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  ziaie_ali80@yahoo.com؛مكانيك، دانشگاه كاشان مهندسيارشد  كارشناس 4

  
  چكيده

داخل به هاي صنعتي، كنترل كيفيت هواي  ها و كارگاه در آزمايشگاه
حفاظت از وسايل و  همچنين ايجاد محيطي سالم براي افراد و منظور

هاي تهويه موضعي با  سيستم .گيرد صورت مي ت صنعتيمحصوال
مواد پخش شده توسط  خروجي ايجاد جريان هوا به سمت دريچه

 سطح غلظت موادو  دنكن   منابع آلودگي را به بيرون هدايت مي
اين . ندنرسا  ميآالينده موجود در هوا را به سطح پائين و قابل قبولي 

نبع توليد ها، شامل يك هود مكنده هستند كه در مجاورت م سيستم
بيني ميدان جريان  در اين پژوهش، براي پيش .گيرد آلودگي قرار مي

نت استفاده شده ئافزار فلو اي از نرم هودهاي مستطيلي و دايره در اهو
كانتورهاي اندازه سرعت و با استفاده از نتايج بدست آمده  .است

براي اندازه  از آنجايي كه .اند منحني اندازه سرعت گزارش شده
نتايج  ،، حل تحليلي وجود دارددريچه هود يت در خط مركزسرع

حاصل از حل عددي با اين حل مقايسه و تطابق خوبي بين نتايج 
 ثانويه جرياندر معرض در مورد هودهائي كه . مشاهده شده است
دهد كه با  نتايج چنين نشان مي قرار دارند،آنها  يعمود بر خط مركز

با  هود اثر پوششي هود افزايش و افزايش ابعاد دريچه و سرعت مكش
با ثابت ماندن . يابد زياد شدن سرعت جريان ثانويه اين اثر كاهش مي

سرعت مكش هود به سرعت جريان ثانويه، خط  تابعاد دريچه و نسب
  .ماند جريان عبوري از مركز هود و در نتيجه اثر پوششي هود ثابت مي

د، ناحيـه پوششـي   تهويه صنعتي، كنترل آلودگي، هو: كلمات كليدي
  هود

  
  مقدمه

توان به پيچيدگي عمليات و فرآيندهاي  از آثار توسعه صنايع، مي
مختلف صنعتي و همچنين مصرف روزافزون مواد و تركيبات 

آميز و  شيميايي بسيار خطرناك و سمي كه داراي اثرات مخاطره
مجموع اين . اي بر روي سالمتي افراد هستند نام برد شناخته شده

تهويه صنعتي به عنوان بهترين  هاي استفاده از سيستم اهميتموارد 
دفع بارهاي هاي محيط كار،  كننده روش كاهش و كنترل آلوده

گرد  و جلوگيري از تراكم غلظت بيش از حد گازها، بخارات و حرارتي
  . دهند و غبارهاي قابل انفجار در صنايع را بيشتر نشان مي

 استاين زمينه صورت گرفته تحقيقاتي كه تا كنون در  اغلب در
بكر در تحقيقي با  فلين و الن .هاي تجربي استفاده شده است از روش

اي  عنوان حل جريان پتانسيل براي جريان هواي هودهاي دايره
، يك حل تئوري براي ميدان سرعت سه بعدي ارائه و ]1[ دار فلنج

 ]2[ النتايج حاصل از آن را با معادالت تجربي به دست آمده توسط دا
اي براي محاسبه سرعت در هر نقطه  آنها معادله ساده. مقايسه كردند

گيري  ه اندازهديگر ب يتحقيقآنها در  .تحت اثر هود به دست آوردند
ها به نرخ  ش آلودگيمككه در واقع نسبت نرخ (راندمان پوششي هود 

اي  به كمك تست گاز هگزافلوريد گوگرد در هود دايره) توليد آن است
آنها يك فرمول براي ]. 3[ در محيط پرداختند ثانويهوجود جريان با 

محاسبه فاصله بحراني از خط مركز هود كه در آن راندمان پوششي 
 در رابطه ارائه شده. شود ارائه كردند درصد در نظر گرفته مي 50هود 

