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 خالصه

 حوضچه جریان راندمان آزمایشگاهی بررسی به مطالعه این در. باشندمی دانه درشت معلق بار و بستر بار رسوبات حذف برای کارآ سازهای گردابی رسوبگیر حوضچه

 سرعت برداشت با حوضچه در محوری سرعت و شعاعی سرعت مماسی، سرعت هایمولفه از اعم جریان میدان و شده پرداخته( درثانیه لیتر 22-8) مختلف های دبی برای

 و حاضر پژوهش آزمایشگاهی نتایج میان مناسبی تطابق. گردید مقایسه همکاران و اطهر نتایج با ثانیه در لیتر 22 دبی نتایج. است گرفته قرار ارزیابی مورد ADV سنج

 بررسی با. باشد می درصد 523/85 و 385/81 ،521/51 ترتیب به ثانیه در لیتر 22و 11 ،8های دبی برای جریان دمانران. داشت وجود روزنه نزدیکی در بجز اطهر نتایج

 نشینیته باعث که شده پادساعتگردی و ساعتگرد هایگردابه پیدایش به منجر عرضی مقاطع  در قوی ثانویه جریان که گردید مالحظه عرضی مقاطع در جریان رفتار

 سمت به نهایت در و شده میانی گردابه در ذره افتادن دام به منجر میانی مقاطع از برخی در و دیواره های کناره در روزنه سمت به آن شسششوی و کف در رسوبی ذرات

 حوضچه داخل در جریان چرخش به منجر و دارد (VSB) در حوضچه رسوبگیر گردابی جریان رفتار بر ای عمده تاثیر مماسی سرعت همچنین،. شوندمی رانده روزنه

 ها حوضچه این بارز های ویژگی جمله از که شود می رانده روزنه سمت به عرضی های گردابه در افتادن دام به اثر بر و یافته افزایش ذره حرکت مسیر درنتیجه و شده

 .است

 

 سرعت سنج، سرعت مماسی، سرعت محوری، سرعت شعاعی حوضچه رسوبگیر گردابی، کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1

نشینی میزان ذرات ای امکان افزایش راندمان تهها در حوضچه استوانهگیری گردابهها بوده که با شکلای مشابه سیکلونسازه 1نشینی گردابیحوضچه ته

ای با کف مخروطی شکل ورودی، وارد حوضچه استوانهدر ابتدا جریان از کانال . [1]آورد در مقایسه با حوضچه مستطیلی معادل را فراهم می رسوبی

گردد و پس از چرخیدن در حوضچه، از کانال خروجی که در دیواره حوضچه وجود دارد خارج می گردد. گرداب تولید شده در حوضچه، ترکیبی می

و در اثر جریان های ثانویه تولید شده در [2]باشد که باعث راندن رسوبات به حاشیه حوضچه شده از یک گرداب آزاد و یک گرداب اجباری می

گردد ذرات رسوبی . بنابرین هندسه جریان باعث می[3]شوند حوضچه، رسوبات به سمت روزنه خروجی که در کف حوضچه قرار دارد هدایت می

رغم ابعاد کوچک آن نسبت به د طی کنند که همین باعث راندمان باالی حوضچه علیباشتر از قطر حوضچه میمسیر سقوط مارپیچی که بسیار طوالنی

گردد. با این حال، با توجه به ساختار پیچیده سه بعدی جریان در منجر به افزایش کاربرد آن می VSBرسوبگیرهای معمولی می گردد. این ویژگی بارز 

VSB مورد بررسی قرار نگرفته است.، تا به حال، آگاهی کامل از روند رخداد جداسازی 

                                                                                                                                                    
1 VSB- Vortex Settling Basin 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 2

( ضمن بررسی ابعاد طراحی حوضچه های گردابی، روابطی برای تعیین ضریب دبی روزنه مرکزی، ماکزیمم سرعت مماسی در 1991پل و همکاران )

