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الگوی جریان و استهالک کارمایه در سرریزهای پلکانی با ارتفاع پلهی غیر یکنواخت
حوضُ اتشاّین ًظادیاى ،*1هحوَد سضا هالیی ًیا

2

چکیده
تْشُ ٍسی اص ػشسیض ّای پلکاًی ،تِ علت ّضیٌِی ػاخت پاییي ٍ تاصدّی تاالی آًْا تغَس فضایٌذُ ای سٍ تِ افزضایؾ اػزتا اص
ایي سٍ ،تحقی قات ًیض دس ایي صهیٌِ تا سؿذ ٍ تَخِ صیادی اص ػَی هٌْذػیي ػذ ّوشاُ تَدٍُ ،لی اغلة ایي هغالعات دس صهیٌِی
ػشسیض ّای پلکاًی تا استفاع پلِی یکٌَاخت هی تاؿذ ،دس حالی کِ استفاع پلِی غیش یکٌَاخت ًیض هی تَاًذ دس تعضی حزاالت تزِ
عٌَاى یک گضیٌِ هغشح گشددا دس ایي تحقیق اص یک ًوًَِی فیضیکی اص ػذ ّشات تشای تٌذ آب پلکاًی تا استفاع  1/3هتش ٍ ؿیة
 19/2دسخِ تشای كحت ػٌدی ؿثیِ عذدی اػتفادُ ؿذ ،ػپغ ػِ ًزَع پیکزش تٌزذی پلکزاًی تزا اػزتفادُ اص پَیزایی ػزیا
هحاػثاتی دس قالة ًشم افضاس  ANSYS CFXتشای هحذٍدُ خشیزاى  1.54 # dc # 16.15هزَسد آصهزایؾ قزشاس گشفتٌزذا ؿزثیِ
h
ػاصی خشیاى دٍ حالتی آب ٍ َّا تشای ّش یک اص پیکش تٌذیْا ٍ تواهی هحذٍدُّای تذُ ّا كزَست پززیشفت ٍ ًتزایح دس صهیٌزِ
ّای الگَی خشیاى ،اػتْالک کاسهایِ ٍ ًقغِی ؿشٍع َّادّی خشیاى هَسد هقایؼِ قشاس گشفتٌذا ًتایح ًـاى اص تفزاٍت حزذاقلی
اػتْالک کاسهایِ سا دس هحذٍدُی ًَع خشیاى سیضؿی ٍ تفاٍت حذاکثشی دس ًَع لغضؿی داؿتٌذا
ٍاشُّای کلیذی :ػشسیض پلکاًی ،پَیایی ػیا هحاػثاتیً ،شم افضاس  ،ANSYS CFXاػتْالک کاسهایِ

 -1داًـدَی کاسؿٌاػی اسؿذ عوشاى آب ،داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی ،داًـگاُ صاتل ،صاتل ،ایشاى
 -2اػتادیاس گشٍُ هٌْذػی عوشاى ،داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی ،داًـگاُ صاتل ،صاتل ،ایشاى
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَ هقالِH.ebrahimnejadian@gmail.com :
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مقدمه
کاستشد ػشسیضّای پلکاًی تِ حذٍد  3533ػا پیؾ
تش هی گشددا اص خولِ اٍلیي ػذّایی کِ اص ػزشسیض پلکزاًی
دس تذًِ آى تشای تخلیِ ػیالب ّای اضزافی اػزتفادُ ؿزذ،
ػذی دس کـَس یًَاى ٍ هشتَط تِ ّضاس ػا قثزل اص هزیالد
هؼیح تَدُ اػت (چاًؼَى)1384 ،ا ػشسیض ّای پلکاًی دس
اًَاع هختلف ػذ ّا اص خولِ ػذ ّای تتي غلتکی 1کزاسایی
داؿتِ ٍ دس دِّ ّای اخیش ،تا تَخِ تزِ پیـزشفت داًزؾ ٍ
فٌْای خذیذ ٍ کزاستشد هلزالح تزتي غلتکزی ( ،)RCCایزي
ػشسیضّا تیؾ اص پیؾ هَسد تَخِ قشاس گشفتِاًزذا اص خولزِ
هضایای ایي ػاهاًِی اػتْالک کاسهایزِ هزیتزَاى تزِ ایزي
هَاسد اؿاسُ کشدّ -1 :ضیٌِی اخشای پاییي -2 ،کَتاُ ؿذى
صهاى اخشا -3 ،تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی آػاى -4 ،افزضایؾ
هیضاى افت کاسهایِ  -5صیثزایی دس حزیي تْزشُ تزشداسی -6
ػاصگاسی تا داًؾ ٍ في خذیزذ (ػزذ ّزای تزتي غلتکزی).
پیـشفت داًؾ ٍ في ػثة ؿذُ اػت کِ اهشٍصُ ػذ
ّای تؼیاس تضسگی ػاختِ ؿًَذ .تشای ًوًَِ ،ػذّای کشخِ
ٍ کاسٍى کِ ػاختِ ؿذُ اًذ ٍ ،ػذ تختیاسی کزِ دس دػزت
هغالعِ اػت ،اص ػذّای تضسگ ایشاى تزِ ؿزواس هزی سًٍزذا
حتی ػذ تختیاسی تا استفاع تیؾ اص  333هتش تلٌذتشیي ػذ
تتٌی دٍ قَػی دًیا تِ حؼاب هی آیذا تزِ خْزت داًزؾ ٍ
فززي ػززاخت ًیززض ػززذّایی خذیززذ دس دػززت هغالعززِ ٍ
ػاختواى اػتا ػزذ ( RCCتزتي غلتکزی) خزضٍ داًزؾ ٍ
فٌْای سٍص دًیا تِ ؿواس آهذُ ٍ ،دس کـَس ها دس حا حاضش
دس ػیاُ تیـِّ ،شات یزضد (ػزشسیض هزَسد هغالعزِ دس ایزي
تحقیق) ٍ دیگش ًقاط کـَس ػذ ّایی تا ایي داًؾ ٍ في دس
دػت ػاختواى اػتا
استفاع صیاد ػذ ّا ػثة هی ؿَد کاسهایِ صیزادی دس
پـت ػذ ّزا رخیزشُ ؿزَد کزِ ٌّگزام تخلیزِ ٍ آتگیزشی
ػشعت آب تِ هیضاى تؼیاس تاالیی افضایؾ یافتزِ ٍ پذیزذُ-
ّایی ّوچَى حفشُ ػاصی ،فشػایؾ ٍ تخشیة تؼتش ًْشّزا
ٍ سٍدخاًِّای پاییي دػت سا تِ ٍخَد آٍسدا اص ایي سٍ ،یک
ػاهاًِی اػتْالک کاسهایِ تزِ ًزام ػزشسیض دس پایزاب ػزذ
عشاحی ٍ ػاختِ هی ؿَدا ّش چِ ػزذ اص استفزاع تیـزتشی
1