فاصله بحراني تابعي از قطر دريچه هود و نسبت سرعت مكش هود به 
ادسن و همكاران در م. تعريف شده است هثانويسرعت جريان 

مطالعات آزمايشگاهي و عددي روي راندمان هود از نظر پوشش، 
كنترل  حجميك  آنها]. 4[ اصول اساسي در اين زمينه را بيان كردند

يك روش عددي معتبر براي بررسي راندمان هود در نظر  و فرضي
يدان جريان همچنين يك روش آزمايشگاهي براي مطالعه م. اند گرفته

ها شامل تست دود در نظر  و الگوهاي جريان مربوط به هوا و آالينده
آنها به اين نتيجه رسيدند كه راندمان هود به هندسه آن، . اند گرفته

 .آلودگي بستگي داردمنبع مشخصات جهت آن و  و ثانويهنرخ جريان 
جريان در سيستم هود آشپزخانه به روش عددي ديگر  يدر تحقيق

آنها با مدلسازي يك ]. 5[ ابانتو و همكارش بررسي شده استتوسط 
، مومنتوم، پيوستگيمعادالت حاكم شامل معادله هود آشپزخانه، 

 همچنيناند و   نمودهافزار فلوئنت حل  به كمك نرمرا  اغتشاش وي ژانر
تا اند  را نيز بررسي كردهمدل هود در يك آشپزخانه با ابعاد كامل 

اثر  شهمكارو  ساي .بيني شود اين حالت پيش شرايط جريان هوا در
 ندا هبررسي كرد آنگيري هود را بر ناحيه تحت پوشش  جهت زاويه

گيري هود،  نتايج بررسي آنها نشان داد كه چنانچه زاويه جهت. ]6[
باشد، ناحيه تحت پوشش هود بزرگتر  ثانويهدر خالف جهت جريان 

. اين اثر بيشتر خواهد بودخواهد بود و هرچه اين زاويه بزرگتر باشد 
البته آنها براي بررسي اين اثر به جاي در نظر گرفتن خط جريان 

 .گرفتند گذرد را در نظر جداكننده، خط جرياني كه از مركز هود مي
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شرواني تبار و همكاران در تحقيقي با عنوان بررسي ميدان جريان 
ه بررسي دار با سطح مقطع مستطيلي و دايروي ب اطراف هودهاي فلنج
آنها از دو مدل پتانسيل و مدل جريان ]. 7[ند ا هدر اين زمينه پرداخت

هاي قبلي مقايسه شده  نتايج حاصل با حل. اند مغشوش استفاده كرده
اين مقايسه تطابق خوبي را بين نتايج دو مدل در خط مركز . است

توان جريان غيرچرخشي در خط  دهد كه علت آن را مي هود نشان مي
  .هود دانست يمركز

ميدان جريان اطراف هود در  عددي ، بررسيدر تحقيق حاضر
انجام شده آن  يعمود بر خط مركز ثانويهمحيطي با وجود جريان 

نتايج آزمايشگاهي از  ،براي بررسي صحت برخي از نتايج .است
عالوه بر بررسي  .شده استستفاده ا تحقيقات قبلي در دسترس

كننده آن، به تحليل ميدان  يينتوانايي پوششي هود و عوامل تع
دار از جمله نمايش كانتورهاي اندازه  جريان اطراف هودهاي فلنج

شده  هود نيز پرداخته يسرعت، و منحني سرعت روي خط مركز
  . است

  
  تعريف مسئله و هندسه حل

شوند كه در آنها دريچه هود در  در اين تحقيق، هودهايي بررسي مي
طور كامل به عنوان فلنج فرض  ديوار به. تعبيه شده است داخل ديوار

طور تقريبي براي يك دريچه داخل ديوار  اين فرض به كه گردد مي
هندسه كلي مورد استفاده در  )1(در شكل ]. 8[ درست است

صورت شماتيك نشان  كار گرفته شده در اين تحقيق بههاي ب مدل
   .شده استداده 

  

