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 چکیده

که در شرایط  های انتقال و مصرف آب است سیستم های کنترل رسوب در گردابي از جمله سازه گیر رسوب حوضچه

کارگیری این نوع  هها ارجح باشد. از جمله مشكالت ب تواند از نظر اقتصادی نسبت به سایر طرح خاص خود مي

که باعث ایجاد  باشد ها از روزنه تحتاني مي نشست درصدی از رسوبات در کف حوضچه و عدم خروج آن گیر، ته رسوب

گیر گردابي با صفحات مستغرق  شامل تلفیق حوضچه رسوب که شپژوه در این شود. اختالل در عملكرد این سازه مي

های مختلفي مورد بررسي  منظور یافتن موقعیت مناسب برای کارگذاری صفحات در کف حوضچه، آرایش ، بهباشد مي

گذاری  رسوب (r<R/2) با کاهش فاصله شعاعي قرارگیری صفحات از روزنه ،نتایج آزمایشگاهي نشان داد قرار داده شد.

 ،سمت روزنه تحتاني ، صفحات با هدایت رسوبات کف به(r>R/2) شعاعي  با افزایش این فاصلهو یابد  ميافزایش در کف 

داشتن راندمان  که کارگذاری صفحات با ثابت نگه استنتایج حاکي از آن  ،شوند. همچنین زدایي از کف مي باعث رسوب

زماني که صفحات در  سهم رسوبات کف حوضچه ایجاد کند. تغییر در ،توانسته است ،گیری کل و تلفات دبي رسوب

را در  R:4 فاصله ،در نهایت د.فات دبي به میزان کمي مشاهده ششوند، افزایش تل های شعاعي کم قرار داده مي فاصله

کارگذاری عنوان فاصله شعاعي بهینه برای  زدایي بیشتر به دلیل تعداد صفحات کمتر و رسوب به مقایسه با سایر فواصل

 توان معرفي نمود. صفحات مي

 

 فاصله شعاعيروزنه، رسوبات،  ،گیری راندمان رسوبفات دبي، تل  کلیدي: هاي ژهوا

 

 مقدمه

ها و استفاده صحیح از آب اهمیت مسائل رودخانه

موجود در هر زمان مورد توجه بوده است. از 

ها مقدار زیادی از مواد رسوبي را که رودخانه جایي آن

کنند، با وارد شدن رسوبات به همراه خود حمل مي

شدن  ای آبي مشكالت زیادی از جمله جمعهشبكه

ها،  کاهش ظرفیت انتقال کانالها، رسوبات در کانال

 نظیرهای مكانیكي ایجاد مشكل در کارکرد قسمت

را ایجاد ي باال روب یيالها، هزینه ها و توربینپمپ

 گذاری رسوب رسوب،مسئله  که روست این د. ازنکن مي

 با و تر رنگ پر نقش آبي های سازه در زدایي رسوب و

است  وجود این مسائل گیرد. مي خود به یتر تیاهم

های آبي را بر و طراحان سازه مهندسان هیدرولیک که

مناسب، از  و راهكارهای تدابیر اتخاذآن داشته تا با 

___________________________ 
 mojtabasaneie@yahoo.com: مسئول مكاتبه* 
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 کنترل ، رسوب موجود در جریان آب راطرق مختلف

