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چکیده

Abstract
This study investigates the amount of suspended solid
particles in three drinking water wells, conducted several
times per day in the city of Mashhad. The results have also
been used for the review and optimization of tested hydrocyclones. For this purpose, 18 different hydro-cyclones, based
on the experimental design process of the Taguchi method,
were designed and the affecting factors were investigated.
These factors include inlet diameter, overflow diameter, apex
diameter, body diameter of the hydro-cyclone, the cylindrical
height, and the total height of the hydro-cyclone. For the
optimization process, the maximum concentration observed
within all samples from the Mashhad wells, equating to 100
mg per liter was used. The results of the laboratory study, for
two repeats, showed that in optimum conditions, the mass
removal efficiency of the suspended solids was up to 97.2
± 1.1 percent. In these circumstances, the ratio of inlet and
overflow diameter size to the hydro-cyclone diameter size
was similar and equivalent to 0.225, and the apex diameter
size ratio to the hydro-cyclone diameter size was 0.15. Also,
the ratio of cylindrical and overflow height to the total height
of the hydro-cyclone were 0.12 and 0.08 respectively.

 ضمن بررسی میزان ماسهدهی سه چاه سطح،در این مقاله
 از نتایج آنها،شهر مشهد در زمانهای مختلف یک روزکاری
در بررسی و بهینهسازی هیدروسیکلونهای مورد آزمایش
 هیدروسیکلون18  برای این منظور.استفاده شده است
مختلف بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی و بر اساس
 این متغیرها.متغیرهای تأثیرگذار طراحی و آزمایش گردید
 قطر بدنهی، قطر تهریز، قطر رسریز،شامل قطر ورودی
 ارتفاع کل و نیز ارتفاع، ارتفاع بخش استوانهای،هیدروسیکلون
 از غلظت حداکرثی مشاهده، برای بهینهسازی.دیافراگم بودند
100 شده در منونههای اخذ شده از چاههای سطح شهر معادل
 نتایج هیدروسیکلون بهینه در.میلیگرم بر لیرت استفاده شد
مقیاس آزمایشگاهی در دو تکرار نشان داد که راندمان جرمی
 در این. درصد بوده است97/2±1/1  بالغ بر،حذف جامدات
 نسبت قطر ورودی و قطر رسریز به قطر هیدروسیکلون،رشایط
 تعیین0/15  و قطر تهریز به آن معادل0/225 مشابه و معادل
 همچنین نسبت ارتفاع بخش استوانهای و ارتفاع دیافراگم.شد
 تعیین0/08  و0/12 به ارتفاع کل هیدروسیکلون نیز به ترتیب
.گردید

Keywords: Hydro-cyclone, sand in water well, sand separation
from water, Taguchi method.
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مقدمه

