت طراحی حوضچههای رسوبگیر مورد استفاده قرار گیرد [.]18
هدف از این تحقیق ارائه مدل عددی یک بعدی ساده همراه با
گروهبندی ذرات رسوب بوده که می تواند اطالعات مفیدی را در اختیار
طراحان و کاربران این نوع حوضچه ها قرار دهد .همچنین توانایی مدل
پیشنهادی در پیشبینیهای مورد نظر ارزیابی خواهد شد .الزم به ذکر است
که با وجود ماهیت سه بعدی انتقال رسوب در این نوع حوضچه ها ،از آنجایی
که سرعت جریان در آنها کم و جهت غالب آن در راستای طولی حوضچه
است؛ می توان از تغییرات عرضی و عمقی انتقال رسوب صرفنظر کرده و از
معادالت یک بعدی سنت ونانت جهت مدل سازی جریان استفاده نمود .البته
کاهش پیچیدگی های مدلسازی و هزینه های محاسباتی نیز در انتخاب مدل
یک بعدی تاثیرگذار است.
 2-2مدل سازی عددی
 2-22-2معادالت حاکم
معادله پیوستگی جریان متوسطگیری شده در عمق [:]19
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که  uسرعت جریان افقی متوسط گیری شده در عمق h ،عمق آب در
ناحیه ته نشینی x ،متغیر مکان و  tمتغیر زمان می باشد .معادله اندازه حرکت
متوسط گیری شده در عمق [:]19
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مطابق شکل  H ،1تراز سطح آب بوده که از مجموع  hو  zbبه دست
می آید .همچنین zb ،تراز کل از کف حوضچه بوده و از دو بخش تشکیل
شده است ،zs :ضخامت رسوب ته نشینی جمع شده در کف حوضچه و zg
تراز از کف حوضچه می باشد C .نیز ضریب شزی بوده و می توان به صورت
زیر تخمین زد:
()3

R16
n

= C
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که  Qدبی جریان ورودی بوده و در مدل ثابت فرض شده است B .نیز
نشاندهنده عرض حوضچه مستطیلی است .معادله ( )2را می توان با استفاده
از گسسته سازی تفاضل محدود به صورت زیر حل کرد:
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شکل  .1طرح شماتیک حوضچه ترسیب
Fig. 1. Schematic of the settling basin

که  Rشعاع هیدرولیکی و  nضریب زبری مانینگ و معادله انتقال و
پیوستگی رسوب نیز به صورت زیر است [:]8
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_
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در رابطه فوق s ،غلظت رسوب متوسطگیری شده در عمق سطح مقطع،
 βنسبت غلظت رسوب کف حوضچه به غلظت رسوب متوسطگیری شده در
عمق سطح مقطع ω ،سرعت متوسط ته نشینی ذره رسوب بوده و طبق قانون
استوکس از رابطه زیر به دست می آید [:]8
()5

1 g
( ρd − ρ ) d 2
18 µ

m

()6

که  iشماره گره و  Δxگام مکانی بین گره ها است .برای حوضچه های
ترسیب ،تراز آب در خروجی را می توان قبل ساخت حوضچه و طی فاز
طراحی تعیین کرد؛ زیرا تنها مرتبط با ابعاد حوضچه است؛ بنابراین ،تراز آب
برای هر نقطه ی شبکه در امتداد طول حوضچه ترسیب مستطیلی را می توان
با حرکت رو به عقب از خروجی به سمت ورودی محاسبه کرد .در گام زمانی
اولیه ،ذرات هنوز در آب معلق هستند و هیچ رسوبی در کف حوضچه جمع
نشده است .از اینرو پروفیل عمق آب ،با فرض این که تراز آب در یک
موقعیت مشخص در طول زمان عملکرد تغییر نمی کند ،برابر با پروفیل تراز
آب است .بعد از محاسبه گام زمانی اول ،پروفیل عمق آب به شروع حلقه
محاسبات باز می گردد .برای گام زمانی بعد ،پروفیل عمق آب ،با استفاده از
ضخامت رسوب ته نشینی که در گام زمانی قبل جمع شده ،اصالح می گردد.
این حلقه ی محاسباتی ،تا رسیدن به گام زمانی نهایی ،تکرار می شود.
بر طبق معادله ( )7و گسسته سازی آن ،فرمول جبری برای ظرفیت حمل
رسوب در موقعیت  iو گام زمانی  jرا می توان به صورت زیر نوشت:

=
ω

که  gشتاب ثقل μ ،لزجت دینامیکی ρ ،جرم مخصوص سیال ρd ،جرم
مخصوص ذره رسوب و  dقطر ذره رسوب می باشد .همچنین * sظرفیت
متوسط حمل رسوب بوده و بیان ریاضی این پارامتر طبق رابطه زیر است [:]8

u3 
s =k 

 hω 
*

که  kضریب منعکس کننده ظرفیت رسوب انتقالی توسط جریان بوده و
ضریب  mمقدار پیشنهادی  0/92را دارد [.]8
 2-22-2روش حل عددی
بعد از محاسبه سرعت های ته نشینی برای ذرات مجزا ،می توان غلظت
رسوب معلق ،ظرفیت حمل رسوب و ضخامت گل و الی جمع شده در کف
حوضچه را تعیین کرد؛ بنابراین نتایج خروجی مدل پیشنهادی شامل :راندمان
حذف ،راندمان حذف برای هر گروه ذره ،توزیع اندازه ذره در خروجی ،توزیع
گل و الی در جریان خروجی و ضخامت گل و الی می باشد.
گام اول ساخت مدل تعیین تراز آب H ،است .عبارت ریاضی برای
سرعت جریان افقی متوسطگیری شده در عمق به صورت زیر می باشد:

H i +1 − H i +

0.92

()9

 Q

s i* j = k 
j4 3 
 ω hi B 
3

به دلیل اینکه عمق آب در موقعیت  iو گام زمانی  jاز گام اول محاسبه
شده ،سرعت ته نشینی تنها متغیر مجهول است.
در گام بعد با انتگرالگیری از معادله ( )5در امتداد جریان از ورودی تا
خروجی ،غلظت رسوب معلق در مقطع بعدی ( )1+iدر گام زمانی  jبرای هر
گروه  pرا می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
()10
_

_

∆x βω p * j
 j
si ,p
 si ,p +
q


 ∆x βω p
=
1 −
q


j
i +1, p

s

که  si,p=ςp siو  s*i,p=ς*p s*iبوده و  ς*pدرصد گروه ذرات  pدر
ظرفیت حمل رسوب می باشد .باید توجه داشت که  ς*p= ςpو ∑ ςp=1
متفاوت از روند محاسبات تراز آب است q .نیز دبی در واحد عرض بوده که
از تقسیم دبی جریان ورودی بر عرض حوضچه ترسیب مستطیلی ()q=Q/B
به دست می آید.
بعد از اینکه روند محاسبات مشابهی بر روی همه گروه های ذره در
گام زمانی  jاعمال شد ،نتایج ذخیره شده و جهت استفاده برای گام های
محاسباتی بعدی مهیا می شود .غلظت رسوب معلق کل در مقطع  iرا می توان
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با جمع کردن غلظت های رسوب معلق همه گروه ها در مقطع یکسان تعیین
کرد:
s i j = s i j,1 + s i j,2 + ... + s i j, p

()11

پروفیل غلظت رسوب معلق کل در امتداد حوضچه ،فاکتور اصلی در
تعیین دیگر پارامترهای مهم مدل ،مانند توزیع اندازه ذره در جریان خروجی
و راندمان حذف است.
ضخامت گل و الی در طول حوضچه را می توان در چهارمین گام
محاسبه کرد .این گام وابسته به محاسبه تغییرات تراز کف حوضچه است.
با انتگرالگیری از معادله ( )6در امتداد طول حوضچه ترسیب ،ضخامت گل
و الی که توسط گروه  pدر مقطع  iو گام زمانی  jجمع شده را می توان به
صورت زیر محاسبه کرد:
()12

) − s i*,jp

j
i ,p

(s

∆t βω p

ρd

= z sj,i +1, p −
z sj,i , p

که  Δtگام زمانی بوده و بقیه پارامترها در روابط پیشین تعریف شده است.
معادله فوق نشان می دهد که تراز بستر با زمان اصالح می شود .تغییرات تراز
بستر برابر با تراز اولیه بستر به عالوه ی ضخامت گل و الی جمع شده در
گام زمانی  Δtاست.
()13