 مشكالت و رسوب با مقابله های راه از . یكينمایند

 و گیر رسوب های سیستم احداث آن، از ناشي

 و ها شبكه به ها آن ورود از قبل رسوبات جداسازی

 های سیستم این کار اصول باشد. مي تأسیسات

 متناوب و مداوم اصلي دسته دو به رسوب جداکننده

انواع مختلفي از در نهایت  که شود مي بندی تقسیم

دارای مزایا و که هر کدام  ه استدشطراحي  ها آن

توان به  ها مي معایبي هستند. از جمله این سازه

های (، لولهکمستطیلي )کالسی ریگ رسوبحوضچه 

و حوضچه  ریگ رسوبهای گردابي، تونل ریگ رسوب

 اشاره کرد. (VSB) گردابي ریگ رسوب

های منظور حذف خصوصیات نامطلوب حوضچه به

 و روبي در طوالني مدت()الی نشیني کالسیک ته

 های حوضچه، یریگ رسوبهای سایر روش ،همچنین

. قرار داده شداستفاده ابداع و مورد  گردابي ریگ رسوب

 صورت بهب حاوی رسو جریان ،گیرها رسوب نوع این در

 شده هدایت ای استوانه حوضچه یک داخل به مماسي

 قسمت استوانه، مرکزی محور حول چرخش ضمن و

 نیز اندکي قسمت و فوقاني سرریز روی از آن ای عمده

 به است، شده تعبیه کف در که ای روزنه طریق از

 پدیده ،حین این در. شود مي هدایت حوضچه از بیرون

 یشستشو روزنه سمت به رسوبات حرکت و اندازی تله

صورت  تشكیلي گردابين جریا میدان وسیله به تحتاني

 دادن دست از با فقط رسوبي ذرات نهایت در. گیرد مي

 . شوند مي جداسازی جریان، دبي از اندکي مقدار

 در شده شناخته های حل راه از یكي روش این

 پایه بر باال سرعت با مایع از جامد جداسازی موضوع

 دانسیته اختالف و جریان چرخشي نیروی از استفاده

ی شكل گرفته هسته هوا. باشد مي آب و رسوبي مواد

یزان قابل ، به مدر مرکز گردابه با نفوذ در داخل روزنه

 سطح مؤثر روزنه،دلیل کاهش  توجهي تلفات دبي را به

این روش مزایای  ،طور خالصه دهد. بهکاهش مي

صورت تلفات کم آب،  توان بهگیری را ميرسوب

ها و دائمي ها نسبت به سایر روش اقتصادی بودن آن

 ریگ رسوبهای بودن این سیستم بر خالف سایر سازه

 .دبرشمر

 از گردابي گیر رسوب های حوضچه آنكه وجود با

 های حوضچه از مفیدتر است ممكن يکارای لحاظ

 ها آن با مقایسه در ولي د،نباش کالسیک نشیني ته

. است گرفته صورت زمینه این در کمتری های پژوهش

 نشست ته ها، حوضچه از نوع این عمده مشكالت از یكي

 ها آن خروج عدم و حوضچه کف در رسوبات از درصدی

 است ممكن که مشكل این. باشد مي تحتاني روزنه از

 عامل هر یا مناسب طراحي عدم جمله از دالیلي به بنا

 در اختالل ایجاد باعث زمان مرور به باشد، دیگری

  .شود مي حوضچه عملكرد
 رفع برای را متفاوتي راهكارهای بسیاری محققین

 ارائه حوضچه کف در رسوبات نشست ته مشكل

  Akmandor  (2313)، Cecenو   Cecenنمودند.

در  (2313) و همكاران Curi ( و2315)  Bayazitو

د که وجود یک خود به این نتیجه رسیدن های پژوهش

سمت روزنه باعث عملكرد بهتر  شیب شعاعي در کف به

نشین شده در کف تهحوضچه و کاهش رسوبات 

 . شود مي

Salakhov (2315 ) را  چهشیب کف حوضافزایش

( برای حل 2396) Saneie. تا دو درصد پیشنهاد کرد

در شعاعي های گردابي به صورت این مشكل از لوله

( پیشنهاد 1666) Ziaei. دکف حوضچه استفاده کر

توان با تعبیه دو ورودی جریان و تغییر کرد که مي

و  گرد پادساعتبه  گرد ساعتجهت جریان از حالت 

نشین شده در کف حوضچه بالعكس رسوبات ته

  .را شستشو داد ریگ رسوب

Ansari  وAthar (a1621 ) با استفاده از شبكه

گیر  گیری حوضچه رسوب رسوبعصبي راندمان 

 Atharو  Ansari ،اند. همچنین گردابي را تخمین زده

(b1621 )گیر  ساختار جریان درون حوضچه رسوب

آزمایشگاهي قرار رد بررسي گردابي را مو

( به انتشار a1621و همكاران )  Chapokpurدادند.

نتایج حاصل از بررسي سه بعدی تنش برشي 

گیر گردابي  رینولدزی جریان درون حوضچه رسوب

 ( باb1621و همكاران ) Chapokpurاقدام کردند. 

