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  چکیده
  

نه سبب ين هزيکه بتواند با کمتر يافتن راهي يامروز، تالش برا ياياز جمله آب در دن ياتياالت حيانتقال ست يبا توجه به اهم
استفاده از مواد کاهنده  ،ها ن راهيتر ن و سادهيتر است. از جمله مهم مهم ،ال شوديدر هنگام انتقال س يکاهش مصرف انرژ

 يم کربوکسيو سد ٥٨ لي، کارآاکر٣٠ليمر کارآاکرير کم از سه پليمقادن پژوهش، افزودن يهدف از اان است. ياصطکاک در جر
ها و  لوله اصطکاک درخطوط از يتلفات هد ناش زانيرات مييتغ يبررس يبرا يباران ياريستم آبيل سلولز در خطوط لوله سيمت
م يو سد ١٠٠٠و  ٥٠٠،١٠٠ يها در غلظت ٥٨و  ٣٠ليکارآاکرش ين آزماي، در ااستها  ر آن بر شعاع پاشش آبپاشيثأت

پمپ  با ،به آب داخل مخزن اضافه و بعد از حل شدن تريگرم بر ل يليم ١٥٠و  ١٠٠، ٥٠ يها ل سلولز در غلظتيمت يکربوکس
عملکرد  ٣٠ليل سلولز و کارآاکريمت يم کربوکسيسد يهامري. پلانجام شده استپاشش  ها ق آبپاشيوارد خط لوله و از طر

در غلظت  ٣٠ليآب خالص، کارآاکر يه برايتر بر ثانيل ٤٢٣/٠ يمقدار افت در دب .ندنشان داد ٥٨ لينسبت به کارآاکر يبهتر
 ١٥٠ل سلولز در غلظت يمت يم کربوکسيتر و سديگرم بر ل يليم ١٠٠٠در غلظت  ٥٨کارآاکريل تر، يل  گرم بر يليم ١٠٠٠

 يريگ اندازهمتر  يليم ٢٠متر و به قطر  ٤٠به طول  يا در لولهمتر  ٣٩/١٢و  ٠٩/١٦، ٨/١٢، ٠٤/٢٠ ترتيب بهتر يگرم بر ل يليم
 گرم بر ليتر ميلي ١٠٠٠ش شعاع پاشش در غلظت يو حداکثر افزا يحداکثرکاهش افت اصطکاک سبب ٣٠ليکارآاکر. شد
درصد و  ٩/٥و  ٦/١٩برابر با  ترتيب به گرم بر ليتر ميلي ١٠٠٠در غلظت  ٥٨کارآاکريل درصد،  ٦/١١و  ١/٣٦برابر با  ترتيب به

  درصد نشان داد. ٦/١٥و  ١/٣٨برابر با  ترتيب به گرم بر ليتر ميلي ١٥٠ل سلولز در غلظت يمت يم کربوکسيسد
  

  .دراگ کاهنده دراگ، ماده کاهش، شعاع پاشش آبپاش لوله، پليمر،، خطوط: ي کلیديها واژه
  

. استفاده از مواد کاهنده اصطکاک براي کاهش افت اصطکاکي خط انتقال در يک ۱۳۹۵زاده م.  ت. احمدي ش. و ذوالفعلي حسنلو ع. سهرابي ارجاع:
  .۳۸-۳۱: ۲۲سيستم آبياري باراني. مجله پژوهش آب ايران. 

  
  

                                                 
  .دانشگاه تهران ،آباداني و آبياري مهندسيدانشکده  ،دانش آموخته کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي -١
  .دانشگاه تهران ،آباداني و آبياري مهندسيدانشکده  ،استاد گروه آبياري و زهکشي -٢
  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران. ت علميأعضو هي -٣
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  مقدمه 
محدود بودن منابع انرژي از يك سو و افزايش روز افزون 

 سبب که تقاضاي انرژي از سوي ديگر عواملي هستند
ت مديريت مصرف انرژي در يارتقاي درجه اهم

هاي كالن و خرد در كشورهاي توسعه يافته و  ريزي برنامه
ن نقاط مختلف يوجود افت فشار ب .اند هشددر حال توسعه 

توسط  يمصرف يزان انرژيباال رفتن م سببخطوط لوله 
ار يبس ين رو کاهش دادن آن امريشود، از ا يها م پمپ

از افت فشار در طول خطوط  ياست. بخش بزرگ ياتيح
واره يال و دين سيب يلوله به خاطر وجود تلفات اصطکاک