= z sj,i +1, p − z sj,i , p
∆z sj,i , p

باید توجه داشت که ضخامت اولیه گل و الی صفر است .این بدان معنی
است که در ابتدا هیچ گل و الیی در کف حوضچه وجود ندارد .هنگامیکه
ضخامت رسوب ته نشینی جمع شده در مقطع  iو گام زمانی  jبرای هر گروه
معلوم باشد ،ضخامت گل و الی کل در گام زمانی  jرا می توان به صورت
زیر نوشت:
N

()14

∆z sj,i =∑ ∆z sj,i , p
p −1

توزیع اندازه گل و الی ( )SSDپارامتر مهم دیگری است که در ارزیابی
عملکرد حوضچه های ترسیب مورد استفاده قرار می گیرد .منظور از SSD
گل والی ایجاد شده در کف ،توسط گروه های مختلف ذره بوده و می توان
به صورت زیر بیان کرد:
()15

×100%

∆z sj,i , p
∆z sj,i

()16

که  zg,iتراز کف حوضچه است .این مدل برای جریان غیرماندگار ایجاد
شده اما روند غیرماندگار به چندین گام زمانی تقسیم شده که در آن الگوی
جریان و الگوی انتقال رسوب ماندگار هستند .مشابه محاسبات در گام زمانی
 ،jهمه اطالعات برای حوضچه ترسیب برای گام زمانی  1+jمحاسبه و برای
حلقه محاسبات بعدی ذخیره می شود.
پروفیل توزیع اندازه ذره ( )PSDدر جریان خروجی در ارزیابی عملکرد
کل حوضچه مفید بوده و پارامتر مهم جریان ورودی می باشد PSD .در
امتداد طول حوضچه در موقعیت  iو گام زمانی  jبرای گروه  pرا می توان به
صورت زیر بیان کرد:
()17

بعد از محاسبه ضخامت گل و الی ،نیاز به اصالح عمق آب در انتهای
هر گام زمانی است .برای معادله ( )13فرض می شود که ضخامت گل و الی
تجمعی در انتهای هر گام زمانی اندازهگیری شده و گام های زمانی به اندازه
کافی کوچک هستند که ضخامت گل و الی در طول آن تغییر نکند .عمق
آب باید بین دو گام زمانی متوالی اصالح شود .عمق آب در مقطع  iبرای گام
زمانی  1+jرا می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
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×100%

s i j, p

j
=PSD
i ,p

si j

به طور مشابه PSD ،در جریان خروجی در گام زمانی  jبرای گروه  pرا
می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
()18

×100%

j
s outlet
,p
j
s outlet

j
=PSD
outlet , p

راندمان حذف ( )REمهمترین فاکتوری است که می توان در ارزیابی
عملکرد حوضچه های ترسیب مورد استفاده قرار داد .راندمان حذف را می توان
به صورت نسبت مقدار ذرات ته شینی در کف حوضچه به کل مقدار ذرات
موجود در جریان ورودی تعریف کرد .راندمان حذف برای گروه های ذره در
مقطع  iو گام زمانی  jبه صورت زیر بیان می شود:

s1,jp − s i j, p

×100%
()19
s1,jp
راندمان حذف کل در امتداد طول حوضچه در گام زمانی معین را نیز
می توان به صورت زیر نوشت:
()20

=
RE
j
i ,p

s1 j − s i j
=
RE i
×100%
s1 j
j

که
N

()21

j
SSD
=
i ,p

hi j +1 = H i − z sj,i − z g ,i

s i = ∑ s i .j p
j

p −1

و  Nتعداد کل گروه های ذره است .جدول  1لیست همه داده های
ورودی و ضرایب مورد استفاده در مدل سازی را ارائه می کند.
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جدول  .1داده های ورودی برای ایجاد مدل  
Table 1. nput data for making the Model

خواهد شد .بر اساس تجربه نویسنده ،گام مکانی باید کوچکتر از  0/5متر
باشد .برای ساخت این مدل  Δx = 0/01 mدر نظر گرفته شده است.