به بررسي سه بعدی سرعت در حوضچه  ADVروش 

 گیر گردابي پرداختند. رسوب

 مشكل این حل برای طرحي حاضر شپژوه در

 این بر فرض طرح این در. است شده بررسي و ارائه

 حوضچه، کف در مستغرق صفحات کارگذاری که است

 تقویت با که شده ثانویه های جریان تشكیل موجب
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 خود وسیله به شده ایجاد ثانویه گردابي های جریان

 روزنه سمت به کف رسوبات حرکت سهولت حوضچه،

 .شوند مي سبب را تحتاني
 

 ها مواد و روش 

های آزمایشگاهي مورد بررسي: مدل آزمایشگاهی

بر روی مدل فیزیكي حوضچه  پژوهشنظر در این 

گردابي موجود در پژوهشكده حفاظت خاك  ریگ رسوب

پالن مدل  2ل و آبخیزداری انجام گرفت. در شك

مشخصات  2ل آزمایشگاهي با ذکر اجزاء آن و در جدو

  شده است. یادشده ارائهمدل 

شود، این مشاهده مي 2گونه که در شكل  نهما

افقي و  صورت بهنوع حوضچه دارای یک دفلكتور 

 در دیافراگم پرده یک مسطح در زیر سرریز گردابي و

باشد. دفلكتور با افزایش زمان مي خود ورودی مدخل

ماند جریان آب حاوی رسوب در داخل حوضچه، باعث 

 ان تحت چرخش بیشتر قرار داده شود.شود، جریمي

 

 
 حوضچه گردابي ساخته شده  آزمایشگاهي به همراه ساختمانپالن مدل  -1کل ش

 
 گردابي ریگ رسوبمشخصات حوضچه  -1جدول 

ارتفاع ورودی 

 حوضچه
h1(cm) 

عرض کانال 

 ورودی
B (cm) 

ارتفاع سرریز 

 حوضچه
hL(cm) 

طول سرریز 

 گردابي
L(m) 

شیب کف 

 حوضچه
Sc% 

قطر روزنه 

 تحتاني
(mm) 

قطر 

 حوضچه
D (m) 

ارتفاع 

 حوضچه
H (cm) 

16 23 22/31  09/2  26 20 22/1  36 

 

مشخصات رسوب انتخابی و سامانه تزریق 

بندی ذرات در ماسه هتر دانهتوزیع ب لیدل به :رسوب

مصالحي که بتواند در محدوده  ،و همچنین بادی

و در امكانات آزمایشگاهي کاربرد داشته آزمایش و 

سنجي  و نیز برای مزیتها معلق بماند محدوده آزمایش

رسوب  عنوان بهاین ماده  ،و مقایسه عملكرد صفحات

انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به منحني 

شود که این نوع رسوب مشاهده مي 1ل بندی شك دانه

متر  میلي D50=25/6بندی یكنواخت با دارای دانه

ها سامانه تزریق رسوب در این آزمایش .باشد مي

 طور به است کهتزریق خشک با دور ثابت  روش به

کند و این یكنواخت رسوبات را به جریان تزریق مي

رسوبات از طریق کانال ورودی وارد حوضچه گردابي 

متری  5/2(. این سیستم در فاصله 3ل شود )شكمي

گرفته بود. قبل از انجام  باالدست حوضچه گردابي قرار

ها دور الكتروموتور سامانه تزریق را با شدت  آزمایش
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sec/24grQر نظد تزریق مور  تنظیم نموده و مدت ،