   
  صورت شماتيك اي با وجود جريان ثانويه به يدان حل هود دايرهم -  1 شكل

  
براي بررسي  آنهمراه بخشي از محيط اطراف به  ديك كانال هو

كانال  )1(اگر چه در شكل  .فته شده استگراثر مكش هود در نظر 
اي نشان داده شده است، اما در اين تحقيق هودهاي  دايره دهو

مورد بررسي ميدان جريان هود با  در .دونش ميمستطيلي نيز بررسي 
با  يك كانال صورتب محيط اطراف دريچه هود، وجود جريان ثانويه

  .شود مدل مييك ورودي و يك خروجي 
  
  سازي عددي شبيه
. صورت گرفته استسازي عددي به وسيله كد تجاري فلوئنت  شبيه

كننده و نحوه انفصال معادالت از مرجع  حل ،در انتخاب مدل اغتشاش
سازي جريان مغشوش به كمك مدل  مدل .استفاده شده است] 6[

از  براي حل معادالت .انجام شده است k-ε,RNGمغشوش 
استفاده  از طرح جريان باال دست مرتبه اولو  كننده تفكيكي حل

  .شده است
ممنتوم، به كمك الگوريتم نيمه ضمني  معادالت پيوستگي و

الزم به . ديآ مي بدستشوند و ميدان فشار  با هم كوپل ميسيمپل 
ها و  نوع المان .باشد دائم مي كار رفته سه بعدي وذكر است كه مدل ب

دقيق براي بررسي  .ندا در نظر گرفته شده] 6[نوع شبكه مطابق مرجع 
اثرات ديواره و اليه مرزي بر ميدان جريان، شبكه در نزديك فلنج 

  . شود ريزتر در نظر گرفته مي
  

  نتايجصحت  بررسي
ثير پارامترهاي گوناگون بر توانايي أهاي بررسي و مقايسه ت از راهيكي 

خط جريان . در نظر گرفتن خط جريان مركزي است ،پوششي هودها
براي بررسي  .گذرد است كه از مركز هود مي جرياني خط ،مركزي

در حالتي كه جريان  ،اي و مستطيلي در هودهاي دايره صحت نتايج
مقادير سرعت روي خط  ود وجود ندارد،ثانويه عمود بر خط مركزي ه

اي  براي هود دايرهتحليلي  لو حعددي سازي  مركزي حاصل از شبيه
مقايسه با هم  )3(و  )2(هاي  در شكل به ترتيبو هود مستطيلي 

الزم به ذكر است نتايج تحليلي به كمك روش تئوري  .ندا شده
  .]10[ اند دست آمده پتانسيل به

  

  
  اي  دايرههود  يعت روي خط مركزسرتغييرات  – 2 كلش

  

  
  مستطيلي هود  يسرعت روي خط مركزتغييرات  – 3 كلش

  
خوبي بين نتايج وجود بسيار شود تطابق  همانطور كه مشاهده مي 
علت اين تطابق برقراري شرط جريان پتانسيل در خط مركزي . دارد

در واقع روي اين خط فرض . باشد هود به دليل دوري از ديواره مي
در ناحيه . باشد جريان غيرلزج و غيرچرخشي، فرض معقولي مي

نزديك به فلنج به دليل وجود اثرات لزجت و تشكيل اليه مرزي 
مقدار سرعت در نقاط و  وجود دارد اختالف جزئي ،نزديك ديواره

x 

y 
z 

 كانال هود

 محيط اطراف دريچه هود

 جريان ثانويه
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تحليلي اندكي  سازي عددي از مقادير مدلحاصل از نزديك به دريچه 
 يادير سرعت روي خط مركزبراي مشاهده بهتر مق. كمتر است

حاصل از حل عددي و تحليلي در نقاط نزديك به دريچه، نتايج 
  .آمده است )4(مربوط در شكل 

  

 
هود  در نقاط نزديك به دريچهي سرعت روي خط مركزتغييرات  – 4شكل

 تحليلي و حل عدديبين نتايج قايسه م :مستطيلي
  

 ،برقرار استود بر خط مركزي ه ثانويه عمودحالتي كه جريان  رد 
نتايج مربوط به خط جريان عبوري از مركز هود با نتايج حاصل از 