ابعاد حوضچه

L, B, HOutlet, slope

جدول  .2توزیع اندازه ذره و سرعت ته نشینی در هر گروه

آب خام

Q, s1 , ρ

ذرات رسوب

d, N, ω, PSD

Table 2. Particle size distribution and the settling
velocity for each group

دقت اندازهگیری

 Δx, Δtو زمان عملیات ()t

ضرایب

β ،m ،k ،n

_

3-3نتايج و بحث
3-33-3صحت سنجی مدل عددی
به عنوان اولین صحت سنجی ،نتایج مدل پیشنهادی با مدل سومی و
تیاگی [ ]7مورد مقایسه قرار گرفت .در مدل مذکور ،راندمان حذف برای
حوضچه ترسیب مستطیلی  85%در نظر گرفته شده که برای رسیدن به
آن ،درصورتیکه عرض حوضچه  3متر و عمق آب  1/5متر باشد؛ طول
حوضچه  38متر به دست آمده است .در این شرایط دبی جریان ورودی به
حوضچه  ،0/1 m3/sمتوسط قطر ذره رسوب  3/173×10-5متر و سرعت
ته نشینی ذره  0/00134 m/sاست .بر اساس مدل پیشنهادی جهت رسیدن
به راندمان حذف  85%با همان عرض  3متر ،طول حوضچه باید  39متر باشد
که اختالف ناچیزی با نتایج مدل سومی و تیاگی [ ]7دارد.
جهت صحت سنجی دوم ،داده های ورودی مدل پیشنهادی از مدل جیو
[ ]9انتخاب شده است که یکی از مدل های معتبر در حوزه مدلسازی انتقال
رسوب می باشد .ابعاد حوضچه مورد استفاده در این مدل عبارت اند از :طول
حوضچه  ،L = 30 mعمق آب  ،h = 2/0 mعرض ناحیه ته نشینی = 3 m
 ،Bارتفاع حوضچه از کف  ،zg = 2 mتراز سطح آب در خروجی H = 4 m
و کف حوضچه شیب ندارد .خواص آب خامی که در ناحیه ته نشینی جریان
می یابد شامل :دبی جریان ورودی  ،Q = 0/088 m3/sغلظت رسوب معلق
_
در ورودی ، s1 = 0/5 kg/m3چگالی آب خام  ρ = 1000 kg/m3و چگالی
رسوب خشک  dρ = 1200 kg/m3است .خواص ذرات رسوب معلق در هر
گروه شامل :اندازه ذره  ،dتوزیع اندازه ذره ( )PSDو سرعت ته نشینی ω
در جریان ورودی بوده که در جدول  2ارائه شده است .الزم به ذکر است که
دانهبندی ارائه شده در جدول  2به عنوان یک توزیع اندازه ذره استاندارد در
اکثر مقاالت بیان شده و میتوان تا حد زیادی نتایج به دست آمده بر اساس
این دانهبندی را عمومیت داد.
بر طبق پیشنهاد هیونگ [ ،]19گام زمانی به منظور پیشبینی دقیق و
قابل اطمینان باید حداقل یکهزارم زمان عملیات باشد .با توجه به کارکرد
یک روزه مدل جهت جمعآوری اطالعات رسوب گذاری ،گام زمانی = 30 s
 Δtانتخاب شده است .با کوچک شدن گام مکانی ( )Δxخطای برش کم
شده و نتایج عددی بهتری ارائه می شود ،اما مدت زمان اجرای مدل طوالنی