 د.شزمان الزم برای تزریق رسوبات به داخل مدل ثبت 

 صفحات کاربرد زمینه در تاکنون: آرایش صفحات 

 بهینه آرایش و ابعاد گردابي، حوضچه کف در مستغرق

 و پژوهش گونه هیچ ها حوضچه این در صفحات این

 که است حالي در این. است دهنش ارائه ای نظریه

 جلوی در صفحات کاربرد زمینه در وسیعي مطالعات

 ها رودخانه سواحل فرسایش کنترل و گیر آب های دهانه

 ارائه پیشنهادهای برخي ،بنابراین. است گرفته صورت

 برای ای ایده عنوان به ،یادشده های زمینه در شده

 در گردابي حوضچه کف در صفحات این اولیه طراحي

کار  هصفحات ب .شد گرفته قرار مدنظر حاضر پژوهش

 دو ضخامت با گرفته شده از جنس ورق گالوانیزه

( که 2 )شكل مستطیلي ساده بودشكل  متر و به میلي

. شده است ارائه 1 ها در جدول ابعاد انتخابي برای آن

 برای آرایش قرارگیری صفحات در کف حوضچه

 شرایطي در نظر گرفته شد که در آن برای بیان فاصله

 با های قطاع به حوضچه کف یكدیگر، از صفحات طولي

 طور که در شكل همان. دش بندی تقسیم یكسان زوایای

 حالت طولي در این فاصله ،شود مي)الف( مشاهده  5

در نظر گرفته  درجه 06 یكسان زوایای با قطاعي شش

 شعاعي فاصله بررسي برای ،شده است. همچنین

 دایره چهار به حوضچه کف تحتاني، روزنه از صفحات

 در. دش تقسیم یكدیگر از یكسان فاصله با متحدالمرکز

 شده گرفته نظر در گذاری نام با ها دایره )ب( 5 شكل

 عرضي فاصله .است شده داده نشان ها آن برای

 ثابت مقدار همدیگر از صفحات
vn H3 نظر در 

 مماسي امتداد با صفحات قرارگیری شد و زاویه گرفته

 حوضچه مرکز سمت به 25 جریان خطوط

 (.0 شكل) شد گرفته نظر در( روزنه)
 

 
 سامانه تزریق رسوب -3شکل                                                        بندی ذرات رسوبيمنحني دانه -2شکل                             

 

     مشخصات ابعاد صفحات -2 جدول              

 
 صفحات مستغرق مورد استفاده -4شکل    

 

                           
                         R1=R2=R3=R4=25cm 

 )ب(                   )الف(                                                  

 )ب( فاصله شعاعي قرارگیری صفحات از روزنه، ب( )الف( صفحاتهای کارگذاری  قطاع -5 شکل
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2 21 
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 زاویه قرارگیری و فاصله عرضي صفحات از یكدیگر -6 شکل

 

 بدون حالت در رسوب تزریق مقدماتي های آزمایش

 چهارم یک فاصله در که بود آن بیانگر( شاهد) صفحه

 حوضچه کف در رسوبي ،(روزنه اطراف) شعاع ابتدای

 فاصله در که است حالي در این. ماند نمي جا به

 صورت گذاری رسوب بیشترین شعاع بعدی چهارم سه

 صفحه چند کارگذاری که جایي آن از. است گرفته

 را تری وسیع ناحیه تواند مي یكدیگر کنار در مستغرق

 شد آن بر تصمیم بنابراین دهد، قرار خود تأثیر تحت

 یک دایره در صفحه کارگذاری از کردن نظر صرف با تا

(R:1 )صورت به تایي سه های دسته با صفحات ابتدا 

 قطاع روی چهار و سه ،دو های دایره در مجزا

 ها دایره ترکیب با ادامه در سپس ،شود جایگذاری

 تحت ناحیه بیشتر گسترش باعث 1×3×2 و 3×2 ،1×3

 راندمان بر پهنای افزایش این اثر و شده صفحات تأثیر

 1 شكل در. شد داده قرار بررسي مورد زدایي رسوب

 شماتیک صورت به گرفته کار هب های آرایش تمامي

 .است شده داده نشان

 

 
 

 های مختلف کارگذاری صفحات در کف حوضچه آرایش -7 شکل

 

جریان آب از طریق کانال  :هانحوه انجام آزمایش

ورودی و پس از عبور از زیر دیافراگم وارد حوضچه 

شده و ضمن چرخش حول محور مرکزی حوضچه از 

روی سرریز جانبي حوضچه تخلیه و در همان حال 

از طریق روزنه تحتاني خارج قسمتي از دبي جریان 

د. پس از ایجاد جریاني یكنواخت و دائمي در شومي

گیری روی بدنه از چاهک اندازه مدل، با استفاده

حوضچه، رقوم و ارتفاع آب روی سرریز و داخل 

دو سرریز  وسیله بهحوضچه قرائت شد. دبي مدل 

های خروجي  مستطیلي و مثلثي که در انتهای کانال

گیری شد. سرریز مستطیلي  تعبیه شده بودند، اندازه

گیری دبي عبوری از روی سرریز حوضچه  برای اندازه

گیری دبي تخلیه  ي و سرریز مثلثي برای اندازهگرداب

 ،د. سپسروزنه تحتاني حوضچه استفاده ش شده از

تزریق رسوب به مدل صورت گرفت. پس از اتمام 

زمان م ده و هزریق رسوب، جریان در مدل قطع شت
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شیر تخلیه رسوبات از روزنه تحتاني نیز بسته شد. پس 