 در شكل ]11[و نتايج تجربي مرجع ] 6[سازي عددي مرجع  شبيه
  . مقايسه شده است) 5(

  
  :عبوري از مركز هودجريان خط  -  5شكل
  ]11[و ] 6[نتايج كار حاضر و مراجع  مقايسه

  
تطابق خوبي بين نتايج حاصل از گردد،  همانطور كه مشاهده مي

و نتايج حاصل ] 11[سازي عددي در اين تحقيق و نتايج تجربي شبيه
  .وجود دارد ]6[ مرجع سازي عددي از شبيه

  
  بررسي نتايج

در . گيرد سازي در دو بخش مورد بررسي قرار مي حاصل از شبيهنتايج 
د اي و هود مستطيلي مور بخش اول ميدان جريان براي هود دايره

توانايي بررسي قرار گرفته و در بخش دوم اثر پارامترهاي مختلف بر 
  .گيرد قرار ميهودها مورد بررسي  پوششي

  
  بررسي ميدان جريان - الف

 اي بررسي ميدان جريان هود دايره -1
مختصات بر مركز دريچه هود منطبق بوده و مبدأ ) 1(شكل مطابق 

و  .m30به قطر  ودكانال ه. قرار دارد x-yدريچه هود در صفحه 
 هو مكعب مدل شده به عنوان محيط اطراف دريچه هود ب m1طول 

mmmابعاد 111 در اين مدل . در نظر گرفته شده است ××
كه دريچه هود داخل آن تعبيه شده به عنوان كانال ثانويه سطحي از 

كانال ثانويه جرياني عمود بر جريان  در. شود فلنج در نظر گرفته مي
در مرز ورودي كانال ثانويه  .برقرار است xمكشي هود در جهت 

شرط جريان  آندر مرز خروجي ،  sm1سرعت جريان برابر 
در بقيه وجوه مربوط به كانال ثانويه شرط ديوار اعمال  وخروجي 

انال ثانويه قطر هيدروليكي برابر در مرز ورودي ك همچنين .گردد مي
m1  كانال در خروجي  .گردد درصد تعيين مي .40و شدت اغتشاش

 برابردر آن و مقدار سرعت  شود از شرط سرعت ثابت استفاده ميهود 
sm10  رز شدت اغتشاش موجود در م .گرفته شده استدر نظر

  .]10[ شود درصد تعيين مي 3.47برابر  ،خروجي دريچه هود
هاي مختلف با تعداد  شبكه ،به منظور انتخاب شبكه مناسب

سازي صورت گرفته  نظر گرفته شده و شبيه هاي مختلف در سلول
ها را با هم مقايسه كرد،  ين شبكهبراي اين كه بتوان به نوعي ا. است

هاي  زديك به مركز دريچه در شبكهاي كامالً ن مقدار سرعت در نقطه
اين مقايسه بين سه شبكه در نظر . مختلف، با هم مقايسه شده است

  .آمده است )1(گرفته شده در جدول 
  

  اي سازي هود دايره هاي به كار رفته در مدل شبكه – 1جدول 
  )s/m( سرعت در مركز دريچه   تعداد سلول  شبكه نوع 

  9.06  168469  شبكه خشن
  9.19  242072  شبكه متوسط
  9.16  291520  شبكه ريز

  
سلول براي  242072حدود رسد كه شبكه با  به نظر مي

ضريب زير تخفيف مورد استفاده براي متغير . سازي مناسب باشد مدل
ي جنبشي ژبراي نرخ اتالف اغتشاش و انر و 0.7فشار و ممنتوم 
كليه خطاي رائي در مورد معيار همگ. باشد مي 0.8اغتشاش، برابر 

معادالت اندازه حركت در سه ي، معادالت شامل معادله پيوستگ
در  −510برابر مغشوش  مدلمربوط به  تمعادالو  zو x، yراستاي 