شماره گروه

اندازه ذره
()mm

سرعت ته نشینی
()m/s

)%( PSD

1

> 0/005

0/0000095

2

2

0/005 - 0/01

0/0000536

8

3

0/01 - 0/025

0/000299

17

4

0/025 - 0/05

0/00134

22

5

0/05 - 0/1

0/00536

20

6

0/1 - 0/25

0/0172

14

7

0/25 - 0/5

0/0404

11

8

0/5 -1

0/0828

6

ضرایب مورد استفاده برای مدل انتقال رسوب معلق از مدل یک بعدی
حوضچه ترسیب مستطیلی جیو [ ]9و مدل یک بعدی حوضچه ترسیب
دایرهای [ ]19انتخاب شده است .به گونهای که ضریب زبری مانینگ 0/011
=  ،nضریب ظرفیت انتقال رسوب جریان  k = 0/01و  β = 1/2لحاظ شده
است .صحت سنجی مدل پیشنهادی شامل چندین بخش می باشد :راندمان
حذف کل در طول حوضچه ،راندمان حذف برای هر گروه ذره ،توزیع اندازه
ذره در امتداد طول حوضچه ،توزیع اندازه گل و الی در راستای جهت جریان،
ضخامت کل رسوب جمع شده در کف حوضچه ترسیب و ضخامت گل والی
جمع شده توسط هر گروه ذره.
شکل  2نشان می دهد که راندمان حذف مدل جیو و مدل پیشنهادی
بسیار نزدیک به یکدیگر هستند؛ به گونهای که میزان خطا کمتر از یک درصد
است .این نتیجه نشان می دهد که مدل انتقال رسوب پیشنهادی می تواند
نتایج خوبی را منطبق با مدل های عددی موجود ارائه کند .مطابق شکل
مذکور بیش از  50درصد ذرات معلق در  5متر اول ناحیه ته نشینی رسوب
می کنند؛ یعنی اینکه بخش اعظم ته نشینی در ناحیه ورودی رخ می دهد.
افزایش طول ناحیه ته نشینی سهم کمی را در افزایش میزان رسوب خواهد
داشت .در نتیجه افزایش طول حوضچه ترسیب ،به منظور بهبود راندمان
حذف کل ،اقتصادی نیست.
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کامل این  4گروه را تأیید می کند (در ادامه جریان سرریزی تعریف خواهد
شد).

شکل  .2راندمان حذف کل در امتداد طول حوضچه
Fig. 2. Total removal efficiency along the length of
basin

شکل  .3راندمان حذف برای هر گروه ذره در امتداد طول حوضچه

با توجه به جدول  ،3راندمان حذف با افزایش اندازه ذره زیاد می شود.
هنگامیکه اندازه ذرات کوچکتر از  0/025میلی متر است ،راندمان حذف
در مدل جیو و مدل پیشنهادی تقریب ًا یکسان هستند .هنگامیکه ذرات در
دامنه  0/025تا  0/05میلی متر قرار دارند؛ راندمان حذف در مدل جیو و مدل
پیشنهادی بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و برای ذرات بزرگتر از 0/05
میلی متر در هر دو مدل ذرات به طور کامل ته نشین می شوند.
جدول  .3راندمان حذف (درصد)
)Table 3. Removal efficiency (percent
شماره گروه

مدل جیو

مدل پیشنهادی

1

1/03

0/71

3

30/76

30/67

99/86

99/86

2
4

5
6
7
8

کل

6/4

80/69
100
100
100
73/76

6/24

80/75
100

Fig. 3. Removal efficiency for each particle group
along the length of basin

جدول  4توزیع اندازه ذره معلق ( )PSDدر خروجی حوضچه ی مدل جیو
و مدل پیشنهادی ،با توزیع اندازه ذره جریان ورودی یکسان ،را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می شود ،هر دو مدل مقادیر تقریب ًا یکسانی را برای
همه هشت گروه ذره ارائه می کنند.
شکل  4توزیع اندازه ذره در جریان ورودی و خروجی مدل پیشنهادی را
نشان می دهد که در جریان ورودی تنها  50درصد ذرات بزرگتر از 0/05
میلی متر بوده و در جریان خروجی همه ذرات کوچکتر از  0/05میلی متر
هستند .این بدان معنی است که همه ذرات با اندازه بزرگتر از  0/05میلی متر
به طور کامل ته نشین می شوند.
توزیع اندازه ذره گل و الی در موقعیت های مختلف خروجی در مدل جیو
و مدل پیشنهادی ،با توزیع اندازه ذره گل و الی یکسان جریان ورودی ،در
جدول  5نشان داده شده است .مقایسه بین این دو مدل نشان می دهد که
افزایش طول ناحیه ته نشینی تفاوت بین دو مدل را کاهش می دهد .شاید
دلیل این امر ،پایدارتر بودن شرایط ته نشینی ذره رسوب در نواحی دورتر از
ورودی و خروجی حوضچه باشد.