ف از خروج کامل آب از داخل مدل، رسوبات ک

دست  و حوضچه مستطیلي پایینحوضچه گردابي 

در  ها آزمایش این آوری و توزین شد. عطور مجزا جم به

 0) صفحات با همراه و( شاهد) صفحه بدون حالت دو

ثابت دبي با فاصله شعاعي ساده و ترکیبي( 145   

 .شد انجام ثانیه بر لیتر
 

 نتایج و بحث

سیستم به سه بخش اصلي تقسیم رسوبي در این د موا

د. دسته اول رسوباتي هستند که از روزنه نشو مي

تحتاني همراه با درصدی از جریان به خارج از حوضچه 

د. دسته دوم رسوباتي است که در کف نشو هدایت مي

د و به مرور زمان شون نشین ميحوضچه گردابي ته

ی سازه ریگ رسوبسبب ایجاد اختالل در عملكرد 

دسته سوم که درصد ناچیزی از  ،د. در نهایتنشو مي

د، از طریق سرریز گردابي نشورسوبات را شامل مي

 انجام براید. نشو همراه با جریان اصلي خارج مي

 آزمایشگاهي های داده به توجه با ،الزم های بررسي

 و    ،   ،   ،    پارامترهای از شده، برداشت
  

  
 

 زیر های رابطه صورت به پارامترها این. شد استفاده

 :دش تعریف

(2)                                                  
(1)                                                    

  
  ⁄ 

(3)                                               
  

  ⁄ 

(2)                                               
  

  ⁄ 

(5)                                              
    

   
    گیری کل، راندمان رسوب    ها، که در آن

 روزنه تحتاني وسیله بهاندازی شده  هراندمان رسوبات تل

نشین شده  هرسوبات ت نسبت    )خروجي از روزنه(، 

نشین  هرسوبات ت نسبت   در کف حوضچه گردابي، 

وزن رسوبات خارج شده از    شده روی دفلكتور، 

نشین شده در کف  هوزن رسوبات ت   روزنه تحتاني، 

نشین شده روی  هوزن رسوبات ت   حوضچه گردابي، 

وزن کل رسوبات ورودی به حوضچه    دفلكتور، 

  گردابي، 
 وبات تزریقي در کانال باالدست ووزن رس  

  
نشین شده در زیر دستگاه تزریق  هوزن رسوبات ت   

 باشد. رسوب مي

 کف از زدایي رسوب درصد بیان برای کار، ادامه در

 به نسبت صفحات از آرایش هر وسیله به حوضچه،

    پارامتر خود، متناظر( صفحه بدون) شاهد حالت

 :دش تعریف (0) رابطه صورت به

(0)                     
(     

 )

  
     

   ،که در آن
ترتیب درصد رسوبات  به   و  

نشین شده در کف حوضچه در حالت وجود صفحه و  هت

 باشد. در کف حوضچه مي هعدم وجود صفح

 تلفات درصد افزایش میزان بیان برای ،همچنین

 نسبت کف در صفحات از آرایش هر وجود اثر در دبي

 رابطه صورت به    پارامتر خود، متناظر شاهد حالت به

 .دش تعریف (1)

    (
  

  
)
 

 (
  

  
)             (1)  

) ،که در آن
  

  
)
 

) و 
  

  
ترتیب تلفات دبي در  به (

در کف  هحالت وجود صفحات و عدم وجود صفح

 باشد. وضچه ميح

نتایج حاصل از تحلیل اثر متغیر فاصله شعاعي 

 بر پارامترهای رسوبي، (R) کارگذاری صفحات از روزنه

  پارامتر هیدرولیكي  و   و    ،   ،   

  
 9 در شكل 

بیانگر     ارائه شده است. قابل ذکر است که حالت 

ای در کف  باشد، که در آن صفحه حالت شاهد مي

 حوضچه کارگذاری نشده است.