- roller compacted concrete

تشخَسداس تاؿذ ،تِ ػاهاًِی اػتْالک کاسهایزِ کاساهزذتشی
ًیاص داسدا ػذّای تتي غلتکی ًیض ،اگش چزِ اخشایزی ؿزثکِ
اتِ تا ػذّای خاکی داسًذٍ ،لی تِ دلیل استفاع تیـزتش کزِ
هی تَاًٌذ داؿتِ تاؿٌذً ،یاصهٌزذ ػزشسیضّا ٍ ػزاهاًِّزای
اػتْالک کاسآهذتشی ّؼتٌذا
پیشیٌِی تحقیق
اتشاّیوی ٍ ّوکاساى ( )1384تا اًدام یک هغالعِی
آصهایـگاّی ،هتغیشّای ّیذسٍلیکی خشیاى ّوچَى فـزاس،
ػشعت ٍ هیضاى اػتْالک کاسهایِ سا دس هَسد یک ًوًَزِی
ػشسیض پلکاًی تَسیؼٌگی تا ػِ ؿیة کلزی 3:1 ٍ 2:1 ،1:1
هَسد تشسػی قشاس دادًذا ًوًَزِی ػزاختِ ؿزذُ تزشای تزذُ
ّززای  ٍ ،133،23،43،63،83تززشای ؿززشایظ ًفَرپزززیشی ٍ
ًفَرًاپزیشی کف هَسد آصهایؾ قشاس گشفت ٍ فشاػٌح ّزای
ّیذسٍلیکی هضتَس اًذاصُ گیشی ؿذًذا ًتایح حاكزلِ ًـزاى
دادًذ کِ تا افضایؾ تذُی خشیاى ،اػتْالک کاسهایِ کاّؾ
هی یاتذ ،تغَسیکِ دس ًوًَِی ًفَر پزیش تا ؿیة  ٍ 3:1تذُ
حذاکثش کوتشیي دسكذ افزت کاسهایزِ ٍ ،دس ًوًَزِی ًفزَر
ًاپزیش تا ؿیة  ٍ 3:1تذُی حذاقل ،تیـزتشیي دسكزذ افزت
کاسهایِ ایداد ؿذا اص عشفی تا کن ؿذى ؿیة پاییي دػت،
افت کاسهایِ خشیاى افضایؾ پیذا کشدا
حیذسی ٍ ّوکاساى ( )1388تا ػاختي ً 54وًَزِی
آصهایـگاّی دس ػِ ؿیة تا ًؼثت استفاع تزِ عزَ پلزِی
هتفاٍت اص ػشسیض ّای پلکاًی ٍ اًدام آصهایـْای خْـزواس
دس هَسد ًوًَِی آصهایـگاّی ،هیضاى افزت کاسهایزِ رت دس
ػشسیضّا هَسد تشسػی قشاس دادًذا ًتایح حاكلِ ًـاى دادًزذ
کِ افت کاسهایِ ًؼثی تزاتعی اص تزذُی خشیزاى تزَدُ ٍ ،تزا
افضایؾ تذُ اص هقذاس افت کاسهایِ ًؼثی کاػتِ هی ؿَدا تزا
افضایؾ ؿیة ػشسیض اص  21/8دسخِ تِ  33دسخزِ ،تزِ اصای
افضایؾ تعذاد پلکاًْا ،هیضاى افت کاسهایِ دس ًوًَِّزا ػزیش
كعَدی سا ًـاى هی دّذا
سػائی ٍ ّوکاساى ( ،)1393تا اػتفادُ اص ًوًَِّزای
فیضیکی ػاختِ ؿذُ دس داًـزگاُ ؿزْیذ چوزشاى ،اّزَاصٍ ،
عثَس خشیاى سا تشسٍی ػشسیضّای پلکاًی ،عوزق آب قثزل ٍ
تعذ اص ٍقَع خْؾ ّیذسٍلیکی اًذاصُ گشفتٌزذا ًتزایح ایزي
تحقیق ًـاى داًذ کِ تِ علت ٍسٍد َّا تِ داخل خشیاى آب
عثَسی اص سٍی ػشسیض ّزای پلکزاًی ،اػزتفادُ اص عوزق آب
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قثل اص خْؾ ّیذسٍلیکی دس پزاییي دػزت خْزت تعیزیي
افت کاسهایِ ،تاعث تشآٍسد تیـتش (غیش ٍاقعی) افت کاسهایزِ
ًؼثی هی گشددا دس ٍاقع ،تا ٍسٍد حثاتْزای ّزَا تزِ داخزل
خشیاى (کاّؾ گشاًشٍی) ،اص هیضاى تٌؾ تشؿی کاػتِ ؿذُ
ٍ دس ًتیدِ خاكیت اػتْالک کاسهایِ ًؼثی تقلیزل هزی-
یاتذا ّوچٌیيٍ ،سٍد حثاتْای َّا تِ داخزل خشیزاى تاعزث
افضایؾ حدن خشیاى ؿزذُ ٍ اًزذاصُ گیزشی آى سا تزا خغزا
ّوشاُ هی ػاصدا
اقثا صادُ ٍ خَاى ( )2312تزشای تشسػزی قاتلیزت ٍ
تَاًایی ًوًَِّای اختالعزی  ،Mixture ٍ VOFػزاص ٍ کزاس
َّاگیشی ٍ ٍسٍد َّا تِ خشیاى سا دس خشیاى لغضؿی تزشسٍی
ػشسیض ّای پلکاًی سا تا اػتفادُ اص ًشم افزضاس  Fluentؿزثیِ
ػاصی کشدًذا آًْا ًتایح ؿثیِ ػاصی عزذدی ػزغح آصادٍ ،
هَلفززِّززای ػززشعت ٍ غلوززت ّززَا دس آب سا تززا ًتززایح
آصهایـگاّی هَسد هقایؼِ قشاس دادًذا آًْا دسیافتٌذ کزِ دس
پاییي دػت ًقغِی ؿشٍع َّادّی ،دس خایی کِ ّزَادّی
ػشیع ػغح آصاد قاتل ؿزثکِ اّزذُ اػزت ،ػزغح آصاد تزِ
ٍػیلِی تشًاهِی اختالعزی  Mixtureتْتزش ؿزثیِ ػزاصی
هیگشددا
اًَاع جریاى بررٍی سرریسّای پلکاًی
خشیاى تشسٍی ػشسیض ّزای پلکزاًی تؼزتِ تزِ هیزضاى تزذُ
عثَسی اص سٍی تذًزِ ٍ ٌّذػزِی پلزِّزای آى دس یکزی اص
دػتِ ّای صیش قشاس هی گیشد ):(Chanson, 2002
جریاى ریسشی :1دس تذُّای کن ،خشیاى عثزَسی اص ػزاصُ
پلکاًی تِ كَست خشیاىّا فـاًِای سیضؿی آصاد کَچزک ٍ
هتَالی خَاّذ تَدا خشیاى خشٍخی اص ّش پلِ تِ كَست یک
فـاًِی سیضؿی آصاد تِ کف پلِ پاییي دػت تشخَسد کزشدُ
ٍ تش حؼة هقذاس تذُی عثَسی هوکي اػت تعذ اص تشخَسد،
تا یک خْؾ ّیذسٍلیکی کاهزل ) ،(NA 1یزا یزک خْزؾ
ّیززذسٍلیکی ًززاقق ) ٍ ،(NA 2یززا تززذٍى تـززکیل خْززؾ
ّیذسٍلیکی ) (NA 3تَام تاؿذ (Chanson and Toombes,
)2001ا