گیری را اندازه ع حوضچههای سرعت در دو نومولفه (2335) . اطهر و همکاران[4] اندحوضچه، عمق آب در حوضچه، راندمان تله اندازی، ارائه نموده

های مختلف از محفظه گردابی متفاوت بوده و این ناشی از تاثیر جریان از کانال . نتایج ایشان حاکی از آن بود که الگوهای جریان در بخش[5]نمودند

و شعاعی در دو هندسه مختلف های مماسی های دارای توزیع سرعت مشابه را تعیین و رابطه تجربی برای سرعتورودی به کانال خروجی است.  بخش

 ارائه نمودند. همچنین، رابطه واحدی برای مولفه سرعت عمودی تعیین کردند و فرض کردند که در نزدیکی کف صادق باشد. بعبارتی، فرض جریان

ذرات رسوبی به سمت روزنه های ثانویه صرفنظر نمودند که نقش اساسی در حرکت های حوضچه پذیرفتند و از اثرات جریاندوبعدی را در اکثر بخش

 ، به صورتθ≤2π≥0.0و  r/R≤1.0≥0.20مرکزی دارد. رابطه سرعت مماسی بدون بعد )نرمال شده با سرعت ورودی( اطهر و همکاران برای 

          97.022
/18.8059.0224.083.0/05.3/46.422.2 inut QQRrRru                         )1( 

 π/2≤θ≤5π/4 و r/R≤0.2≥0.05برای 

        inut QQLogRru /25.258.548.2656.67/27.146.785.6 2                           )2( 

 به صورت زیر می باشد: π/2≤θ≤π/4-و  r/R≤0.2≥0.05و  برای 

        )/7.12(22.023.0177.018.1/68.783.0 2

inut QQExpRru                                          )5( 

ی دب inQدبی کانال خروجی،  outQسرعت مماسی در حوضچه،  tuدرجه، 3زاویه نسبت به خط  θشعاع حوضچه،  Rشعاع روزنه مرکزی،  rکه در آن، 

 .[5] ورودی

بعدی ( الگوی سه2311سازی جریان حوضچه در حالت آرام، ساختار جریان را مورد بررسی قرار داد. چابکپور و همکاران )( با مدل2335ضیائی )

( با مدلسازی عددی جریان، راندمان تله اندازی رسوب در حوضچه 1981. مشوری )[7]اندصورت آزمایشگاهی ارائه نمودهرا به VSBسرعت در 

صورت عددی با نرمافزار را به VSB( جریان در 2312. چابکپور و همکاران ) [8]گیر گردابی با استفاده از روش اختالف محدود را تعیین نمودرسوب

FLOW-3D سازی جریان در مورد بررسی قرار دادند. ایشان در شبیهVSBاند و گیری هسته هوا را در محل روزنه خروجی مشاهده ننموده، شکل

های ساعتگرد و پادساعتگرد و در برخی نقاط چاه مشاهده های زمانی مختلف، گردابهل آب بدون هوا از روزنه تخلیه شده است. همچنین، در بازهسیا

 برای حوضچه جریان راندمان آزمایشگاهی بررسی به . در پژوهش کنونی،[9]شده استشده است که در طول گذر زمان پدیدار و سپس، ناپدید می

 با حوضچه در محوری سرعت و شعاعی سرعت مماسی، سرعت هایمولفه از اعم جریان میدان و شده پرداخته( درثانیه لیتر 22تا8) مختلف یها دبی

 .است گرفته قرار ارزیابی مورد ADV سنج سرعت برداشت

 مواد و روش ها   .2
، 8صورت مماس بر حوضچه متصل بوده و با چهار دبی  دی و خروجی بههای مستقیم وروهای گردابی با کانالدر این پژوهش، آزمایشات در حوضچه

متر قطر 1متر طول کانال ورودی،  5( انجام شده است. آزمایشات در فلومی با [10]2332)محدوده دبی ارائه شده توسط اطهر و همکاران  22، 11