  .نظر گرفته شده است
نشان داده شده  )7(و ) 6( هاي شكلكانتورهاي اندازه سرعت در 

  .است

 
  اي مدل هود دايره x-z ه سرعت در صفحهكانتور انداز - 6شكل
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  اي هود دايره y-zكانتور اندازه سرعت در صفحه  -  7شكل 

  
كه در راستاي  x-z، در صفحه شود ميمشاهده طوركه همان

جريان ثانويه است كانتورها تقارن ندارند در حالي كه در صفحه عمود 
تقارن كانتورهاي اندازه سرعت  y-zبر جريان ثانويه يعني صفحه 

نشان ) 8(هود در شكل  يمنحني اندازه سرعت روي خط مركز .دارند
شود با فاصله گرفتن از  طور كه مشاهده مي همان. داده شده است

رسد كه اين مقدار همان سرعت جريان  مي sm1سرعت به  ،دريچه
  .ثانويه است

  

 
  اي يرههود دا يمنحني اندازه سرعت روي خط مركز - 8شكل 

 
نشان داده ) 9(خط جريان عبوري از مركز دريچه هود در شكل 

توان به  طور كه پيش از اين اشاره شد اين خط را مي همان. شده است
  .عنوان معياري براي بررسي توانايي پوششي هود در نظر گرفت

  

  
  اي خط جريان عبوري از مركز دريچه هود دايره - 9 شكل

  
  مستطيلي بررسي ميدان جريان هود -2

كانال در . صورت شماتيك آمده است ميدان حل به) 10(در شكل
از . برقرار است zدر جهت  ،ثانويه جرياني عمود بر جريان مكشي هود

در به ترتيب  m1و .m60.، m10يك مكعب مستطيل با ابعاد 
و بقيه  استفاده شده استي مدل كردن هود برا xو  z، yي هاراستا

شدت اغتشاش موجود در مرز . اي است مشخصات مشابه هود دايره
  ].10[ شده استدر صد تعيين  .723برابر  ،خروجي دريچه هود

هاي مختلف با تعداد  شبكه ،به منظور انتخاب شبكه مناسب
. شده استسازي انجام  هاي مختلف در نظر گرفته شده و شبيه سلول

هاي مختلف،  مشابه قبل مقدار سرعت در مركز دريچه حاصل از شبكه
اين مقايسه بين سه شبكه در نظر گرفته . با هم مقايسه شده است

  :آمده است) 2( شده در جدول
  

 
  ميدان حل هود مستطيلي با وجود جريان ثانويهشماتيك نماي  -10شكل 

  
  مستطيليسازي هود  فته در مدله كار رب هاي شبكه – 2جدول 

  )s/m( سرعت در مركز دريچه   تعداد سلول  شبكه نوع 

  9.14  124512  شبكه خشن
  9.38  239006  شبكه متوسط
  9.35  308866  شبكه ريز

  
سلول براي  239006بكه با حدود رسد كه ش به نظر مي

عادالت معيار همگرائي براي كليه م. سازي مناسب باشد مدل
اي،  مشابه حالت هود دايره .در نظر گرفته شده است −510برابر

، براي .30ضريب زير تخفيف مورد استفاده براي متغير فشار 
ي جنبشي اغتشاش ژو براي نرخ اتالف اغتشاش و انر .70ممنتوم 

منحني اندازه سرعت روي خط مركز  .انتخاب شده است .80برابر 
) 12(و ) 11(هاي  شكلهود و خط جريان عبوري از مركز هود در 

  .نشان داده شده است
  

  
  منحني اندازه سرعت روي خط مركز هود مستطيلي - 11شكل
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  خط جريان عبوري از مركز دريچه هود مستطيلي -12شكل 

  
ثابت ماندن تمامي در صورت ) 10(مدل مطرح شده در شكل در 
 بديهي است باشد،y جهت جريان ثانويه در راستاي محور ، اگر مقادير

خواهد  x-yدر اين صورت خط جريان عبوري از مركز هود در صفحه 
در اين حالت در  x-zو  x-yكانتورهاي سرعت در صفحه . بود

  .اند نشان داده شده) 14( و) 13(هاي  شكل
 

 
  مدل هود مستطيلي x-yور اندازه سرعت در صفحه كانت -13شكل 

 