از آب ،استفاده از هیدروسیکلون است .رشکتهای بسیاری که
در این زمینه فعالیت میکنند ،با ساخت انواع هیدروسیکلون،
کارایی آنها را برای حذف شن و ماسه از آب تضمین میمنایند،
اما اطالعاتی نیز از ابعاد بهینهی آنها در دسرتس عموم قرار
منیدهند (2014 ،John Deere water company؛ Netafim
.)2014 ،company
هیدروسیكلون یك جداكنندهی ثابت است که بر مبنای
جدایش ناشی از گریز از مركز در جریان گردابی که در بدنهی
مخروطی-استوانهای هیدروسیكلون تولید شده ،استوار است
(رحامنی .)1384 ,در این جداکننده ،زمانِ ماند در حد چند
ثانیه است که در مقایسه با چندین دقیقه در روشهای ثقلی
قابل توجه است ( Hsuو همکاران .)2011 ،فاکتورهای مختلفی
باعث تغییر عملکرد هیدروسیکلونها میشوند که قطر
ورودی ،قطر رسریز ،قطر تهریز ،قطر استوانه ،ارتفاع استوانه،
ارتفاع بخش مخروطی و طول دیافراگم از مهمرتین آنهاست.
تأثیر این فاکتورها بر عملکرد هیدروسیکلونها توسط محققین
مختلفی بررسی شده منتها معموالً این بررسیها همهجانبه
نبوده است .برای مثال  Silvaو همکارانش در تحقیقی که در
سال  2012انجام دادند ،قطر ورودی را تابعی از قطر بدنهی
هیدروسیکلون ،دبی و نیز راندمان مورد نیاز برای جداسازی
دانسته و اعالم کردهاند که این قطر باید بهعنوان یک متغیر
مورد بررسی قرار گیرد ( Silvaو همکارانش .)2012 ،این
محققین حتی اشاره منودهاند که این قطر در تعیین حد یا
قطر جدایش نیز نقش قابل توجهی دارد و لذا انتخاب مناسب
آن ،از اهیمت زیادی برخوردار است .در تحقیق دیگری نسبت
قطر رسریز به قطر بدنهی هیدروسیکلون مورد بررسی قرار
گرفته و مقدار 0/35به عنوان مقدار مناسب تعیین شده است
( .)1982 ،Arterburnاین در حالی است که این نسبت در
هیدروسیکلونهای کاربردی با زاویهی کم ،متفاوت و توسط
محققین مختلف بین 0/2تا 0/5گزارش شده است (رحامنی,
 .)1384همچنین درتحقیق دیگری ،نقش قطر رسریز و طولی
از آن که وارد بدنهی هیدروسیکلون گردیده (ارتفاع دیافراگم)،
بسیار با اهمیت ذکر شده است ( .)1982 ،Arterburnدر
تحقیقی که توسط  Martínezو همکارانش انجام و نتایجش
در سال  2008منترش شد ،بررسی جامعی بر روی طول بخشی
از دیافراگم که در هیدروسیکلون فرو رفته ،به عمل آمده است
و در نهایت طول بهینه معادل  0/1ارتفاع کل هیدروسیکلون
برای کاهش جریان مدارکوتاه تعیین شده است ( Martínezو
همکاران.)2008 ،
از آنجاییکه بررسیهای صورت گرفته توسط سایر محققین
همهجانبه نبوده و عمدتاً شامل تأثیر همزمان همهی متغیرها
نیست ،لذا در طرح حارض بررسی عملکرد هیدروسیکلونها در

وارد شدن رسوباتریزدانهبه درون چاه را اصطالحاً ماسهدهی
چاه گویند .ماسهدهی چاه پدیدهای است که در خالل آن،
جامدات معلق داخل آب چاه که عمدتاً ماسه و سیلت هستند،
به علل مختلفی افزایش مییابند .ماسهدهی ممکن است به
علل مختلفی از قبیل سوراخ شدن لولهی جدار ،خوردگی و
تخریب اسکرین و غیره ایجاد گردد (آذری .)1375 ،این موضوع
میتواند عالوه بر ایجاد مشکالت در نحوهی استفاده از آب
(برای مثال در رشب یا استفاده در روشهای آبیاری تحت فشار)،
بر میزان آبدهی چاه نیز تأثیر منفی بگذارد (عباس نوينپور،
 .)1391این پدیده اغلب سبب فرسایش پمپها ،کاهش
ظرفیت انتقال خطوط لوله و کانالها ،سایش و انسداد روزنهی
آبپاشها درسیستمهای آبیاری تحت فشار و غیره میگردد.
عالوه براین و در صورت استفاده از آب چاههای ماسهده برای
رشب ،مشکالت مختلفی از جمله شکایت مرصفکنندگان و
تجمع و رسوب ماسه در تاسیسات آبرسانی ایجاد خواهد شد.
برای حذف دانههای شن و ماسه و جامدات معلق سنگینتر
از آب ،بدون توجه به نوع منبع آب ،از روشهای مختلفی از
جمله تهنشینی ثقلی (دانهگیری) ،فیلرتهای میکرو و کارتریج،
دستگاههای سانرتیفوژ و نیز هیدروسیکلون استفاده میشود.
ش تهنشینی ثقلی بسته به دبی مورد نیاز و قطر دانههای
رو 
ذرات ،معموالً به سطح نسبتاً زیادی نیاز دارد و برای حذف
ماسه از آب چاه که معموالً ابعادی میکرونی دارند ،مناسب
نیست (چالکش امیری1388 ،؛ پیکری و مهربانی.)1387 ،
استفاده از فیلرتهای میکرو و کارتریج نیز به مکان مناسب
و انرژی برق نیاز دارد و بهرهبرداری از آن هزینهبر بوده و
به همین دلیل معموالً به عنوان پیشتصفیه برای سیستم نانو
و اسموز معکوس بکار برده میشود (چالکش امیری1388 ،؛
پیکری و مهربانی .)1387 ،روش دیگری که میتوان برای حذف
جامدات معلق از آب و خصوصاً در جداسازی ماسهها از آب
استفاده منود ،دستگاههای مبتنی بر نیروی سانرتیفوژ هستند.
این دستگاهها حتی در مقیاس خانگی نیز وجود دارند و استفاده
از آنها توأم با رصف انرژی و نیز لزوم نگهداری است و برای
حذف ماسه از آب چاهها در مقیاس بزرگ توصیه منیشوند
( .)2010 ،Environmental Servicesوسیلهی دیگری که برای
حذف جامدات معلق از سیاالت از جمله آب ،کاربرد دارد،
هیدروسیکلون است .هر چند کارایی این وسیله نیز بر مبنای
نیروی گریز از مرکز است ،اما سادگی و هزینهی کم و انعطاف
پذیری باال ،آن را در قیاس با دستگاههای سانرتیفوژ ،برتری داده
و آن را به صورت گسرتدهای کابردی منوده است به طوریکه در
حال حارض ،یکی از روشهای کاربردی برای حذف ذرات ماسه
نرشیه آب و توسعه پایدار
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مقیاس آزمایشگاهی به عنوان هدف اصلی با لحاظ بررسی تأثیر
همهی متغیرهای موثر به صورت همزمان و با کمک طراحی
آزمایش با روش تاگوچی مد نظر قرار گرفت .روش تاگوچی که
در این تحقیق به نحو مناسبی از آن بهره گرفته شد ،یک روش
طراحی آزمایش و آنالیز آماری است که در زمینههای مختلفی
از جمله مهندسی محیط زیست و تصفیه آب و فاضالب به کار
رفته است ( Silvaو همکاران2014 ،؛ .)2016 ،Ozyonar