عاهل اكلی اػتْالک دس ایزي ًزَع عثاستٌزذ اص -1 :اًتـزاس
فـاًِ دس َّا  -2تشخَسد فـاًِ تا کزف پلکزاى  -3تـزکیل
خْؾ ّیذسٍلیکی کاهل یا ًاقق
 -2جریاى لغسشی :2دس تذُّزای تزضسگ ،خشیزاى تزشسٍی
تٌذاب پلکاًی ،تِ كَست یک خشیاى ػایـی چؼزثیذُ تزِ
لثِی پلِّا عثَس هی کٌذا لثِ ّای تیشًٍی پلِ ّزا تـزکیل
یک کف کارب سا هی دٌّذ کِ خشیزاى ػایـزی سٍی آًْزا
حشکت هی کٌذا خشیاى سٍی ایزي خزظ خشیزاى اكزلی تزِ
كَست لغضؿی حشکت کشدُ ،داسای ًیوزش ػزشعت تزَاًی
تَدُ (هاًٌذ ًْشّای سٍ تاص) ٍ ،دس صیش ایي خزظ خشیزاى ،تزِ
هشٍس خشیاى ّای چشخـی ؿشٍع تِ پذیذ آهذى هی کٌٌزذ
)(Chanson and Gonzalez, 2005ا
جریاى اًتقالی :3ایي ًزَع خشیزاى ،دس حزذ هزشص تزیي دٍ
خشیاى سیضؿزی ٍ لغضؿزی سٍی هزی دّزذ
)Gonzalez,2005ا
تشای تـخیق ًَع خشیاى حزاکن تزش ػزشسیض ّزای پلکزاًی
سٍاتظ آصهایـگاّی ٍ اًگاسُ فشاٍاًی اسائزِ ؿزذُ اًزذ کزِ دس
اداهِ تِ رکش آًْا هی پشداصینا
(Chanson and

چگًَگی تشخیص ًَع جریاى در اًَاع سرریس:
هحققاى هختلفی سٍاتغی سا تشای تـخیق ًزَع خشیزاى دس
ػشسیض ّزای پلکزاًی تزِ كزَست آصهایـزگاّی اسائزِ دادُا
چاًؼززَى ( )2331آصهززایؾّززایی سا دس هززَسد ػززشسیضّای
پلکاًی سا اًدام داد ٍ ًتایح کاس خَد سا تزشای تـزخیق دس
ػشسیضّای پلکاًی تشای هحذٍدُی  1.54 # d # 16.15تزِ
c

h

كَست دٍ ساتغِی ( )5( ٍ )4اسائِ ًوَد کِ دس آًْا  αؿیة
عوق تحشاًی هَسد ًیاص تشای تغییش ًَع خشیاى
ػشسیض ٍ
اػت:
()4
()5

dc # 0.89 - 0.4tan a
h
dc # 1.2 - 0.325tan a
h

2

1

- nappe flow

- skimming flow
- transition flow

3
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` cj
اگش ًؼثت عوق تحشاًی تِ استفزاع پلزِ  dاص ساتغزِی

h

( )4کَچکتش ٍ اص ساتغِ ( )5تضسگتش تاؿذ ،خشیاى اًتقزالی سا
ًـاى هی دّذا
ً )23یض ساتغزِی ( )6سا تزشای تـزخیق
2333
تَیغ ٍ ّگش (33
ًَع خشیاى دس ػزشسیضّای پلکزاًی دس تحقیزق خزَد اسائزِ
دادًذا
()6

dc # 0.91 - 0.41tan a
h

` cj
دس كَستی کِ ًؼثت عوق تحشاًی تِ استفزاع پلزِ  dاص

h

ساتغِ ( )6تضسگتزش تاؿزذ ،خشیزاى لغضؿزی ٍ ،دس غیزش ایزي
كَست ًَع خشیاى سیضؿی خَاّذ تَدا
-1-3رٍابط اًگارُ در زهیٌِی استْالک کارهایِ
چاًؼززَى ٍ تززَهثغ ( )1994ساتغززِی ( )7سا تززشای
هحاػثِی اػتْالک کاسهایِ دس ػشسیض ّزای پلکزاًی اسائزِ
ًوَدًذا دس ایي ساتغِ ( )ƒضشیة اكغکاک خشیاى ًام داسد
کِ چاًؼَى هقذاس آى سا تش اػاع آصهایـزْای خزَد تزشای
حذٍد  1/3دس ًوش گشفتِ اػت:
()7
-2
1
E L = 1 - ;b f b l3 # cos i + 1 b f b l3 / `2 + H dam jE
E1
8 # sin a
2 8 # sin a
3
dc

چاًؼَى ( )1994هحاػثِی افت کاسهایِ سا دس ًزَع
خشیاى سیضؿی دس ػشسیض ّای پلکاًی تزِ كزَست ساتغزِی
( )8اسائِ داد کِ دس آى  Hdamاستفاع کل ػشسیض dc ،عوزق
تحشاًی ٍ  hاستفاع پلِ E1 ،کاسهایِ کل دس تاالدػزت ٍ EL
کاسهایِ هؼتْلک کٌٌذُ هی تاؿٌذا
()8
`dc j0.275
`dc j- 0.55
0.54
+
1.715
 EL = 1h
h
dam
E1
1.5 + Hdc

تَیغ ٍ ّگش ( )2333ساتغِی ( )9سا تشای هحاػثِ-
ی اػزتْالک کاسهایزِ دس ًزَع خشیزاى لغضؿزی تزش اػزاع
تحقیقات آصهایـگاّی خَد اسائِ دادُ:
()9

`
^ ` K j0.1
- 0.8 j dam .
h
DH = 1 - exp $
H
0.45
sin
i
max
H
Nh
dc

شبیِسازیْای عذدی جریاى برررٍی سررریس ّرای
پلکاًی
تاتززاسا ٍ ّوکززاساى ( )2335تززِ کوززک ًززشم افززضاس
 ٍ ADINAؿثیِ آؿفتگی  K-εؿزثیْی عزذدی سا اص یزک
ًوًَِی فیضیکی تْیِ کشدُ ٍ ،ایي دٍ ؿثیِ سا دس دٍصهیٌزِ
ی اػتْالک کاسهایِ ٍ عوق خشیاى تا ًوًَِی ٍاقعی هزَسد
هقایؼِ قشاس دادُ ٍ ًتیدِ گشفت کِ ػاخت ؿثیِ عذدی اص
ػشسیضّای پلکزاًی هزی تَاًزذ ًتزایح هٌاػزثی سا اص ؿزثکِ
هـخلِّای خشیاى تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذا
طیاًگ خَ ٍ ّوکاساى ( )2336تِ کوزک ًزشم افزضاس
 ٍ Fluentتززا اًتخززاب ؿززثیِ فززاصی آؿززفتگی ٍ RNG
اختالعی  Mixtureؿثیِ ػاصی عذدی خَد سا تزا ًوًَزِی
فیضیکی هَسد هقایؼِ قشاس دادًذا ایـاى ایزي هقایؼزِ سا دس
صهیٌِّای ًیوش ػشعت ،خشیاى چشخـزی ٍ تَصیزع فـزاس
اًدام دادُ ٍ اعالم کشدًذ کِ اًغثزا هٌاػزثی تزیي ؿزثیِ
عذدی ٍ ًوًَِی فیضیکی ٍخَد داسدا
مواد و روشها
پَیایی سیال هحاسباتی
دس حقیقت پَیایی ػیا هحاػزثاتی علزن خزایگضیي
ًوَدى هعادالت دیفشاًؼیل حزاکن تزش هؼزالِ تزا اعزذادٍ ،
پیـشٍی ایي اعذاد دس هکزاى ٍ یزا صهزاى تزشای تزِ دػزت
آٍسدى یک تَكیف عذدی اص هیزذاى خشیزاى هزی تاؿزذا اص
خولِی دالیل سؿذ پَیایی ػیا هحاػزثاتی سا هزی تزَاى
اسائِی حل تقشیثی تشای هعادالت ًاٍیش اػزتَکغ ،کزاّؾ
تززاصُی صهززاًی تززشای تغییززش هتغیشّززا ،تززاال تززَدى ػززشعت
هحاػثات ٍ اسصاًتش تَدى آى ًؼزثت تزِ ًوًَزِػزاصیّزای
آصهایـگاّی تیاى کشدا تشای تْشُ گیشی اص سٍؿْای عذدی،
تِ دلیل تاال تَدى حدن هحاػثاتً ،اگضیش تِ اػتفادُ اص ًشم
افززززضاس ّززززای هحاػززززثاتی ّؼززززتین )ٍسػززززتیگ ٍ
هاالالػکشا)2336،ا ایي ًشم افضاسّای اهکاى دػتیاتی سا تزِ
اعالعززات کاهززل تززا خضئیززات دقیقتززش ٍ اعالعززاتی کززِ دس
آصهایـگاُ اهکاى اًذاصُ گیشی آًْا تِ ساحتی هیؼش ًیؼزت،
ٍ یا ًیاص تِ اتضاسّای پیـشفتِ اًذاصُ گیشی داسًزذ سا فزشاّن
هی ػاصًذا دس اداهِ تِ هعشفی ًشم افزضاس هزَسد اػزتفادُ دس
ایي تحقیق پشداختِ هی ؿَدا
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ًرم افسار ANSYS CFX