  
  هود مستطيلي x-zكانتور اندازه سرعت در صفحه  -  14شكل 

  
كه در  x-yدر صفحه  يابيم كه هاي باال در مي با مشاهده شكل

راستاي جريان ثانويه است كانتورها تقارن ندارند در حالي كه در 
انتورهاي اندازه ك x-zصفحه عمود بر جريان ثانويه يعني صفحه 

  .سرعت تقارن دارند
  

  نقش عوامل گوناگون درتوانايي پوششي هودهابررسي  -ب
جريان يك  در معرض هود پارامترهاي گوناگوني در توانايي پوششي

دريچه هيدروليكي توان به قطر  ثانويه، نقش دارند كه از آن جمله مي
اشاره  CVجريان ثانويه و سرعت  SV، سرعت مكش هود Dهود 
  . كرد

 

  اي هود دايرهبررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر توان پوششي 
  هود بررسي اثر قطر دريچه -1

در اين قسمت با ثابت نگه داشتن سرعت مكش هود و سرعت جريان 
 ين منظور سهدب. ثانويه، اثر قطر دريچه بررسي شده است

در نظر گرفته  براي قطر دريچه هود .m30و  .m10. ،m20مقدار
smسرعت مكش در هر سه حالت برابر . شده است سرعت  و 10/

smجريان ثانويه برابر  بين خطوط  مقايسه. فرض شده است 1/
شكل  درمذكور دريچه هود براي سه حالت  جريان عبوري از مركز

شود با افزايش  طور كه مشاهده مي همان .نشان داده شده است) 15(
شود توانايي  كه به تبع آن دبي مكشي هود زياد ميهود قطر دريچه 

همچنين تغييرات ارتفاع پوششي . يابد پوششي هود نيز افزايش مي
نشان داده شده ) 16(چه هود در شكل برحسب قطر دري chهود 
  . است

  

  
راي سه باي  دايرههود دريچه مقايسه خط جريان عبوري از مركز  - 15شكل

  قطر دريچه مقدار
  

  
  قطر دريچه هودبرحسب  اي دايره تغييرات ارتفاع پوششي هود - 16شكل
  

ايش قطر دريچه افز شود با مشاهده مي) 16(شكل  ازطوركه نهما
  .يابد افزايش ميتقريباً به صورت خطي  chهود، پارامتر 

  
  بررسي اثر سرعت جريان ثانويه -2

و  .m30هود برابر در اين قسمت با ثابت نگه داشتن قطر دريچه 
smبرابر با  سرعت مكش هود ثانويه بر  ، اثر سرعت جريان10/

  . شود توانايي پوششي هود بررسي مي
خط جريان عبوري از مركز سرعت جريان ثانويه بر تغيير تاثير 

همچنين تغييرات  .نشان داده شده است) 17(شكل  دريچه هود در
) 18(ارتفاع پوششي هود برحسب سرعت جريان ثانويه در شكل 

 . نشان داده شده است

hc
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راي سه باي  دايرههود وري از مركز دريچه مقايسه خط جريان عب - 17شكل

  سرعت جريان ثانويهمقدار 
  

 
  سرعت جريان ثانويهبرحسب اي  دايرهتغييرات ارتفاع پوششي هود  - 18شكل

  
شود با افزايش سرعت جريان ثانويه،  همانطوركه مشاهده مي

جريان با كاهش سرعت  يعني يابد، در هود كاهش مي chپارامتر 
البته اين تغييرات خطي . يابد ثانويه توانايي پوششي هود افزايش مي

  .باشد نمي
  

 بررسي اثر سرعت مكش هود -3
smبرابر با ثابت در نظر گرفتن سرعت جريان ثانويه  و قطر  1/

، اثر سرعت مكش هود بر توانايي پوششي .m30هود برابر  دريچه
متر  30و  20و 10براي هود سه سرعت مكش . گردد آن بررسي مي

  .بر ثانيه فرض شده است
خط جريان عبوري از مركز تاثير تغيير سرعت مكش هود بر 

همچنين تغييرات  .نشان داده شده است) 19(دريچه هود درشكل 
نشان ) 20(در شكل  مكشي هودشي هود برحسب سرعت ارتفاع پوش