مواد و روشها
 فاکتورهای مورد بررسی و سطوح آنها:فاکتورهای مورد بررسی در این تحقیق شامل موارد درج شده در جدول
( )1و نیز شکل ( )1بوده است .برای هریک از این فاکتورها سه سطح بر
مبنایمطالعاتکتابخانهایونسبتهایهندسیهیدروسیکلونهای
تحقیقاتی و تجاری مد نظر قرار گرفت که در جدول آورده شده است.

جدول  -1فاکتورهای مورد بررسی و سطوح انتخابی آنها
عالمت مشخصه عالمت مشخصه مشخصات سطوح(میلیمرت)
نام متغیر
در تحلیل
در شکل ()1
سطح  1سطح  2سطح 3
14
9
6
A
Di
قطر ورودی به هیدروسیکلون
14
9
6
B
Do
قطر رسریز
14
9
6
C
Du
قطر تهریز
60
50
40
D
Dc
قطر هیدروسیکلون در بخش استوانهایی
35
30
25
E
Lc
ارتفاع بخش استوانهای هیدروسیکلون
250
200
150
F
L
کل ارتفاع هیدروسیکلون (بخش استوانه و قیفیشکل)
25
20
15
G
Lv
طولی از دیافراگم که در بدنه هیدروسیکلون فرو رفته است

شکل  -1منایش شامتیک متغیرهای مختلف طرح بر تصویر یک هیدروسیکلون

 طراحی آزمایش:از طراحی آزمایش برای کاهش تعداد آزمایشات ،استفاده شد.
در طرح حارض و در صورت بکارگیری تعداد سطوح متغیرهای
اشاره شده و با فرض یک تکرار برای هر آزمایش ،بالغ بر2187
(تعداد متغیرها تعداد سطح×تعداد تکرار) آزمایش برای بررسی عملکرد
هیدروسیکلونها تحت یک غلظت مورد نیاز است .این تعداد
آزمایش بسیار زیاد بوده و در صورت لزوم انجام ،هزینههای
زیادی را بر طرح تحمیل میمنود .برای کاهش تعداد آزمایشات ،از
ارزیابی عملکرد هیدروسیکلونهای مختلف در حذف ماسه از آب چاه