انجام شد و در نهایت، نتایج سرعت مماسی مدل  ردوسی مشهد( در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه ف1متر طول کانال خروجی )شکل5حوضچه گردابی، 

برای اندازه گیری پروفیل سطح آب  شود.لیتر در ثانیه مقایسه می 22عددی با نتایج آزمایشگاهی حاضر و نتایج آزمایشگاهی اطهر و همکاران برای دبی 

 مماسی و شعاعی و محئری، از یک سرعت سنج کمک گرفته شد. استفاده شد. به منظور محاسبه سرعت های  0.01mmاز یک عمق سنج با خطای 

در هر صفحه، اندازه گیری . (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º , 315º)سرعت ها در هشت صفحه به صورت شعاعی برداشت شد 

 . (2)شکل  برداشت شد ADVنقطه با توجه به دبی و پروفیل سطح آب در حوضچه گردابی بوسیله 31سرعت در 

 
 
 
 
 
 
 

 
  در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه فردوسی  مشهد نمایی از کانال و حوضچه گردابی -1شکل 
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  در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه فردوسی  مشهد ADVو  نمایی از حوضچه گردابی -2شکل 

 

  نتایج و بحث .3

 نسبت  انحراف آب 1 .3
( نیز آورده 1به ی نسبت دبی خروجی از حوضچه گردابی به دبی کل ورودی به حوضچه محاسبه گردید که در جدول )نسبت انحراف دبی بوسیله محاس 

( دامنه ی دبی کل ورودی، دبی خروجی از روزنه مرکزی حوضچه، نسبت قطر حوضچه به قطر روزنه حوضچه و نیز درصد 1در جدول ) شده است.

 مایشات انجام شده در این پژوهش اورده شده است. نسبت انحراف برای محققین قبلی و نیز آز

  مقایسه ی مقدار انحراف دبی بین تحقیقات قبلی و نتایج حاصل از تحقیق حاضر -1جدول 

 %Qin (L/s) Qo (L/s) D/d Qo/Qin تحقیقات

کوری و همکاران 

(1951) 
4.46-12.13 0.22-1.1 17-70 3.2-21.08 

 16-5.59 33.33-25 1.09-0.15 17-6.8 (1981مشوری )

 3.5-2.42 (1981مشوری )
0.152-

0.182 
25-50 3.9-6.6 

 3.6-2.42 (1981مشوری )
0.152-

0.183 
18-60 3.3-16.9 

113-12.1 (1988پائول )  أغسطس-19 28.3 11.87-20 

 17.3-7.20 10 2.9-0.589 22.0-8.0 (2332اطهر و همکاران )

 10 4.07-2.10 22.0-8.0 تحقیق حاضر
12.68-

24.68 

 

درصد می باشد. البته برای نسبت  22تا  5، مقدار نسبت انحراف دبی بین 15نتاج نشان داد که برای نسبت قطر حوضچه به قطر روزنه مرکزی  بزرگتر از 

 کور می باشد. (، مقدار نسبت احراف دبی کمتر از مقدار مذ2332در تحقیق اطهر و همکاران ) 13برابر قطر حوضچه به قطر روزنه مرکزی  

 مولفه های سرعت 2 .3
سرعت محوری تاثیر زیادی در انتقال ذرات سرعت در حوضچه ی گردابی را میتوان توسط سه مولفه ی سرعت مماسی و شعاعی و محوری نشان داد. 

و این سرعت باعث  رسوبی به سمت روزنه خروجی حوضچه دارد. سرعت مماسی باعث چرخش جریان حول محور عمود بر روزنه ی خروجی شده

سرعت شعاعی بر جریان های ثانویه تاثیر می گذارد و همچنین باعث تخلیه رسوبات از روزنه ی مرکزی افزایش مسیر جریان  عبوری سیال می گردد. 