شبکِ بٌذی شبیِ عذدی

ًشم افضاس ٍ ،ANSYS CFXػیلِای تا ّذف عوزَهی
پَیایی ػیا هحاػثاتی اػت کِ یک حلگش پیـزشفتِ سا تزا
قاتلیتْای پیؾ ٍ پغ پشداصؿگش قذستوٌذ تشکیة کزشدٍُ ،
تَاًایی ؿثیِ ػاصی هَاسدی سا اص قثیل خشیاًْزای پایزذاس ٍ
ًاپایذاس ،دائوی ٍ غیش دائوی ،آسام ٍ آؿفتِ ،هادٍى كزَت ٍ
دس حذ كَت ٍ هافَ كَتً ،یشٍّای ؿٌاٍسی سا داسا هی-
تاؿززذا ًززشم افززضاس  ANSYS CFXتززشای گؼؼززتِ ػززاصی
هعادالت حاکن تزش هحزیظ خشیزاى اص سٍؽ حدزن هحزذٍد
هثتٌی تش تٌپاس اػتفادُ هی کٌذا دس ایي ًشم افضاس دٍ ؿزثیِ
هدضای اٍیلشیي– اٍیلشیي تشای خشیاى چٌذ حالت ٍ ،ؿزثیِ
سد یاتی رسات الگشاًظی هَخَدًذا خْت ؿثیِ ػاصی ػغح
آصاد ،دٍ صیش ؿثیِ خشیاى ّوگي چٌذ حالت ٍ خشیاى غیزش
ّوگي چٌزذ حالزت اسائزِ ؿزذُ اًزذ (ANSYS CFX user
)Manual,2010ا

ایداد ؿثکِ تٌذی هٌاػة تشای حل هعادالت اػاػی حاکن
تش ؿثیِ ،یکی اص تخـْای هْن دس ؿثیِ ػاصی هزی تاؿزذا
تا ایداد یک ؿثکِ تٌذی هٌاػة هی تَاى دس حل هعادالت
تِ یک ّوگشایی هٌاػة دػزت یافزت ٍ تزالعکغ اًتخزاب
ًاهٌاػة ؿثکِ هزی تَاًزذ تاعزث ایدزاد ًاپایزذاسی یاعزذم
ّوگشایی دس هحاػثات گشددا دس سٍؽ  CFDاص ؿثکِ ّای
هختلفی هثزل ػزاصهاى یافتزِ ٍ تزی ػزاصهاى تزشای ایدزاد
داهٌِی هحاػثاتی اػتفادُ هی گشددا ؿثکِ ػاختاس یافتزِ
داسای ؿززثکِی هشتعززی دس حالززت دٍ تعززذی ٍ هکعثززی دس
حالت ػِ تعذی اػت ٍ ؿثکِی تزی ػزاصهاى ،کزِ تیـزتش
تشای پَؿؾ دادى ٌّذػِّای ًزاهٌون هٌاػزة اػزت؛ دس
ایي هغالعِ تشای ؿزثکِ تٌزذی هحزذٍدُ خشیزاى اص تخزؾ
 Meshingدس هحیظ  Workbenchتْشُ گشفتِ ؿزذُ اػزتا
اص آى خا کِ هؼالِ هَسد ًوش تزِ ؿزذت تزِ ؿزثکِ تٌزذی
خشیاى تَیظُ دس هحذٍدُی ػغح پلِ ّزا تزا ػزغح ؿزثکِ
تززشک آب ٍ ّززَا حؼززاع اػززت ٍ ؿززثکِ تٌززذی دس ایززي
هحذٍدُ کاهالً دس ًتایح حاكل اص تحقیق تاثیش گزاس اػزت،
اص ایٌشٍ دس ایي ساػتا تعذاد گشّْزای هَخزَد دس خْزات ٍ
قؼوت ّزای هختلزف ػزشسیض هتفزاٍت تزَدُ ٍ تعزذ چٌزذ
هشحلِای حؼاػیت ػٌدی ًتایح ًؼثت تِ ؿزثکِ تٌزذی،
ؿثکِ تٌذی هٌاػة اًتخاب گشدیذا

شبیِ سازی عذدی سرریس ّای پلکاًی
یکی اص ساّْای هغالعِی پذیذُّزای فیضیکزی تْزشُ
گیشی اص پَیایی ػا هحاػثاتی ) (CFDاػتا اص خولِ ایي
پذیذُ ّای فیضیکی ،هؼائل ّیذسٍلیکی پیچیزذُ ای اػزت
کِ اهکاى تشس ػی تحلیلی آًْا تِ دلیل تعذد فشاػٌح ّزای
اثش گزاس ٍخَد ًذاؿتِ ٍ اص لحاػ تشسػیّای آصهایـزگاّی
ًیض تا ؿثکِ کالتی ّوچَى تاثیشّای هقیاػی ٍ ّضیٌزِ تزش
تَدى هَاخِ هی تاؿٌذا تشای تْشُ گیزشی اص ) (CFDدس ّزش
هؼالِ ای ًخؼت تایذ دػتاٍسدّای آى سا تا ًتایح ًوًَزِی
آصهایـززگاّی هززَسد هقایؼززِ قززشاس دادُ ٍ ،پززغ اص كززحت
ػٌدی ٍ اًغثا قاتزل قثزَ ًتزایح آى تزش تشسػزی ّزای
آصهایـززگاّی تززِ آى اػززتٌاد ًوَد(ػززلغاًی ٍ سحیوززی،
)1386ا دس تحقیق حاضش ًخؼت تشای كحت ػٌدی ًتایح
ؿثیِ عذدی اص ًتزایح ًوًَزِی آصهایـزگاّی ػزشسیض ػزذ
ّشات (خَاًؼاس یضد) تْشُ گشفتِ ؿزذا ؿزثکِ خلزات ایزي
ًوًَِی آصهایـگاّی کِ دس هَػؼِ تحقیقزات آب ػزاختِ
ؿذُ اػت دس خذٍ  1آهذُ اًذا
الصم تِ رکش اػت کِ ًوًَِی آصهایـگاّی فَ تشای
هحذٍدُی خشیاى ، 1.54 # dc # 16.15کِ ؿاهل  14تزذُ
h

هی تاؿذ اًدام گشفتِ اػتا

شکلً -1وایی از جریاى ریسشی
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تٌپاس ّای هزَسد اػزتفادُ تزشای ایزي ؿزثکِ تٌزذی اص ًزَع
هکعثی تَدُ ٍ ّواى عَس کِ هـخق اػت ،اتعزاد آًْزا دس
هحذٍدُی ػغح پلِ ٍ دیَاسُ ّا تا ػغح ؿثکِ تشک آب ٍ
َّا سیض تش ،دس ػایش ًَاحی اتعاد ؿثکِ ّا دسؿت تش اًتخاب
گشدیذُ اًذ (اتشاّین ًظادیاى)1392 ،ا ؿثکِ تٌذی تِ کوک
ایي ًشم افضاس دس ؿکل ً 3ـاى دادُ ؿذُ اػتا