طراحی آزمایش با روش تاگوچی استفاده شد .بر اساس این روش
و با توجه به فاکتورهای موردنظر و نیز سطوح آنها ،یک ماتریس
متعامد  ،M-18طراحی و انتخاب گردید .این ماتریس با استفاده
از نرمافزار  Qualitek-4که مبتنی بر کاربرد روش تاگوچی است
تعریف شد ( .)2001 ،Royاز این ماتریس که در جدول ( )2نشان
داده شده و هر ردیف آن مرتادف با یک آزمایش است ،مشخص
میگردد که تنها  18آزمایش بجای  2187آزمایش ،نیاز است .قابل
ذکر اینکه در این تحقیق هر آزمایش با دو تکرار انجام شد.
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جدول  -2ماتریس متعامد  M-18به همراه فاکتورها ،سطوح آنها و ترکیب آزمایشات
فاکتورها و سطوح آنها
ترکیب
Lv
L
Lc
Dc
Du
Do
آزمایشات Di
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
2
1
1
2
4
1
1
3
3
2
2
2
5
2
2
1
1
3
3
2
6
3
2
3
1
2
1
3
7
1
3
1
2
3
2
3
8
2
1
2
3
1
3
3
9
1
2
2
3
3
1
1
10
2
3
3
1
1
2
1
11
3
1
1
2
2
3
1
12
2
3
1
3
2
1
2
13
3
1
2
1
3
2
2
14
1
2
3
2
1
3
2
15
2
1
3
2
3
1
3
16
3
2
1
3
1
2
3
17
1
3
2
1
2
3
3
18
 مشخصات هیدروسیکلونهای  18گانه:هیدروسیکلونهای  18گانه در مقیاس آزمایشگاهی بر اساس جدول
( )2از جنس استیل ساخته شدند .دبی ورودی به هیدروسیکلونها
معادل  15لیرت بر دقیقه در نظر گرفته شد .در این حالت و با توجه
به سه سطح در قطر ورودی ،رسعت آب ورودی به هیدروسیکلونها
به ترتیب از قطر بزرگ به کوچک حدود  3/93 ،1/62و  8/85مرت
برثانیه بود .با توجه به اینکه رسعت نقش بهسزایی در راندمان
هیدروسیکلون دارد ،سعی شد که حداقل دو رسعت کاربردی
(حدود  1/6و  4مرت برثانیه) و نیز یک رسعت بیشرت (حدود  9مرت بر
ثانیه) برای ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

قسمتهای مختلفی از جمله مخازن خوراک اولیه و رسریز نهایی،
مخزن جمعآوری تهریز ،پمپهای ایجاد فشار و تغذیهی خوراک،
هیدروسیکلونهای مختلف بر مبنای طراحی آزمایش ،فشارسنج
و سایر متعلقات مورد نیاز بود .در شکل ( ،)2منایی شامتیک از
پایلوت مورد استفاده نشان داده شده است .د ر این پایلوت ،غلظت
مشخصی از جامدات ( 100میلیگرم بر لیرت) در مخزن شامره 1
ایجاد و توسط پمپ به هیدروسیکلون وارد میشد .این غلظت
بر اساس غلظت حداکرثی مشاهده شده در سه چاه سطح شهر
مشهد انتخاب گردید .دانهبندی مورد نظر نیز مبتنی بر دانهبندی
مشاهده شده در این چاهها بود .در مسیر عبور جریان از مخزن
شامره  ،1یک روتامرت قرار گرفته بود که بهوسیلهی آن دبی ورودی
به هیدروسیکلون در مقدار مناسب تثبیت میگردید .همچنین
قبل و بعد از هیدروسیکلون از فشارسنج برای تعیین افتهد
هیدروسیکلون استفاده شد .سیال داخل مخزن شامره  1توسط بلوئر
در طول انجام آزمایش به خوبی مخلوط میشد تا یک مخلوط
همگن از ماسهها ایجاد شود .با توجه به حجم مخزن و با توجه به

 طراحی و ساخت پایلوت مورد استفاده:برای ارزیابی عملکرد هیدروسیکلونهای ساخته شده و تعیین
مشخصات هیدروسیکلون بهینه ،پایلوت مناسبی طراحی ،ساخته
و در محل آمایشگاه بر اساس رشایط عملیاتی چاههای سطح
شهر مشهد ،مورد استفاده قرار گرفت .پایلوت موردنظر شامل
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 چگونگی آنالیز نتایج:برای آنالیز نتایج بر مبنای ترکیبات ارائه شدهی مبتنی بر طراحی
آزمایش و ماتریس متعامد  ،M-18از نرم افزار  Qualitek-4و
آنالیز سیگنال به نویز و آنالیز واریانس استفاده گردید (،Roy
 .)2001از آنجاییکه در این تحقیق از شاخص راندمان جرمی
حذف جامدات بهعنوان شاخص ارزیابی عملکرد هیدروسیکلون
استفاده شد ،شاخص کیفیت "بزرگرت -بهرت" در آنالیز استفاده
گردید.