شود با افزايش سرعت  كه مشاهده مي همانطور .ه شده استداد
  .بديا ميخطي افزايش صورت  هبتقريباً  مكش، توانايي پوششي هود

 

  
راي سه ب اي دايره هوددريچه مقايسه خط جريان عبوري از مركز  -19شكل 

  سرعت مكشي هود مقدار
  
  

  

 
سرعت برحسب اي  اي دايره دايرهتغييرات ارتفاع پوششي هود  - 20شكل

  دجريان مكشي هو
  
  بررسي توانايي پوششي هود در نسبت سرعت ثابت -4

اي  ثانويه به گونهجريان در اين بخش، سرعت مكش هود و سرعت 
شوند كه نسبت سرعت جريان ثانويه به سرعت مكش  تغيير داده مي

 .m30هود نيز ثابت و برابر  قطر دريچه .ثابت بماند .10هود برابر 
  .شود فرض مي

ه ك طوري هتاثير تغيير سرعت مكش هود و سرعت جريان ثانويه ب
 خط جريان عبوري از مركز دريچه هود درسبت آنها ثابت باشد بر ن

   .نشان داده شده است) 21(شكل 
  

  
با ثابت اي  دايره دريچه هود عبوري از مركز مقايسه خط جريان -21شكل 

  ها سرعت ماندن نسبت
  

همانطوركه در شكل قابل مشاهده است عليرغم تغيير سرعت 
مكش هود و سرعت جريان ثانويه، در صورتي كه نسبت اين دو 
سرعت ثابت بماند، خط جريان عبوري از مركز هود و به تبع آن 

كننده در  به عبارت ديگر عامل تعيين. دنكن ييري نميتغ chپارامتر 
اين موضوع بدين معناست كه . هاست مقدار اين پارامتر نسبت سرعت

در تعيين توانايي پوششي هودها در محيطي با جريان ثانويه، نسبت 
  .داردسرعت مكشي هود به سرعت جريان ثانويه اهميت 

نسبت ب تغييرات ارتفاع پوششي هود برحس) 22(شكل در 
نشان داده شده  .m30اي با قطر دريچه  ها براي هود دايره سرعت
ها، ارتفاع پوششي  شود كه با افزايش نسبت سرعت مشاهده مي .است

  .يابد هود افزايش مي
  

 
  ها سرعتبرحسب نسبت ) ch(تغييرات ارتفاع پوششي هود  -22شكل 
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  مستطيليپارامترهاي مختلف بر توان پوششي هود بررسي تاثير 
 بررسي اثر نسبت اضالع -1

در گوناگون  ar)(در اين قسمت دو هود مستطيلي با نسبت اضالع 
سرعت مكش در . اند و ابعاد دريچه يكسان بررسي شدهراستاي جريان 

و  sm1برابر ثانويه سرعت . فرض شده است sm10هودها برابر 
ابعاد دريچه، . باشد قطر هيدروليكي دو هود نيز يكسان مي

mm 1060 .. الزم به ذكر است كه . در نظر گرفته شده است ×
نسبت اضالع براي دريچه هود مستطيلي با وجود جريان ثانويه به 

  : گردد صورت زير تعيين مي
 )1 (  xz L/Lar=
و در راستاي عمود بر جريان ثانويه طول دريچه  zLدر آن،  كه 

xL  در اين بخش دو  .در راستاي جريان ثانويه استطول دريچه
در  /61 و 6دريچه هود مستطيلي با ابعاد يكسان و نسبت اضالع 

فته شده است و خط جريان عبوري از مركز هود در شكل نظر گر
رود در صورت  همانطوركه انتظار مي. مقايسه شده است) 23(

قرارگيري طول بزرگتر دريچه در راستاي جريان ثانويه، توانايي 
  .يابد درصد افزايش مي 20پوششي هود در اين راستا تا حدود 

  