100
100
74/55

شکل  3راندمان حذف برای هر گروه ذره در مدل پیشنهادی را نشان
می دهد .در این شکل ذرات در گروه های  7 ،6 ،5و  8به طور کامل ته نشین
می شوند؛ اما مسافت مورد نیاز ته نشینی برای هر گروه کام ً
ال متفاوت است.
بهطوریکه ذرات گروه  6 ،7 ،8و  5به ترتیب به  7/5 ،3 ،1/5و  25متر برای
ته نشینی کامل نیاز دارند .از جدول  2سرعت ته نشینی ذرات در گروه های
 7 ،6 ،5و  8خیلی بزرگتر از میزان جریان سرریزی ( )qvبوده که ته نشینی
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شکل  .4توزیع اندازه ذره در جریان ورودی و خروجی حوضچه
Fig. 4. Particle size distribution at the inlet and outlet
of basin
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جدول  .4توزیع اندازه ذره ()PSD
)Table 4. Particle size distribution (PSD
شماره گروه

)%( PSD

 )%( PSDجریان خروجی

جریان ورودی

مدل جیو

مدل پیشنهادی

1

2

7/76

7/78

2

8

29/35

29/37

3

17

46/13

46/15

4

22

16/65

16/6

5

20

0/11

0/1

6

14

0

0

7

11

0

0

8

6

0

0

جدول  .5توزیع اندازه ذره گل و الی
Table 5. Sludge particle size distribution
گل و الی ( )%جریان خروجی
شماره گروه

مدل پیشنهادی

مدل جیو
5m

15 m

30 m

5m

15 m

30 m

1

0/01

0/07

0/15

0/02

0/07

0/16

2

0/41

1/83

3/99

0/59

1/9

4/07

3

4/77

18/93

35/51

6/76

19/59

36/03

4

23/86

59/25

58/68

31/84

60/16

58/28

5

48/9

19/89

1/67

51/15

18/26

1/46

6

20/54

0/04

0

9/55

0/02

0

7

1/5

0

0

0/09

0

0

8

0/01

0

0

0

0

0

شکل  5توزیع اندازه ذره گل و الی ته نشینی در ورودی و خروجی
حوضچه ترسیب مدل پیشنهادی را نشان می دهد .در ورودی 90 ،درصد
ذرات گل و الی اندازهای بزرگتر از  0/1میلی متر دارند .در واقع ذرات
بزرگتر بخش قابلتوجهی از گل و الی ته نشینی را تشکیل می دهند؛ اما

در خروجی 99 ،درصد این ذرات کوچکتر از  0/05میلی متر هستند .این
بدان معنی است که ذرات گل و الی درشت تر زودتر تهنشین می شوند؛ اما
ذرات گل و الی ریزتر نیاز به طول بسیار بیشتری برای ته نشینی دارند .نتایج
مذکور در انطباق کامل با مدل جیو می باشد.
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شکل  .5توزیع اندازه ذره گل و الی در ورودی و خروجی حوضچه
( 30متر) در مدل پیشنهادی
Fig. 5. Sludge particle size distribution at the Inlet and
Outlet (30m) of basin in the proposed model

شکل  6چگونگی تغییر ضخامت گل و الی جمع شده در طول حوضچه
ترسیب ،بعد از عملیات یک روزه ،را نشان می دهد .اوج تجمع گل و الی در
شروع ناحیه ته نشینی اتفاق می اُفتد .بعد از اوج ،ضخامت با شیب بسیار تندی
در طول حوضچه کاهش می یابد .از شکل  ،6مقدار بیشینه ضخامت گل و
الی  0/46متر به دست آمده است .همچنین شکل نشان می دهد که بیش از
 90درصد گل و الی در  5متر اول ناحیه ته نشینی جمع می شوند.

شکل  .6ضخامت گل و الی در امتداد طول حوضچه در مدل
پیشنهادی
Fig. 6. Sludge thickness Along the Length of basin in
the proposed model

شکل  7ضخامت گل و الی در امتداد طول ناحیه ته نشینی برای هر
گروه ذره را نشان می دهد .اوج ضخامت گل و الی جمع شده در شروع ناحیه
ته نشینی رخ می دهد؛ به خصوص برای ذرات گروه  7 ،6و  8که به طور کامل
در  5متر اول تهنشین می شوند.