 حوضچه می شود. 
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 سرعت محوری   1. 2 .3
سرعت محوری در نزدیکی کانال خروجی در محل اتصال  . مقدار حداکثرتقریبا برابر صفر است ،در نزدیکی روزنه ی خروجی بجز محوریسرعت 

رفتار سرعت محوری در ارتفاع های . (5)شکل  حوضچه به کانال خروجی می باشد که این مولفه باعث کمک به خروج سیال به کانال خارجی می شود

این مولفه  از می باشد. Wو یا  Vب، به شکل متقارن بوده، و فقط در نزدیکی روزنه خروجی حوضچه بسته به مقدار دبی و ارتفاع آنامختلف به صورت 

 ی سرعت ، در ارتفاعات باالی جریان تقریبا قابل صرف نظر کردن است.

 
لیتر بر  22و  11و  8ی ها برای دب متر از کف حوضچه ی گردابی 0012، 0000، 0000، 0003، 0رتفاعات اتغییرات سرعت محوری در  – 3شکل

 ثانیه

 

 سرعت مماسی  2. 2 .3
داده شده است. نتایج نمایش  (4)( در شکل 2332نتایج آزمایشگاهی و نیز اطهر و همکاران ) مقایسه بین سرعت مماسی بی بعد بدست آمده از

( تطابق بسیار خوبی داشت اما برای دیگر نرخ دبی ها، 2332لیتر در ثانیه با رابطه تجربی ارائه شده توسط اطهر و همکاران ) 22آزمایشات برای دبی 

با بیش براورد بوده است. با افزایش نرخ دبی، مقدار سرعت مماسی در داخل حوضچه افزایش می یابد. مقادیر بدست آمده از رابطه ی تجربی دارای 

بررسی مقادیر بدست آمده از سرعت مماسی از آزمایشات نشان داد که ب افزایش نرخ افزایش سرعت مماسی، نیروی گریز از مرکز نیز افزایش می بابد. 

یافته است. دلیل این امر را می توان اینگونه بیان که که با افزایش دبی ، مقدار زیادی از سیال  بدون اینکه وارد دبی، مقدار سرعت مماسی بی بعد کاهش 

 حوضچه شده و در جریان چرخشی شرکت داشته باشند، از کانال خروجی که در امتداد کانال ورودی می باشد، خارج می شود.  
 

 در ارتفاعات مختلف از کف حوضچه،تقریبا دارای مقدار ثابتی می باشد.  عالوه بر این، مقدار سرعت مماسی بدون بعد
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لیتر بر ثانیه  22و  11و  8در دبی های  متر از کف حوضچه ی گردابی 0012، 0000، 0000، 0003، 0رتفاعات اتغییرات سرعت مماسی در  –4شکل 

 (2002در این تحقیق و رابطه ی ارائه شده توسط اطهر و همکاران )

 سرعت شعاعی  3. 2 .3
نمایش داده شده است. نتایج  (1)( در شکل 2332اران )مقایسه بین سرعت شعاعی بی بعد بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی و نیز اطهر و همک 

و با  کندمی  برآوردحقیقی تر از مقدار کم را  مقدار سرعت شعاعی( 2332داد که رابطه ی تجربی معرفی شده توسط اطهر و همکاران ) نشان آزمایشات

اعی در نزدیکی روزنه ی مرکزی حوضچه، افزایش همانطور که در شکل نشان می دهد، سرعت شعمایشگاهی بدست آمده تطابقی ندارد. زمقادیر آ

 یافته است. سرعت شعاعی باعث ایجاد جریان های ثانویه می شود که در نتیجه  رسوبات از کف حوضچه به سمت روزنه ی خروجی منتقل می شوند. 
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لیتر بر ثانیه  22و  11و  8در دبی های  متر از کف حوضچه ی گردابی 0012، 0000، 0000، 0003، 0رتفاعات ادر  شعاعیتغییرات سرعت  –1شکل 

 (2002در این تحقیق و رابطه ی ارائه شده توسط اطهر و همکاران )

 

 جریان ثانویه   3 .3
( سرعت شعاعی.جریان های 2ر الیه هاری زیرین به دلیل اصطکاک  و ( کاهش سرعت سیال د1( جریان ثانویه رو متاثر از 1951همانطور که ساالخو)