دبی مرصفی ،انجام هر تست حدود  15تا  20دقیقه طول میکشید.
هر آزمایش با دو تکرار انجام شد و بعد از انجام هر آزمایش،
ماسههای جمعآوری شده در مخزن تهریز هیدروسیکلونها جمع
آوری و بر روی آن آزمایش TSSبر اساس دستورالعمل مبتنی بر
روشهای استاندارد آب و فاضالب ،انجام گردید (.)2005 ،APHA
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ

ﻫﯿﺪروﺳﯿﮑﻠﻮن

نتایج و بحث

ﻣﺨﺰن 1
ﻣﺨﺰن 2

دﺑﯽ ﺳﻨﺞ

نتایج آنالیز واریانس مجموع دو تکرار آزمایشها (تکرار  1و )2
در جدول ( )3و نسبتهای هندسی مناسب در رشایط بهینهی
فاکتورها براساس آزمایشات 18گانهی هیدروسیکلونهای
آزمایشگاهی در جدول ( ،)4ارائه شده است.

ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻪ رﯾﺰ

ﭘﻤﭗ

شکل  -1تصویر شامتیک پایلوت مورد استفاده

فاکتور
A
B
C
D
E
F
G
سایر/خطا

نسبتهای
هندسی
Di/Dc
Do/Dc
Du/Dc
Lc/L
Lv/L

جدول  -3نتایج آنالیز واریانس تحلیل تکرارهای  1و 2
مجموع
نسبت F
واریانس
درجات آزادی
مربعات
66/8
0/68
1/36
2
79/8
0/81
1/62
2
45/5
0/46
0/93
2
22/7
0/23
0/46
2
9/1
0/09
0/18
2
9/8
0/1
0/20
2
3/5
0/04
0/07
2
0/01
0/03
3

مجموع
خالص
1/34
1/60
0/91
0/44
0/16
0/18
0/05
-

درصد
تأثیر
27/6
33/0
18/7
9/1
3/4
3/7
1/0
3/6

جدول  -4نسبتهای هندسی و راندمان جرمی در رشایط بهینه
راندمان جرمی ()%
مقدار در طرحهای رایج
مقدار در این
(در رشایط بهینه)
(رحامنی)1384 ،
تحقیق
(در رشایط بهینه)
حداکرث پیشبینی شده اندازهگیری شده
حداقل
0/28
0/133
0/225
0/34
0/2
0/225
97/2±1/1
98/3
0/28
0/04
0/15
0/214
0/07
0/12
0/1
0/1
0/08

از ارقام درج شده در ستون آخر جدول ( 3درصد تأثیر) مشخص
میگردد که سه فاکتور اول شامل قطر ورودی ،قطر رسریز و قطر
تهریز که البته به نوعی زاویهی بخش مخروطی هیدروسیکلون را
ارزیابی عملکرد هیدروسیکلونهای مختلف در حذف ماسه از آب چاه

نیز منایندگی میکند ،بیشرتین نقش را در عملکرد هیدروسیکلون
یا هامن راندمان جداسازی جرمی ذرات داشتهاند .به عبارت
دیگر ،تأثیر این سه فاکتور در نتیجه نهایی در مجموع بالغ بر
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 80درصد بوده است .عالوه براین و در سطح اطمینان  90درصد،
فاکتور ارتفاع دیافراگم ( )Gقابل رصفنظر کردن بوده و در سه
سطح تعریف شده ،تغییر معناداری در نتایج ایجاد نکرده است.
سایر فاکتورها با وجود نقش ناچیز در نتیجهی نهایی ،همچنان
از اهمیت برخوردار بوده و در سطح اطمینان یاد شده ،قابل
رصفنظر کردن نیستند.
پس از تعیین سطوح بهینه ،نسبتهای هندسی هیدروسیکلون
بهینه محاسبه گردید (جدول  )4و با هدف قیاس این نسبتها
با نسبتهای رایج در هیدروسیکلونهای معروف ،نسبتهای
رایج نیز در دو دامنهی حداقل و حداکرث در آن جدول درج شد.
همچنین در جدول ( ،)5نسبتهای موردنظر در طرحهای خاص
نیز برای مقایسه آورده شده است (رحامنی .)1384 ،نسبتهای
تعیین شده در تحقیق حارض و مقایسهی آنها با نسبتهای
مشابه در طرحهای رایج بیانگر این موضوع است که در متام
موارد ،نسبتهای تعیین شده کمرت از حداکرث و بیشرت از حداقل
مقدار نسبتهای مشابه در طرحهای رایج بوده که در نوع
خود شایان توجه است .احتامالً علت اصلی این موضوع ،غلظت
جامدات و نیز توزیع ذرات متفاوت در طرحهای مختلف و طرح
حارض بوده باشد .عالوه براین ،بسته بودن تهریز در طرح حارض
و باز بودن آن در طرحهای رایج نیز میتواند یکی از دالیل این