شکل  .7ضخامت گل و الی در امتداد طول ناحیه ته نشینی برای هر
گروه ذره
Fig. 7. Sludge thickness Along the Length of basin for
each particle group

3-33-3آنالیز حساسیت مدل
بخش صحت سنجی پیشین بر اساس یک سری پارامترهای ثابت اجرا
شده که در جدول  5با رنگ قرمز نشان داده شده است .به منظور آنالیزهای
حساسیت مدل تأثیر پارامترهای کلیدی زمان توقف ( ،1)Tمیزان جریان
سرریزی ( 2)qvو ابعاد حوضچه بر راندمان حذف کل مورد ارزیابی قرار گرفته
است .الزم به ذکر است که دو پارامتر  Tو  qvبه صورت زیر تعریف می شوند:
()22

L ×B ×h
Q

()23

Q
L ×B

= T

= qv

همانگونه که پیشتر بیان شد  L، Bو  hبه ترتیب طول ،عرض و ارتفاع
آب درون حوضچه است.
جدول  6راندمان حذف کل با زمان های توقف ،دبی های سرریزی و ابعاد
متفاوت حوضچه را نشان می دهد .از بررسی های صورت گرفته نتایج زیر به
دست می آید:
 برای حاالت  8 ،5 ،1و  12با زمان توقف و حجم حوضچه ثابت،راندمانهای حذف کل با افزایش میزان جریان سرریزی ،کاهش می یابد.
این بیانکننده تئوری ته نشینی ایده آل بوده که ذرات با سرعت ته نشینی
کوچکتر از  qvرا به طور کامل نمی توان حذف کرد.
 برای حاالتی که میزان جریان سرریزی یکسان است ،راندمانهایحذف تقریب ًا برابر بوده و طول حوضچه و زمان توقف اهمیت ندارد .از اینرو
افزایش ابعاد حوضچه ترسیب مستطیلی روشی مؤثر و اقتصادی جهت
افزایش راندمان حذف نمی باشد.
 در عمق آب و عرض حوضچه ثابت ،راندمان حذف با افزایش طولحوضچه بیشتر می شود .همچنین در مساحت سطحی ثابت حوضچه ،راندمان
1 Detention Time
2 Overflow Rate
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روی هم رفته از آنالیز های فوق می توان به این نتیجه رسید که تحت
زمان توقف ثابت ،میزان جریان سرریزی مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر
عملکرد حوضچه های ترسیب مستطیلی است .در واقع می توان با کاهش
عمق حوضچه ترسیب ،افزایش مساحت سطح مقطع در جهت جریان و
کاهش میزان جریان سرریزی ،راندمان حذف را افزایش داد.

حذف رابطه عکسی با عمق آب دارد؛ بنابراین کاهش عمق حوضچه ترسیب
بر عملکرد حوضچه مؤثر نیست ،اما هزینه و فضای مورد نیاز را کاهش
می دهد .به نظر می رسد که تأثیر عمق آب بر عملکرد حوضچه مهمتر از
طول ناحیه ته نشینی است.

جدول  .6راندمان حذف در تغییر پارامترهای کلیدی
Table 6. Removal efficiency for variation of key parameters
شماره حالت