درجه به  253-183درجه و  93-3جهت خطوط جریان در بخش های نمایش داده شده است.  (1)در شکل لیتر در ثانیه  22برای دبی ثانویه در آزمایشات 

درجه ه سمت دیواره های حوضچه گردابی بوده  513-2583رجه و د 183-93سمت روزنه مرکزی حوضچه گردابی بوده و این در حالی است که برای 

این دلیل نشان می دهد که جریان های ثانویه دارای نقش موثر و جریان های ثانویه قوی در محلی که جهت جریان تغییر کرده است، تولید شده اند. است.

 دارد. 253-183و  93-3مثبتی در حرکت رسوبات معلق به سمت روزنه ی خروجی در زوایای 
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 311-131و  220-00 ، 221-41 ، 180-0صفحات  وط جریان داده های آزمایشگاهی درخط  -0شکل 

 کانتور عمق جریان  4 .3
افزایش دبی، مقدار  .طور که در شکل دیده می شودهمان نشان داده شده است. (5)لیتر بر ثانیه در شکل  22و  11و  8تغییرات عمق جریان برای دبی های 

است و با افزایش دبی از حالت متقارنی خارج می شود. می یابد. عمق جریان در دبی های کمتر دارای تقارن بیشتری نیز عمق در حوضچه نیز افزایش 

( هم خوانی 1995کانال های ورودی و خروجی از حوضچه، باعث انحراف هسته ی هوای مرکزی در حوضچه می گردند که با نتایج سسن و بیازیت)

 دارد. 

 
 درتحقیق حاضر لیتر بر ثانیه 22و  11و   8ق جریان برای دبی های کانتور عم  -2شکل 

 گیری نتیجه  .4
در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی نسبت انحراف آب و نیز سرعت های مماسی و شعاعی و محوری در حوضچه ی رسوبگیرگردابی پرداخته شد. 

 نتایج بدست آمده عبارتند از :

باشد، که با افزایش دبی، رفتار جریان نامتقارن شده و منظم می VSBلیتر در ثانیه، پروفیل سطح آب متقارن بوده و چرخش جریان در  8دبی (  برای 1

 هسته هوا نسبت به محور قائم منحرف می شود. 

 .شدبا، ماهیت ناپایداری داشته ولی به صورت متناوب در حال تکرار میVSBشکل گرفته در ( گردابه  2

نشینی ذرات رسوبی در های ساعتگرد و پادساعتگردی شده که انتظار می رود باعث تهثانویه قوی در  مقاطع عرضی منجر به پیدایش گردابه(  جریان 5 

در نهایت به سمت کف و شسششوی آن به سمت روزنه در کناره های دیواره و در برخی از مقاطع میانی منجر به دام افتادن ذره در گردابه میانی شده و 

 روزنه رانده شود.

( 2313شکل بوده که با نتایج آتیکار و همکاران ) Wیا  Vهای سرعت محوری شکل گرفته (  در نزدیکی کف و در محل گردابه اجباری، پروفیل3

 ها همخوانی دارد.برای سیکلون
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 و ندارد جریان بر تاثیری محوری سرعت ارتفاع افزایش با. باشددر ثانیه میلیتر  8(  در اکثر نواحی بیشینه و کمینه سرعت محوری نرمال شده در دبی 1 

 . باشدمی اجباری گردابه محل در و کف نزدیکی در آن تاثیر عمده

ن یابد که به دلیل انحراف درصد زیادی از جریان از کانال ورودی به کانال خروجی می باشد) بدو( سرعت مماسی نسبی با افزایش دبی کاهش می1

 اندازی کاهش یابد.وارد شدن به حوضچه( در نتیجه انتظار می رود که  راندمان تله

 باعث ته نشینی ذرات و حرکت ذرات به سمت روزنه می شود.  VSB(    وجود جریان های ثانویه نشان داد که تشکیل گردابه در 5
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