شود،  مشاهده مي 9که در شكل ور ط همان

توانسته    داشتن  با ثابت نگه  های مختلف از  حالت

را نسبت به حالت شاهد متناظر    و    است، مقادیر 

ی است که برای ا گونه بهخود تغییر دهد. این تغییرات 

نسبت به حالت شاهد خود     اگر  هر حالت از 

را در مقابل شاهد کاهش    افزایش داشته باشد، 

 3 در شكل دهد و یا بالعكس. متناظر خود نشان مي

برای     زدایي از کف حوضچه متوسط درصد رسوب

 نشان داده شده است. Rهای مختلف از  حالت

شود، مثبت  مشاهده مي 3 گونه که در شكل همان

گذاری( بودن مقدار  زدایي و رسوب )رسوب و منفي

فاصله شعاعي قرارگیری صفحات وابسته به    پارامتر 

   شود، پارامتر  ای که مالحظه مي گونه به باشد. مي

مقدار مثبت      و      ،     های فقط در حالت

داشته است. این مقادیر مثبت بیانگر عملكرد موفق 

با  ،باشد. همچنین زدایي از کف مي صفحات در رسوب
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بیشینه قدار م    بیشتر شدن فاصله شعاعي در 

 سویي،زدایي از کف حاصل شده است. از  رسوب

 های ساده و ترکیبي که شود که در حالت مشاهده مي

منفي    دخالت داشته است، مقدار پارامتر     

 تنها نه ها آرایش این که است معني بدان باشد. این مي

 باعث بلكه است، نشده کف از زدایي رسوب موجب

اند. علت این روند  دهش کف در گذاری رسوب افزایش

توان در این دانست که  را مي    تغییرات برای پارامتر

افزایش فاصله شعاعي قرارگیری صفحات از روزنه باعث 

شده است که صفحات مساحت بیشتری از کف 

های ثانویه خود قرار  حوضچه را تحت تأثیر جریان

های  دهند. در حالي که با کارگذاری صفحات در فاصله

نه تنها مساحت کمتری از کف (    )مثالً  مکشعاعي 

های ثانویه تولیدی صفحات  حوضچه تحت تأثیر جریان

نشین شده در  گیرد، بلكه از حرکت رسوبات ته قرار مي

ر تحت تأثی(،   و    )مثالً  رهای باالت موقعیت

روزنه سمت  های ثانویه خود حوضچه به جریان

ای از  نمونه 26 در شكل .آید مي عمل بهجلوگیری 

ترتیب برای  گذاری در کف حوضچه به الگوی رسوب

)های شعاعي قرارگیری کم  فاصله
2

R
r  ) و زیاد(

2

R
r  ).نشان داده شده است 

 

 
 بر درصد پارامترهای رسوبي و هیدرولیكي حوضچه Rشعاعي قرارگیری صفحات ه اثر فاصل -8 شکل

 

 
G زدایي از کف حوضچه بر درصد رسوب Rشعاعي قرارگیری صفحات ه اثر فاصل -9 شکل

´ 

 

ضخامت الیه  ،شود مشاهده مي 26 در شكل

نشین شده در کف از الگوی خاصي پیروی  رسوبات ته

این ضخامت در فاصله شعاعي  ،کند. در حالت کلي مي

تا  296درجه کمتر بوده و از  296بین زوایای صفر تا 

صورت افزایشي، بیشتر شده است. علت این  هب 306

تر با قدرت  گذاری وجود جریان فشرده رسوبنحوه 

بیشتر تحت شرایط ورودی حوضچه در زیر دفلكتور 

شود که قرارگیری  مشاهده مي ،باشد. همچنین مي
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خصوص در مرز  ه)ب های شعاعي کم صفحات در فاصله

ر پشت خود داشتن رسوبات د با نگه( R:3 و R:2 دایره

ده و شسمت روزنه تحتاني  ها به مانع از حرکت آن

 باعث افزایش بیشتر ضخامت الیه رسوبات شده است.