زمان توقف
()Sec

(qv (m/s

عمق آب ()m

عرض ()m

طول ()m

راندمان حذف کل
()%

1

2046

0/00073

1/5

4

30

78/33

2

2727

2

3

40

78/32

3

4091

3

2

60

78/31

4

1534

1/5

4

22/5

74/56

5

2046

2

3

30

74/55

6

2046

3

2

45

74/54

7

1227

1/5

4

18

71/54

8

2046

2/5

3

24

71/53

9

2454

3

2

36

71/52

10

1023

1/5

4

15

69/04

11

1364

2

3

20

69/03

12

2046

3

2

30

69/02

0/00098

0/00122

0/00147

h

 4-4نتیجهگیری
در این پژوهش مدل عددی یک بعدی به منظور شبیه سازی انتقال
رسوب معلق در یک حوضچه ترسیب مستطیلی ارائه شد .از مدل جریان
متوسطگیری شده در عمق به همراه معادالت انتقال رسوب برای ساخت
مدل پیشنهادی استفاده گردید .تقریب تفاضل محدود نیز جهت حل معادالت
حاکم مورد استفاده قرار گرفت .جهت صحت سنجی از مدل پیشنهادی مدل
سومی و تیاگی [ ]7و مدل جیو [ ]9استفاده شد که نتایج به اختصار در ادامه
ارائه شده است:
 طول حوضچه به دست آمده در راندمان حذف  85%از مدل سومی وتیاگی [ ]7و مدل پیشنهادی ،با خطایی در حدود  ،2/5%به یکدیگر نزدیک
بوده که نشان از دقت نتایج مدل پیشنهادی دارد.
 راندمان حذف و توزیع اندازه ذره ی خروجی مدل جیو و مدل پیشنهادیبسیار نزدیک به یکدیگر هستند؛ این نتیجه بدان معنی است که مدل انتقال

B

L

رسوب معلق پیشنهادی می تواند نتایج خوبی را منطبق با مدل های عددی
موجود ارائه کند.
 بیش از  50درصد ذرات معلق در  5متر اول ناحیه ته نشینی رسوبمی کند .این بدان معنی است که بخش اعظم ته نشینی در ناحیه ورودی
رخ می دهد و افزایش طول ناحیه ته نشینی سهم کمی در افزایش میزان
ته نشینی خواهد داشت .از اینرو افزایش طول حوضچه ترسیب به منظور
بهبود راندمان حذف کل اقتصادی نیست.
 در گروه هایی که سرعت ته نشینی ذره خیلی بزرگتر از میزان جریانسرریزی ( )qvاست ،ذرات به طور کامل در حوضچه رسوب می کنند.
 مقایسه بین مدل جیو و مدل پیشنهادی در پیش بینی توزیع اندازهذره گل و الی نشان می دهد که افزایش طول ناحیه ته نشینی تفاوت بین دو
مدل را کاهش می دهد که ممکن است به دلیل شرایط پایدارتر ته نشینی ذره
در نواحی دورتر از ورودی و خروجی باشد.
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 بعد از. اوج تجمع گل و الی در شروع ناحیه ته نشینی اتفاق می اُفتد. ضخامت با شیب بسیار تندی در طول حوضچه کاهش می یابد،اوج
 از آنالیزهای حساسیت انجام شده می توان به این نتیجه رسید،در نهایت
ل توجهی بر
  افزایش زمان توقف تأثیر قاب،که تحت جریان سرریزی ثابت
 میزان جریان،افزایش راندمان حذف کل ندارد؛ اما تحت زمان توقف ثابت
سرریزی مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر عملکرد حوضچه های ترسیب
 به بیان دیگر راندمان حذف را می توان با کاهش عمق.مستطیلی است
 افزایش مساحت سطح مقطع در جهت جریان و کاهش،حوضچه ترسیب
.میزان جریان سرریزی افزایش داد
فهرست عالئم
عالئم انگلیسی
m ، عرض ناحیه ته نشینیB
 ضریب شزیC
2
m/s ، شتاب ثقلg
m ، تراز سطح آبH
m ، عمق آب در ناحیه ته نشینیh
 بیانکننده ظرفیت حمل رسوب توسط جریان، ضریبk
m ، طول حوضچه ترسیبL
0/92  مقدار پیشنهادی، ضریبm
 تعداد گروه ذراتN
 ضریب زبری مانینگn
3
m /s ، دبی جریان ورودیQ
m/s ، میزان جریان لبریزیqv
 شعاع هیدرولیکیR
_
 غلظت رسوب متوسطگیری شده در عمق سطح مقطعS
 متوسط ظرفیت حمل رسوبS*
 زمان توقفT
مقیاس زمان
t
 گام زمانیΔt
_
 سرعت جریان افقی متوسطگیری شده در عمقu
 گام مکانیΔx
 تراز کل کف کانال شامل ضخامت گل و الیzb
 تراز کف حوضچهzg
 ضخامت گل و الی جمع شده در کف حوضچهzs
		
عالئم يونانی
 ضریب نسبت بین نسبت غلظت رسوب کف حوضچه به غلظتβ
رسوب متوسطگیری شده در عمق سطح مقطع
kg/m3 ، چگالي جرمی سیالρ
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