شکل  -2گردابِ ّای باز چرخشی هثلثی شکل در زیر
کف کارب
جذٍل  -1شبکِ خصات شبیِ آزهایشگاّی
ًَع ًوًَِ

تعذاد پلِ

استفاع پلِ،

عَ پلِ ،هتش

ؿیة ػشسیض،دسخِ

عَ کف تٌذ ،هتش

آصهایـگاّی

11

1/3

6/75

19/2

22/5

شکل  3شبکِ بٌذی بِ کوک ًرم افسار ANSYS CFX

شرایط هرزی
ؿشایظ هشصی اعوا ؿذُ تشای ؿثیِ ػزاصی عزذدی
هَضَع هَسد ًوش دس ًشم افزضاس  ANSYS CFXتزِ تشتیزة
عثاستٌذ اص :ؿزشط هزشصی ٍسٍدی ( ،)INLETؿزشط هزشصی
خشٍخی) ،(OUTLETؿزشط هزشصی ) ،(OPENINGؿزشط
هزززشصی دیزززَاسُ ) ٍ (WALLؿزززشط هزززشصی تقزززاسى
)(SYMMETRYا ؿشط هشصی تذُ خشهی تشای تعشیف تذُ
خشیاى ،تا توام ٍیظگیْای غیش تشداسی خشیاى دس ٍسٍدی تزِ
کاس هی سٍدا تشای هشص خشٍخی ،تزا تَخزِ تزِ صیزش تحشاًزی
تَدى خشیاى ،اص یک استفاع ؿثکِ خق کِ دس قالزة فـزاس
ایؼتایی تِ هقغع اعوا گشدیذ ،تْزشُ گشفتزِ ؿزذا ؿزشط
هشصی دیَاسُ ًیض تشای هحذٍد کشدى ًَاحی ػزیا تزا هزشص
خاهذ تِ کاس هی سٍد کِ دس کف حَصُی هحاػزثاتی هزَسد

اػتفادُ قشاس گشفت ٍ ،دس ًْایزت تزشای هعشفزی ػزغح آصاد
خشیزززاى تزززِ ًزززشم افزززضاس اص ؿزززشط هزززشصی ػزززغح آصاد
) (OPENINGتْشُ گشفتِ ؿذا
اًتخاب شبیِ آشفتگی
یک ؿزثیِ آؿزفتگی عثزاست اػزت اص یزک سٍیزِی
هحاػثاتی تشای تؼتي ػاهاًِی هعادالت خشیزاى هتَػزظ،
یا هعادالت ًاٍیش اػتَکغ هتَػظ گیشی ؿزذُی سیٌَلزذص
) (RANSتِ گًَزِای کزِ کزن ٍ تزیؾ تخزؾ ٍػزیعی اص
هؼائل خشیاى سا تتَاى حل کزشد (ٍسػزتیگ ٍ هاالالػزکشا،
)1386ا دس ایي تحقیق تشای ؿزثیِ ػزاصی هـخلزِّزای
آؿفتگی خشیاى اص ؿثیِ ّای دٍ هعادلزِای اػزتفادُ ؿزذُ
اػتا تشای اًتخاب هٌاػةتشیي ؿثیِّای اغتـاؿی خْت
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ػاصی ػشسیضّای پلکاًی ،ػِ ؿثیِ RNG K-ε ،K-ε

ؿثیِ
ٍ ؿثیِ تٌـْای سیٌَلذص تزشای هقایؼزِ اًتخزاب ٍ پزغ اص
تشسػی ٍ هقایؼِ ًتایح آًْا ،گضیٌِ تشتش کِ ؿثیِ آؿزفتگی
 RNG K-εتَد گضیذُ ؿذا ایزي ؿزثیِ قاتلیزت تزاالتشی سا
ًؼثت تِ ػایش ؿثیِ ّای آؿفتگی دس ؿثیِ کشدى گشداتِ-
ّای تاصچشخـی دس گَؿِی پلِّای ػشسیض اص خزَد ًـزاى
دادا ؿثیِ  RNG K-εدس دٍ هزَسد ًؼزثت تزِ  K-εهعیزاس،
اكالح ؿذُ ،کِ عثاست اػت اص یک هعادلِی اًتقا اضافی
ٍ دیگززشی ضززشایة ثاتززت دس دٍ ؿززثیِ اػززت کززِ تززا ّززن
هتفاٍتٌذا تا اًدام ایي اكالحات دس ایي ؿثیِ قاتلیتْای آى
دس ؿثیِ کشدى خشیاًْزایی کزِ دچزاس خزذایی ٍ چزشخؾ
ّؼتٌذً ،ؼثت تِ ؿثیِ  K-εهعیاس تیـتش هیؿَدا
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خشیاى خشٍخی اص آػتاًِی ػشسیضٍ ،اسد تٌزذاب پلکزاًی
ؿذُ ٍ پغ اص حزف کاسهایِ آى ٍ ،عثَس اص یک کف تٌذ 1اص
عشیق یک آتشاِّ ؿیة داس تِ سٍدخاًِی پایاب ّذایت هی
گشددا عشم تٌذاب پلکاًی اص اتتذا تا اًتْا ثاتزت ٍ تشاتزش تزا
 65هتش هی تاؿذا تٌذاب پلکاًی هدوَعا اص  11پلِ تـکیل
ؿذُ اػت کِ استفاع ّش یک تشاتش تا  1/3هتزش ٍ ،عزَ ّزش
پلِ  6/75هتش هی تاؿذا
استْالک کارهایِ
هقذاس اػتْالک کاسهایِ تیي دٍ ًقغِ اص خشیاى عثاست
اػت اصً :ؼثت اختالف کاسهایِ کلی تیي آب دٍ ًقغزِ ،تزِ
کاسهایِ کل اٍلیِی خشیاى ،کِ غالثا تِ كَست دسكذ اعالم
گشدیذُ ٍ دس قالة ساتغِ ً 13ـاى دادُ هی ؿَد:

ًوًَِی آزهایشگاّی
الگَی ػاختِ ؿزذُ دس ٍاقزع ًوًَزِی ّیزذسٍلیکی
خضئی ػشسیض ػذ ّشات ( خَاًؼزاس یزضد) تزا هقیزاع 1:23
هی تاؿذا ؿاهل هقغعی اص ػشسیض تِ عشم  11هتش (اص کل
 65هتش) تذٍى احزذا آتشاّزِی ٍسٍدی تاالدػزت ،دیزَاسُ
ّای ّذایت خشیاى ٍ پؼتی ٍ تلٌذی پیشاهَى آى اػتا
ػذ هخضًی ّشات (خَاًؼاس یضد) تزِ هٌوزَس تزاهیي
آب هَسد ًیاص آتیاسی اساضی هٌغقِ احذا هی گزشددا ایزي
ػذ تشسٍی سٍدخاًِ اعون ٍ دس خٌَب ؿزْش یزضد ٍ خٌزَب
غشتی ؿْش ّشات ػاختِ هی ؿَدا
ایي ػذ اص ًَع خاکی تا ّؼتِی ًاتشاٍای سػی تزَدُ
ٍ استفاع آى  45/5هتش اص کف سٍدخاًِی هی تاؿذا تشاص تاج
ػزذ  1963/5هتزش تزاالتش اص ػزغح دسیزا قزشاس هزی گیززشدا
ػاهاًِی اكلی تخلیِ ػیالب ػذ ،یک ػشسیض آصاد هٌتْزی
تِ یک تٌذاب پلکاًی اػت کِ دس خٌزاح ساػزت ػزذ ٍاقزع
ؿذُ اػت