    متوسط افزایش درصد تلفات دبي 22  در شكل

 نشان داده شده است. R های مختلف از برای حالت

 

 
) های شعاعي کم فاصله الف( ،نشین شده در کف حوضچه نمایي از الگویي رسوبات ته -11 شکل

2

R
r )  ،شعاعي زیاد های ب( فاصله (

2

R
r ) 

  

 
 ´K بر مقدار افزایش درصد تلفات دبي R شعاعي قرارگیری صفحات هاثر فاصل -11 شکل

 

با    دهد که مقدار پارامتر  شان مين 22 لشك

به فاصله شعاعي و تعداد صفحات در هر فاصله  توجه

طور که  . همانبوده است R ریمتغ تحت تأثیر شعاعي

 خصوص بههای ترکیبي  در آرایش ،شود مشاهده مي

    های ترکیبي که صفحات در موقعیت  آرایش

تر  افزایش تلفات دبي محسوس ،کارگذاری شده است

  یشتری را به خود اختصاص داده است.بوده و مقادیر ب

که  مطرح نمودتوان  در حالت کلي مي ،همچنین

افزایش تعداد صفحات در شعاع، باعث افزایش درصد 

تلفات دبي شده است. این افزایش تعداد صفحات در 

تلفات دبي  (      )مثالً مهای شعاعي ک فاصله

 )مثالً دهای شعاعي زیا بیشتری نسبت به فاصله

از خود نشان داده است. این روند تغییر (      

مشاهدات آزمایشگاهي  توان به را مي   برای پارامتر 

مشاهده  21 ی که در شكلا گونه بهاستناد داد. 

تر  شود، با افزایش تعداد صفحات در شعاع و نزدیک مي

تر شده  به روزنه، هسته مرکزی هوا فشرده ها آنشدن 

شدن هسته و در  تر کوچککه این خود عامل اصلي در 

 باشد. نهایت افزایش تلفات دبي مي

گیر  های رسوبدر حوضچهیكي از مشكالت مهم 

نشست درصدی از رسوبات در کف حوضچه  گردابي ته

باشد، در این ها از روزنه تحتاني مي و عدم خروج آن

گذاری صفحات مستغرق  مشاهده شد که با کار پژوهش

داشتن راندمان  توان با ثابت نگه در کف حوضچه مي

دبي باعث تغییر در سهم گیری کل و تلفات  رسوب

نشین شده در کف شد. نحوه عملكرد این  تهرسوبات 

زدایي از کف( که  گذاری یا رسوب صفحات )رسوب

قرارگیری صفحات از ( R)وابسته به فاصله شعاعي 
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 (فاصله شعاعی قرارگیری صفحات)
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 با( r<R/2) کم شعاعي های فاصله در باشد، روزنه مي

 باعث روزنه سمت به رسوبات حرکت از جلوگیری

 عاعيش های فاصله در اما ،کف در گذاری رسوب افزایش

 روزنه سمت به کف رسوبات هدایت با( r>R/2) زیاد

را انجام داده است.  کف از زدایي رسوب تحتاني

 R:2×3×4 و R:2 ،3×R:2 های ای که در آرایش گونه به

، R:3 های گذاری در کف و برای آرایش افزایش رسوب

4× R:3و R:4 زدایي از کف مشاهده شد. رسوب 

قرارگیری صفحات از شعاعي  کاهش فاصله ،همچنین

در حالي که  ،روزنه، سبب افزایش تلفات دبي شده

های شعاعي زیاد در افزایش تلفات دبي ناشي از  فاصله

باشد. افزایش تعداد صفحات در  تأثیر مي اثر صفحات بي

  شعاع این تلفات را بیشتر نمود.

 

 

   

 تأثیر فاصله شعاعي قرارگیری صفحات بر ابعاد هسته هوا مرکزی -12 شکل

 

اتالف  Saneie (2396،)آزمایش باتوجه به نتایج 

 15تا  26گیر از  های رسوب دبي در استفاده از لوله

افزایش تلفات دبي در صورتي که  ،بوده است درصد

 فاصلهدر نهایت باشد.  تاثیر مي ناشي از اثر صفحات بي

R:4 دلیل تعداد  را در مقایسه با سایر فواصل به

فاصله  عنوان بهزدایي بیشتر  صفحات کمتر و رسوب

توان معرفي  شعاعي بهینه برای کارگذاری صفحات مي

 نمود.
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