 
خط جريان عبوري از مركز  برتغيير نسبت اضالع دريچه تاثير  -23 شكل

  هود مستطيلي
  

  اثر سرعت جريان ثانويهبررسي  -2
mm اي به ابعاد دريچه 1060 .. در نظر گرفته  6با نسبت اضالع  ×

. باشد ميsm10 ثابت و برابر سرعت مكش هود. شده است
smمختلف جريان ثانويه  هاي سرعت /.40 smو  گرفته در نظر 1/

نشان داده شده ) 24(شده و اثر تغيير آن بر پوشش هود در شكل 
اي در اين حالت  شود مشابه هود دايره همانطور كه مشاهده مي .است

 نيز سرعت جريان ثانويه اثر معكوسي بر توانايي پوششي هود
  .رداگذ مي
  

 
با تغيير مستطيلي دريچه هود يسه خط جريان عبوري از مركز مقا - 24شكل

  سرعت جريان ثانويه

  بررسي اثر سرعت مكش هود -3
mm براي بررسي اثر سرعت مكش هود، دريچه با ابعاد 1060 .. با  ×

sm1و سرعت جريان ثانويه 6نسبت اضالع  فته در نظر گر 
خط جريان عبوري از مركز هود براي مقادير مختلف سرعت . شود مي

همانطوركه مشاهده  .مقايسه شده است )25(مكشي هود در شكل 
صورت  هب شود با افزايش سرعت مكش، توانايي پوششي هود مي
  .بديا ميخطي افزايش غير

  

  
ندن با ثابت مااي  دايره هود مقايسه خط جريان عبوري از مركز -25شكل 

  ها سرعت نسبت
  

  بررسي توانايي پوششي هود در نسبت سرعت ثابت -4
mmابعاد اي به  دريچه 1060 .. در نظر گرفته  6با نسبت اضالع  ×

به ترتيب با ثانويه مقدارسرعت مكش هود و سرعت جريان . شده است
CV  وSV خط جريان عبوري ) 26(در شكل . قابل تشخيص هستند

سرعت مكشي هود و متمايز از  براي دو مقدارهود دريچه از مركز 
  .ستمقايسه شده ابا هم سرعت جريان ثانويه 

 

  
با ثابت اي  دايره دريچه هود مقايسه خط جريان عبوري از مركز - 26 شكل

  ها سرعت ماندن نسبت
  

هاي  شود كه با تغيير سرعت اي مشاهده مي مشابه هود دايره
ها ثابت بماند،  مكش هود و جريان ثانويه در صورتي كه نسبت سرعت

 در هودبنابراين  .ماند خط جريان عبوري از مركز هود ثابت مي
ها عامل مهمي در ميزان توانايي پوششي  مستطيلي نيز نسبت سرعت

براي مقادير  ch پارامتر نيز) 27(شكل در  .آيد هود به حساب مي
 هيدروليكي با قطر مستطيليها براي هود  مختلف نسبت سرعت

  .قابل مشاهده است m3.0دريچه 
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  ها سرعتبرحسب نسبت ) ch(تغييرات ارتفاع پوششي هود  -27شكل 

  
  گيري نتيجه

راف هود در محيطي با وجود جريان در اين تحقيق ميدان جريان اط
سازي و تاثير پارامترهاي مختلف  ثانويه عمود بر خط مركزي آن شبيه

نتايج بر اساس . بر توانايي پوششي هود مورد مطالعه قرار گرفت
با افزايش قطر هيدروليكي دريچه هود، كه مشاهده شد حاصله 

 ، وسعتافزايش سرعت مكشي هود و كاهش سرعت جريان ثانويه
در همچنين مشاهده شد كه . مي شودناحيه تحت پوشش هود بيشتر 

صورتي كه سرعت مكشي هود و سرعت جريان ثانويه تغيير كنند ولي 
به تبع آن  جريان عبوري از مركز هود و نسبت آنها ثابت بماند، خط

مشاهده شد كه در هودهاي . ماند توانايي پوششي هود تقريباً ثابت مي
آن در راستاي جريان ثانويه قرار  بزرگترضلع هودي كه مستطيلي، 

   .بيشتري مي باشدپوششي گيرد داراي توانايي  مي
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