 يت افزودن موادن افيکاهش ا يها از روش يکيلوله است. 
ا عوامل کاهنده دراگ به يموسوم به مواد روان کننده 

ن مواد يار کم ايمقدار بسان خط لوله است. با افزودن يجر
به خطوط لوله و کاهش افت ) ١ونيليچند قسمت در م(

ن ييپمپ پا با يان، مقدار مصرف انرژيجر ياصطکاک ذات
  د.يآ يم
کاهنده اصطکاک  يمرهاياز عوامل کاهنده دراگ، پل يکي

آشفته و  يها انيکاهش اصطکاک در جر سببکه  است
، يشوند (کرم يآرام م يها انيش اصطکاک در جريافزا

١٣٨٨.(  
ن تا يمأ، آب از محل تفشار تحت ياريآب يها ستميسدر 

ن يکند و الزمه ا يفشار عبور م تحت يع از مجاريمحل توز
ها به آب  الکتروپمپ با شتريباست که  يحرکت وجود انرژ

 يها ستميان در سيم جريکه رژ ي يشود. از آنجا يمنتقل م
کاهنده مواد رو  نيا صورت آشفته است، از به يباران ياريآب

و  باشدد يتواند مف يم يمصرف يکاهش انرژ يبرااصطکاک 
  .الزم شودو سوخت  يانرژ ييجو صرفه سببله ين وسيبد

مورد توجه  )١٩٤٨( تامزنخستين بار توسط  مسألهاين 
كه ضريب  ان کرديباي  قرار گرفت. وي با انتشار مقاله

تواند به طور  اصطكاك در جريان متالطم داخل لوله مي
محسوسي با افزودن مقدار كمي ماده پليمري قابل حل در 

و از آنجا كه افت فشار يك رابطه خطي با  کم شودآب، 
 يابد. ضريب اصطكاك دارد پس افت فشار نيز كاهش مي

 ياريستم آبيک سيمر در يش کاربرد پلين آزمايج اولينتا
مر يمنتشر شد. پل ١٩٦٦در سال  ٢ديه کاربياتحادتوسط 

ش شعاع يافزا سببد بود که يلن اکسايات يش پليمورد آزما
 ٧٥ش يمتر که باعث افزا ٣/٦متر به  ٦/٣پاشش از 

                                                 
1- ppm 
2- Union carbid 

) ۱۹۷۴همکاران (و  وفازول .شدشعاع پاشش  يدرصد
ک لوله يدر  ۱۴۰ ٣مر پرکوليبا پلش خود را يآزما

متر و با  ۲۵۰متر و به طول  يليم ۵۵به قطر  يکيپالست
 سببمتر انجام دادند که  يليم ۱۸ يبه قطر داخل يها نازل

 د.ش ppm (۱۰۰در غلظت ( يدرصد ۴/۲۲کاهش افت 
 با ديالمياکر يبا پل يشي)، آزما۱۹۷۹و همکاران ( يهال

 يمصرف يکاهش انرژانجام دادند و  ppm( ۳۰غلظت(
 ها را مشاهده کردند.ش شعاع پوشش آبپاشيستم و افزايس
استفاده د يک اسيلياکر ي)، از پل١٩٨٠( ٤اس و وسليال

 ppm٨٠)ا (کاهش اصطکاک ب درصد ٢٢-٢٨کردند و 
جه ينت گران پژوهشن يان يهمچن دست آوردند، هغلظت ب

 اه و خاکيگ يرو ياثر ناسازگار يمواد مصرف که ندگرفت
مر ياز چهار پل ،)١٩٨٢( و همکاران سنکار ندارد.

د، گزانتان و گوارگام در يلن اکسيات يپل ،ديالمياکر يپل
 يها  ها با غلظت استفاده کردند، آن ازيمورد ن يکاهش انرژ

 ٢٩/٢تا  ٠٦/١در دامنه ( يمختلف يمختلف و در فشارها
جه ياستفاده کردند، نت متر مربع ) يلوگرم بر سانتيک

نولدز يش عدد ريگرفتند که درصد کاهش اصطکاک با افزا
  شود. يشتر ميش غلظت بيو افزا

از  يج بهترينشان داد که گوارگام خالص نتا) ١٩٨٤( اگدون
 ياريستم آبيس در يمصرف يدر کاهش انرژ يگوارگام تجار

ن ي)، استفاده از چند١٩٩٤( و همكاران نگيس دارد. يباران
 وکرد  يبررسرا  يباران ياريآبمر کاهنده اصطکاک در يپل