موضوع باشد.
بررسی نسبتهای هندسی تعیین شده در تحقیق حارض
حاکی است که ارتفاع بخش استوانهای معادل  0/12ارتفاع کل
هیدروسیکلون میباشد .برخی از هیدروسیکلونهای با قطر
کوچک ،دارای قسمتهای استوانهای بسیار کوتاه و یا بدون آن
هستند (رحامنی .)1384 ،این در حالی است که ممکن است حتی
بخش استوانهای حذف گردد ،ولی بخش مخروطی قابل حذف
نیست .نتایج تحقیق حارض نشان میدهد که اصوالً حذف بخش
استوانهای امکانپذیر نبوده و اتفاقاً این ارتفاع در تحقیق حارض
حدود  70درصد نسبت به حداقل ارتفاع در طرحهای رایج ،بیشرت
است .چنانچه از ارقام درج شده در جدول ( )5مشخص است ،در
اغلب موارد این نسبت کمرت از  0/1بوده است؛ منتها باید توجه
داشت که احتامال توزیع ذرات و غلظت جامدات نیز میتواند در
تعیین نسبت مناسب آن اهمیت داشته باشد .بررسی بیشرت نشان
داد که  Bradleyمقدار  0/5Dcرا برای ارتفاع بخش استوانهای
معرفی کرده و این در حالی است که در طرح پیشنهادی ،Demco
مقدار  0/55Dcبرای این ارتفاع ارائه شده که تفاوت ناچیزی با
مقدار ارائه شده توسط  Bradleyدارد ( Coelhoو ،Medronho
 .)2001در طرح حارض این مقدار حدود  25درصد بیش از مقادیر
ارائه شده توسط این محققین تعیین گردید.

جدول  - 5خالصهای از طرح های معروف و نسبتهای هندسی آنها (با زاویهی کم در بخش مخروطی) (رحامنی)1384 ،
زاویه مخروط
Dc
نوع
Lc/L
Do/Dc
Di/Dc
(درجه)
هیدروسیکلون (میلیمرت)
20
0/08
0/34
0/28
75
طرح Ritema
9
0/048
0/2
0/133
38
طرح Bradley
6
0/077
0/241
0/154
22
طرح Mozley
6
0/074
0/25
0/160
44
طرح Mozley
20
0/214
0/313
0/244
102
طرح Demco

بررسیهای قبلی در خصوص ارتفاع کل هیدروسیکلون نیز
نشان میدهد که بازدهی جدایش باید با بدنهی روی همرفتهی
طوالنیتر ،افزایش یابد (رحامنی Ritema .)1384 ،ارتفاعی
برابر با  5Dcرا برای کل ارتفاع شامل بخش استوانهای و بخش
مخروطی و البته برای زوایای بخش مخروطی کمرت از  30درجه
پیشنهاد کرده است (رحامنی .)1384 ،در طرح حارض ،زاویهی
بخش مخروطی در رشایط بهینه کمرت از  10درجه بوده است
و ارتفاع کل نیز حداقل  20درصد بیشرت از مقادیر اعالم شده
توسط  Ritemaتعیین شد که احتامالً علت آن ،اختالف در غلظت
جامدات معلق مورد استفاده و نیز بسته بودن تهریز در طرح
حارضبوده است.
عالوه بر بررسی فاکتورهای قبلی ،ارتفاع دیافراگم نیز به عنوان
نرشیه آب و توسعه پایدار