()13

H H 1  H 0

H0
H0

% 

کِ دس آى  H1تاس آتی کاسهایِ دس تاالدػت خشیزاى ،کزِ دس
ایي تحقیق هحل هحاػثِ ایي تاس آتزی کوزی قثزل اص تزاج
ػشسیض اػتا  H0تاس آتی کاسهایزِ دس پزاییي دػزت خشیزاى
اػت کِ دس ایي تحقیزق هحزل هحاػزثِ ایزي تزاس آتزی دس
اًتْای کف تٌذ خْت خلزَگیشی اص تزاثیشات آؿزفتگی تزش
ًتایح خشیاى ،اًتخاب گشدیذ ،کِ خْزت هحاػزثِ کاسهایزِ
کل اٍلیِی خشیاى تزِ کزاس هزیسٍدا اص آى خزا کزِ استفزاع
ػشسیض ،عوق ٍ ػشعت ٍسٍدی خشیاى تزِ ػزشسیض هـزخق
اػت ،هی تَاى تِ کوک ساتغِی تشًَلی کاسهایِ یک ًقغزِ
سا تززشسٍی ػززغح آب سٍی ػززشسیض تززِ كززَست ساتغززِ 11
هحاػثِ ًوَدا
()11

V2
H0  y 
z
2* g

تشای هحاػثِ کاسهایزِ ثاًَیزِ ،کزِ هعوزَال دس پزاییي
دػت ػشیض پلکاًی دس سٍی لثِ ّش کذام اص پلِّا ٍ ،یزا دس
کف تٌذ هحاػثِ هی گشدد ،تَخِ تِ ًکزاتی حزائض اّویزت
اػتا ایي کِ تا تَخِ تِ هاّیت دٍ حالتی خشیاى ٍ تشکیة
شکل -4جاًوایی سرریس ٍ پستی ٍ بلٌذی هٌطقِ احذاث
سذ

- apron

1

Archive of SID
الگَی جریاى ٍ استْالک کارهایِ در سرریسّای پلکاًی با ارتفاع پلِی غیر یکٌَاخت

60

ؿذى آب ٍ َّا دس حیي خشیاى تشسٍی ػشسیض پلکاًی ،عوق
خاللی کِ فقظ ؿاهل آب تاؿذ کذام اػزت ،چزِ ،خشیزاى
تشسٍی پلِّا ،ؿکل ٍسٍدی تزِ ػزشسیض سا ًذاؿزتِ ٍ تعزذ اص
ًقغِی ؿشٍع َّادّی ،آب خاللی ٍخزَد ًذاسدکزِ تحزت
عٌَاى عوق هعشفی ؿَدا
دس ایي تحقیق عوق آب تا خایی هحاػثِ ؿذُ اػت
کِ هیضاى َّا دس آى حذٍد  73دسكذ حدوی تاؿزذ ،چزِ،
یکی اص ٍػایل اًذاصُ گیشی ػشعت لَلِ پیتَت اػت ٍ ،ایي
لَلِ دس دسكذ َّای تاالی  %73عولکزشد خزَد سا اص دػزت
هی دّذ ،لزا ،دس ًوًَِی آصهایـزگاّی هدثزَس تَدًزذ کزِ
قشائت خَد سا تا ایي عوق اًدزام دادُ ٍ هیزاًگیي گیزشی سا
ًیض تا ّواى عوق اًدام دٌّذا اص آى خا کِ خشیاى تا دسكذ
َّای تاالی  %73تِ كَست پَدس دس هی آیزذ ٍ ،هزی تزَاى
گفت کِ دس ایزي هحزذٍدُ تقشیثزا آتزی ٍخزَد ًزذاسد کزِ
تخَاّذ تِ عٌزَاى تخـزی اص عوزق خشیزاى دخالزت کٌزذ،

تٌاتشایي ،تشای هحاػثِی کاسهایِ ثاًَیِ ًیض اص ّواى ساتغِ-
ی  3-51دس هکاى هَسد ًوزش اػزتفادُ هزی گزشدد تزا ایزي
تفاٍت کِ عوق ٍ ػشعت دس ایي ساتغزِ ،تٌزاتش دالیزل رکزش
ؿذُ دس تزاال ،هعزاد عوزق ٍ ػزشعت دس ّ %73زَا اًزذاصُ
گیشی هی ؿًَذا
ًتایج حاصل از شبیِ سازی عذدی
دس اداهِ ،پغ اص اسائِی ًتایح هشتزَط تزِ كزحت ػزٌدی،
ًتایح حاكل اص تغییش دس ٌّذػِی پلِ ،کزِ تزِ كزَست دٍ
پیکش تٌذی هتفاٍت اص ٌّذػِ ًوًَِی فیضیکی هی تاؿزٌذ،
اسائززِ هززی گشدً زذا دس خززذٍ  2هـخلززات ّززش کززذام اص
پیکشتٌذیْا آهذُ اًذا
ًوایی اص ػِ ًوًَِ عذدی کِ دس خذٍ  2رکزش گشدیزذُ ٍ
دس ًشم افضاس  ANSYS CFXػاختِ ؿذُ ،دس ؿکلْای  4تا
 6اسائِ گشدیذُ اًذا

جذٍل  -2شبکِ خصات پلِ ّا در شبیِ عذدی ٍ ًوًَِی آزهایشگاّی
ًَع ؿثیِ

تَضیحْا

ؿثیِ فیضیکی
ؿثیِ عذدی 1
ؿثیِ عذدی 2
ؿثیِ عذدی 3

ؿاهل  12پلِ 11 ،پلِ تا استفاع  ٍ 1/3عَ  6/75هتش ٍ پلِ اتتذایی تا استفاع  3/43 ٍ 1/3هتش
ٌّذػِ ؿثکِ اتِ ًوًَِ آصهایـگاّی
ؿاهل  23پلِ 22،پلِ تا استفاع  3/375 ٍ3/65هتش ٍ پلِ اتتذایی تا استفاع  3/43 ٍ 3/65هتش
ؿاهل  17پلِ 11،پلِ تا استفاع  3/375 ٍ 3/65هتش ٍ  6پلِ تا استفاع  6/75 ٍ 1/3هتش

شکلٌّ -4ذسِی شبیِ عذدی 1
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شکل ٌّ -5ذسِی شبیِ عذدی 2

شکلٌّ -6ذسِی شبیِ عذدی 3

ًخؼت ًتایح هشتَط تِ كحت ػٌدی 1ؿزثیِ عزذدی 1تزا
ًتایح ًوًَِی فیضیکی اسائزِ هزی گشدًزذ ،کزِ ایزي كزحت
2
ػٌدی ؿاهل هقایؼِی ًتایح هشتَط تِ اػتْالک کاسهایِ
ٍ ًَع خشیاى حاکن دس دٍ ؿثیِ هزکَس هی تاؿٌذا
هقذاس خغای ًتایح تٌاتش هقادیش خذٍ فَ تغَس هیزاًگیي
کوتش اص  %2اػتا (اًغثا ًتایح دٍ ؿثیِ عذدی ٍ ًوًَِ-
ی آصهایـگاّی ،دسف خغزای ًزاچیض ّزش دٍ ،حکایزت اص
كحت ؿثیِ عذدی داسد)ا دس اداهِی هقایؼِی تیي ًتایح
ؿثیِ عذدی ً ٍ 1وًَِی فیضیکی ،تِ اًَاع خشیزاى حزاکن
تش ػشسیض تِ اصای هحزذٍدُی تزذُّزای اعوزالی دس ػزشیض
پلکاًی هزکَس اؿاسُ هی کٌینا
ّواى گًَزِ کزِ ًتزایح هشتزَط تزِ ًزَع خشیزاى حزاکن ٍ
اػتْالک کاسهایِ ًـاى هی دٌّذ ًتزایح ؿزثیِ عزذدی ٍ
ًوًَِی آصهایـگاّی داسای اًغثا قاتل قثَلی هی تاؿزٌذا
پغ اص كحت ػٌدی ؿثیِ عزذدی ،دٍ ؿزثیِ عزذدی تزا
1

- Verifivition
- Energy Dissipation

2

پیکش تٌذی هتفاٍت اص ًوًَِی آصهایـگاّی ػاختِ ؿزذ ٍ
ًتایح هشتزَط تزِ اػزتْالک تزش اثزش ایزي تغییزش ٌّذػزِ
اػتخشاج ٍ هَسد هقایؼِ ٍ تحث قشاس هی گیشًذ،کِ ًتزایح
آى دس خذٍ ّای  4تا  6اسائِ ؿذُ اًذا
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جذٍل ً -3تایج استْالک کارهایِ برای ًوًَِ آزهایشگاّی ٍ شبیِ عذدی 1
اػتْالک کاسهایِ()%
)E(%
-

)NMOD1(ƞ%
91/14
87/33
82/62
81/6
78/95
73/19
71/34
73/19
65/27
58/55
57/31
55/38
53/39
51/56

تذُ
)PMOD(ƞ%
87/81
83/39
82/54
79/7
74/29
72/12
71/42
66/81
63/36
58/64
56/55
54/72
52/6

ًَع خشیاى

)q(m^3/s/m

)Q(m^3/s

سیضؿی
سیضؿی
سیضؿی
اًتقالی
اًتقالی
اًتقالی
اًتقالی
اًتقالی
لغضؿی
لغضؿی
لغضؿی
لغضؿی
لغضؿی
لغضؿی

1/54
2/31
3/38
4/36
4/62
6/15
7/69
8/54
9/23
13/77
12/31
13/85
15/38
16/15

133
153
233
264
333
433
533
555
633
733
833
933
1333
1353

جذٍلً -4تایج رًٍذ استْالک کارهایِ بیي شبیِ عذدی  2با شبیِ عذدی ً ٍ 1وًَِی آزهایشگاّی
)E3(%

)E2(%

اػتْالک کاسهایِ()ƞ%
)E1(%
NMOD2

تذُ
ًَع خشیاى

)q(m^3/s/m

)Q(m^3/s

NMOD1

PMOD

1.54

100

2.31

150

-

-

87.66

-

91.14

-

سیضؿی

1.59

2.37

85.44

0.78

87.03

87.81

3.08

200

سیضؿی

3.8

4.57

78.82

0.77

82.62

83.39

سیضؿی

264

7.17

8.11

74.43

0.94

81.6

82.54

اًتقالی

4.06

6.16

6.91

72.79

0.75

78.95

79.7

اًتقالی

4.62

300

5.76

6.86

67.43

1.1

73.19

74.29

اًتقالی

6.15

400

10.87

11.95

60.17

1.08

71.04

72.12

اًتقالی

7.69

500

12.51

13.74

57.68

1.23

70.19

71.42

اًتقالی

8.54

555

11.49

13.035

53.775

1.54

65.27

66.81

لغضؿی

9.23

600

12.27

13.78

46.28

1.51

58.55

60.06

لغضؿی

10.77

700

17.07

18.4

40.24

1.33

57.31

58.64

لغضؿی

12.31

800

17.73

18.9

37.65

1.17

55.38

56.55

لغضؿی

13.85

900

18.95

20.28

34.44

1.33

53.39

54.72

لغضؿی

15.38

1000

19.51

20.55

32.05

1.04

51.56

52.6

لغضؿی

16.15

1050
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جذٍل ً -5تایج رًٍذ استْالک کارهایِ برای شبیِ عذدی ً ٍ NMOD3وًَِی آزهایشگاّی
اػتْالک کاسهایِ()ƞ%
)E1(%
NMOD3

تذُ
NMOD1

PMOD

ًَع خشیاى

)q(m^3/s/m

)Q(m^3/s

)E4(%

)E3(%

0.78

87.03

87.81

سیضؿی
سیضؿی

1.54
2.31

100
150

1.42

2.2

85.61

82.62

83.39

سیضؿی

3.08

200

5.08

5.85

77.54

0.77

82.54

اًتقالی

4.06

264

6.45

7.39

75.15

0.94

81.6

اًتقالی

4.62

300

اًتقالی

6.15

400

5.92

6.67

73.03

0.75

78.95

79.7

4.68

5.78

68.51

1.1

73.19

74.29

اًتقالی

7.69

500

8.03

9.11

63.01

1.08

71.04

72.12

8.54

555

9.45

10.68

60.74

1.23

70.19

71.42

اًتقالی

600
700

7.23

8.77

58.04

1.54

65.27

66.81

لغضؿی

9.23

7.62

9.13

50.93

1.51

58.55

60.06

لغضؿی

10.77

800

9.76

11.09

47.55

1.33

57.31

58.64

لغضؿی

12.31

10.49

11.66

44.89

1.17

55.38

56.55

لغضؿی

13.85

900

10.53

11.86

42.86

1.33

53.39

54.72

لغضؿی

15.38

1000

11.07

12.11

40.49

1.04

51.56

52.6

لغضؿی

16.15

1050

هقایؼِ ًتایح ؿثیِ عزذدی  2تزا ؿزثیِ عزذدی ٍ 1
ًوًَِی آصهایـزگاّی حزاکی اص کزاّؾ هیزضاى اػزتْالک
کاسهایِ دس ایي ؿثیِ تزَدا الثتزِ سًٍزذ کزاّؾ اػزتْالک
کاسهایِ دس ًَع خشیاى سیضؿی کوتش اص ًَع خشیزاى لغضؿزی
اػتا دلیل ایي اهش آى اػزت کزِ دس ًزَع خشیزاى لغضؿزی
عاهل اكلی اػتْالک ،گشداتزِّزای تزاص چشخـزی هثلثزی
ؿکل دس گَؿِی پلِّا هی تاؿذ کِ دس ٌّذػِی عذدی 2
تا کاّؾ ّوضهاى عَ ٍ استفزاع پلزِ اتعزاد ایزي گشداتزِی
تاصچشخـی تِ هیضاى قاتل هالحوِ ای کاّؾ هزی یاتزذٍ ،
دس ًتیدِ ،هیضاى اػتْالک کاسهایِ کاػزتی هزی پززیشد دس

حالی کِ دس ًَع خشیاى سیضؿی ،کِ عاهل اكلی اػزتْالک
کاسهایِ تـکیل آتـاسّای هتَالی ٍ تشخَسد فـاًِّا تا کف
پلِ اػت ،تا افضایؾ تعذاد پلِ ،اػتْالک افضایؾ هزی یاتزذا
ًوایی اص گشداتِ ّای تاصچشخـی تـکیل یافتِ دس دٍ ؿثیِ
عذدی دس ؿکلّای  13اسائِ ؿذُ اػتا

3

شکل  -7سطح آب در جریاى ریسشی ٍ اًتقالی در بذُی m 150
s
دس اداهِ ایي تحقیق ًتایح هشتَط تِ اػتْالک کاسهایِ تزِ
اصای تواهی تذُّای اعوالی دس ؿثیِ عذدی  ،3کِ داسای