یکی از متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .هامنطور
که در مقدمه ذکر شد ،براساس نتایج تحقیقات  Martínezو
همکارانش ( ،)2008نسبت ارتفاع بهینهی دیافراگم به کل ارتفاع
هیدروسیکلون در دبیهای مختلف ،معادل  0/1تعیین شده
است .در تحقیق حارض این نسبت  0/08تعیین گردید که بسیار
به مقدار ارائه شده توسط آنها نزدیک است .بررسی بیشرت در
خصوص این فاکتور نشان داد که تغییرات جزیی آن در دامنهی
سه سطح مورد بررسی و در سطح اطمینان  90درصد ،تأثیر قابل
مالحظهای بر راندمان جرمی حذف نداشته است.
از آنجاییکه هدف از بهینهسازی انجام شده ،تعیین سطوح
بهینه و تعیین راندمان در این سطوح بود ،مقدار راندمان در
این سطوح نیز توسط برنامهی  Qualitek-4پیشبینی گردید.
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این رقم که معادل  98/3درصد بود در جدول ( )4درج گردیده
است .این مقدار با ساخت هیدروسیکلون بهینه و انجام
آزمایشات تائیدی مورد بررسی دقیقتر قرار گرفت .با آزمایش
هیدروسیکلون بهینه در دو تکرار مختلف ،راندمان آن در
رشایط بهینه بالغ بر  97/2±1/1درصد تعیین گردید که بسیار
به مقدار پیشبینی شده توسط روش تاگوچی ( 98/3درصد)
نزدیک بود .این موضوع در کنار نتایج دو آزمایش تائیدی
دیگر نشان داد که استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی،
علیرغم محدودیتهای آن در بررسی اثرات متقابل فاکتورها،

در طرح حارض قابل اعتامد بوده و نتایج پیشبینی شده توسط
آن منطبق با نتایج واقعی بوده است .این موضوع نشان داد که
در بررسیهای انجام شده ،اثرات متقابل مهمی وجود نداشته
است .از آنجایی که الزم بود از نتایج این تحقیق برای ساخت
هیدروسیکلون بهینهی نهایی و نصب و آزمایش آن بر روی
یکی از چاههای آب رشب شهر مشهد استفاده گردد ،وجود
یا عدم وجود اثرات متقابل از اهمیت زیادی برخوردار بود
که با آزمایش هیدروسیکلون بهینه و آزمایشات تائیدی دیگر،
مشخص گردید که اثرات متقابل مهمی وجود نداشته است.

نتیجهگیری و پیشنهاد

بر اساس رشایط بهینه و با هدف تایید و نیز صحتسنجی نتایج
پیشبینی شده ،هیدروسیکلون بهینه ساخته و مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج این بررسی در دو تکرار مشابه نشان داد که در رشایط
بهینه ،راندمان جرمی حذف جامدات معلق بالغ بر97/2±1/1
درصد بوده که بسیار به نتایج پیشبینی شده توسط روش تاگوچی
نزدیک بود .از آنجاییکه نسبتهای ارائه شده در این تحقیق با
نسبتهای هیدروسیکلونهای رایج که عمدتاً در معدنکاری و
برای غلظتهای جرمی باال مورد استفاده قرار میگیرند ،متفاوت
بود ،پیشنهاد میگردد این تحقیق با غلظتهای مختلف جرمی و
نیز توزیع ذرات مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد و نسبتهای
مناسبی برای استفاده در ماسهزدایی از آب چاههای رشب و
کشاورزی تعیین گردد .همچنین توصیه میگردد که با تعیین
ثابتهای افزایش مقیاس ،هیدروسیکلون با مقیاس مناسب نیز
ساخته و مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

در طرح حارض متام متغیرهای طراحی مؤثر بر عملکرد
هیدروسیکلونها در جداسازی ذرات معلق از آب ،مورد بررسی
قرار گرفت .با این هدف و بر اساس طراحی آزمایش با روش
تاگوچی 18 ،هیدروسیکلون مختلف در مقیاس آزمایشگاهی ساخته
و برای غلظت جامدات معلق معادل  100میلیگرم بر لیرت مورد
آزمایش قرار گرفت و در نهایت نسبتهای هندسی در رشایط بهینه
تعیین گردید .در این رشایط ،نسبت قطر ورودی و قطر رسریز
به قطر هیدروسیکلون ،معادل  0/225و قطر تهریز به آن معادل
 0/15تعیین شد .هم چنین نسبت ارتفاع بخش استوانهای و ارتفاع
دیافراگم به ارتفاع کل هیدروسیکلون نیز به ترتیب  0/12و 0/08
تعیین گردید .عالوه براین ،نتایج پیشیبینی راندمان در رشایط بهینه
توسط روش تاگوچی حاکی از راندمانی بالغ بر  98/3درصد بود.
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