پیکش تٌذی ٍ ٌّذػِی هتفاٍت ٍ غیش یکٌَاخت ًؼثت تزِ
ؿثیِ عذدی ؿواسُ  1هی تاؿذ ،اسائِ هی ؿَدا
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هقایؼِ ٍ تشسػی ًتایح ؿثیِ عذدی  3تا ًتایح ؿثیِ
عذدی ً ٍ 1وًَِی آصهایـزگاّی حزاکی اص کزاّؾ هیزضاى
اػتْالک دس ایي ؿثیِ تَدا الثتِ کاّؾ هیزضاى اػزتْالک

کاسهایِ دس ایي ؿثیِ ًؼثت تِ ؿثیِ  2کوتزش تزَد کزِ آى
ّن تِ دلیل ٍخَد پلِ ّایی تا استفزاع  1/3دس پیکزش تٌزذی
ایي ؿثیِ ًؼثت تِ ؿثیِ  2هی تاؿذا

3

شکل  -8سطح آب در جریاى اًتقالی در بذُی m 264
s

3

شکل -9خطَط جریاى در جریاى لغسشی دربذُ 600 m

s

شکلً -10وایی از گردابِ ّای باز چرخشی هثلثی شکل در شبیِ ّای عذدی 2 ٍ 1
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نتیجه گیری
تشسػی ًتایح ًوًَِی آصهایـگاّی ٍ ؿزثیِ عزذدی 1
حاکی اص كحت ؿثیِ عذدی ٍ ًـاى اص قاتلیت تزاالی ًزشم
افضاس پَیایی ػیا هحاػثاتی  ANSYS CFXتزشای ؿزثیِ
ػاصی خشیاى تشسٍی ػشسیض ّای پلکاًی داسدا
دس تواهی ٌّذػِّزا ،تزا افزضایؾ تزذًُ ،زش اػزتْالک
کاسهایِ کاّؾ پیذا هی کٌذا
ًش اػتْالک کاسهایِ دس ػشسیضّای پلکزاًی تزا کزاّؾ
استفاع پلِّا کاػتی هی پزیشدا عزالٍُ تزش ایزي ،تزا کزاّؾ
استفاع پلًِ ،قغِی ؿشٍع َّادّی تِ پزاییي دػزت ػزشسیض
هیل هی کٌذا
ًتایح دس تواهی ٌّذػزِّزا ٍ پلزِّزا تزا استفزاع غیزش
یکٌَاخت ًـاى اص تفزاٍت حزذاقلی اػزتْالک کاسهایزِ دس
هحذٍدُی ًَع خشیاى سیضؿی ٍ تفزاٍت حزذاکثشی دس ًزَع
لغضؿی سا داؿت ٍ ،ایي تفزاٍت دس ّزش دٍ پیکزش تٌزذی تزا
استفاع پلِی یکٌَاخت ٍ غیش یکٌَاخت هـاّذُ گشدیذا
غیش یکٌَاخت کشدى پلِّزا تزاثیشی دس سًٍزذ کزاّؾ
اػتْالک کاسهایِ دس ػشسیضّای پلکاًی ًؼزثت تزِ پلزِ تزا
استفاع یکٌَاخت تزا افزضایؾ تزذُ ًزذاسد؛ ٍ تزِ عثزاستی ،تزا
افززضایؾ تززذُ ،کززاّؾ ًززش اػززتْالک کاسهایززِ دس ّززش دٍ
پیکشتٌذی تا استفاع پلِ یکٌَاخت ٍ غیش یکٌَاخت س هزی-
دّذا
غیش یکٌَاخزت کزشدى استفزاع پلزِّزا تاعزث ایدزاد
ًاپایذاسی دس خشیاى تشسٍی ػشسیضّای پلکاًی ًؼثت تِ پلِ
تا استفاع یکٌَاخت هیگشددا

1ا

2ا

Refrence
اتشاّین ًظادیاى ،حوضُا1392ا تعییي تزاثیش ٌّذػزِ
پلِ تش ًش اػتْالک کاسهایِ دس ػزشسیضّای پلکزاًی
تززا ؿززثیِ عززذدی  ANSYS CFXا پایززاى ًاهززِ
کاسؿٌاػی اسؿزذ هٌْذػزی عوزشاى -آب ،داًـزگاُ
صاتل
اتشاّیوززی ،ىا ،ما کاؿززفی پززَس ٍ ،کا اتشاّیوززی،
1384ا تشسػززی خلَكززیات ّیززذسٍلیکی خشیززاى
تشسٍی ؿثیِ تَسیؼٌگی پلکاًی .پٌدویي کٌفزشاًغ
ّیذسٍلیک ایشاى  ،داًـکذُ هٌْذػی داًـگاُ ؿْیذ
تاٌّش کشهاى ،کشهاىا
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3ا حیززذسی اسخلززَ ،عا ،حا هَػززَی خْشهززی ٍ ،عا
فشاصهٌذ1388 ،ا تشسػی تاثیش ؿیة تزش هیزضاى افزت
کاسهایِ ًؼثی كَست گشفتِ دس ػشسیض ّای پلکزاًی
تا اػتفادُ اص ؿثیِ فیضیکیا ّـزتویي کٌگزشُ تزیي
الوللی هٌْذػی عوشاى  ،ؿیشاص  ،داًـگاُ ؿیشاصا
4ا ػززلغاًی ،ما ،ما ٍا سحیوززی اكززل1386 ،ا پَیززایی
ػیا هحاػزثاتی تزِ کوزک ًزشم افزضاس ،FLUENT
چاج چْاسمً ،ـش عشاح ،تْشاىا
5ا سػززائی ،ما ،عا ؿززیشافشٍع ٍ ،اا ًززادسی ساد1393 ،ا
هقایؼززِ هیززضاى اػززتْالک کاسهایززِ قثززل ٍ تعززذ اص
خْؾ ّیذسٍلیکی دس ػشسیض ّای پلکاًی تا اػتفادُ
اص ؿززثیِ آصهایـززگاّیا ًخؼززتیي کٌفززشاًغ هلززی
پظٍّؾ ّای کاستشدی هٌزاتع آب ایزشاى ،کشهاًـزاُ،
داًـگاُ كٌعتی کشهاًـاُا
6ا ٍسػتیگُ ،ا ک ،ٍ ،هاالالػکشاا 1386ا هقذهِ ای تش
پَیایی ػیا هحاػثاتیا تشخوِ ؿداعی فزشد ،ما ح،
ًَسپَسّـتشٍدی ،عا دا چاج دٍما اًتـاسات داًـکاُ
علن ٍ كٌعتا تْشاىا
7ا چاًؼَىّ ،زاتشتا 1384ا ّیزذسٍلیک تٌزذ آبّزا ٍ
ػززشسیض ّززای پلکززاًی ،تشخوززِ دکتززش اتَالفضززل
ؿوؼززایی ،چززاج اٍ  ،هَػؼززِ اًتـززاسات علوززی
داًـگاُ كٌعتی ؿشیف ،تْشاىا
8ا گشٍُ ػاصُّای ّیذسٍلیکی هَػؼزِ تحقیقزات آب،
( ،)1384گززضاسؽ آصهززایؾ ّززای اٍلیززِ ؿززثیِ
ّیذسٍلیکی خضئی ػشسیض ػذ ّشات (خَاًؼاس یضد)ا
9ا گشٍُ ػاصُ ّای ّیذسٍلیکی هَػؼِ تحقیقزات آب،
( ،)1384گضاسؽ عشاحی اٍلیزِ ؿزثیِ ّیزذسٍلیکی
خضئی ػشسیض ػذ ّشات (خَاًؼاس یضد)ا
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