لن يات يدرصد با استفاده پل ٤٦تا  يمصرف يکاهش انرژ
ن يرا مشاهده کرد و همچن ٣٠) ppmد با غلظت (ياکس

 با اضافه کردن يدرصد ٩٤ شعاع پاششش يافزا نيشتريب
)ppm (پوکان و همکاران گزانتان را مشاهده کرد. از ١٠٠ 
ک ي، از گوارگام خالص و گوارگام ناخالص در )٢٠٠٠(
جه گرفتند که هر يها نت استفاده کردند، آن ياريستم آبيس

ش شعاع پاشش يو افزا يمصرف يژکاهش انر سببدو ماده 
  .ها شدند آبپاش

ن پژوهش، ين موضوع هدف از ايت ايبا توجه به اهم
ر کم از مواد کاهنده اصطکاک در خطوط لوله يافزودن مقاد

ر مواد افزوده شده يثأت يبررس يبرا يباران ياريستم آبيس
لوله  از اصطکاک در خطوط يناش تلفات زانيرات مييبر تغ

  د.بوها  شعاع پاشش آبپاشر آن بر يثأتو 
 

                                                 
3- percol 
4- Elias.and Vocel 
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و  يدب ي
. در هنگام 
با اضافه کردن آب به مخزن سطح آب در 

ن يشد. بعد از ا
و افت متناظر با آن 

ر) ير کنترل (کم کردن ش
ادداشت اعداد هر دو فشار سنج 

حالت  ۵

 ۱۰۰با غلظت 
بود. ابتدا محلول مورد نظر آماده شد بعد 
د محلول داخل 
م ساعت دوباره محلول 
بعد بالفاصله پمپ روشن و پمپاژ محلول 

و افت  ي
 يريگ ح داده شد اندازه

با  .انجام شد
 يها ادداشت عدد

پمپ خاموش و هر سه آبپاش را نصب کرده و 
ها  گاه هي

 يريگ اندازه
فقط شعاع پاشش 

 .رديقرار گ
 ،تمام محلول

                               

يريگ د اندازه
. در هنگام شدهر دو فشار سنج انجام 

با اضافه کردن آب به مخزن سطح آب در 
شد. بعد از ا ي

و افت متناظر با آن 
ر کنترل (کم کردن ش

ادداشت اعداد هر دو فشار سنج 
۵ر کنترل در 

با غلظت  ۳۰
بود. ابتدا محلول مورد نظر آماده شد بعد 

د محلول داخل يتر رس
م ساعت دوباره محلول 
بعد بالفاصله پمپ روشن و پمپاژ محلول 

يدب يريگ اندازه
ح داده شد اندازه

انجام شدهر دو فشارسنج 
ادداشت عدد

پمپ خاموش و هر سه آبپاش را نصب کرده و 
يم و به تک

اندازه ين شده برا
فقط شعاع پاشش 

قرار گ يريگ
تمام محلول بعد از پمپاژ

  شد. يم 

                                                                                         

د اندازهيرس يتر
هر دو فشار سنج انجام 

با اضافه کردن آب به مخزن سطح آب در 
يثابت نگه داشته م

و افت متناظر با آن  يکامل باز دب
ر کنترل (کم کردن شيم ش

ادداشت اعداد هر دو فشار سنج 
ر کنترل در يم شين عمل با تنظ
  .شد

۳۰ليش کارآاکر
بود. ابتدا محلول مورد نظر آماده شد بعد 

تر رسيل ۷۵۰
م ساعت دوباره محلول يم زده شد بعد از ن

بعد بالفاصله پمپ روشن و پمپاژ محلول 
اندازه يکه برا

ح داده شد اندازهيتوض 
هر دو فشارسنج 

ادداشت عدديو  يدب
پمپ خاموش و هر سه آبپاش را نصب کرده و 

م و به تکيها را تنظ
ن شده براييمحکم بسته تا در قسمت تع

فقط شعاع پاشش  و انجام نشود
گ اندازه يبه عنوان مبنا

بعد از پمپاژپمپ را به کار انداخته و 
 يريگ اندازه

                                                      

تريل ۷۰۰داخل مخزن به حجم 
هر دو فشار سنج انجام  

با اضافه کردن آب به مخزن سطح آب در 
ثابت نگه داشته م ي

کامل باز دب به طور
م شيشد، با تنظ

ادداشت اعداد هر دو فشار سنج يو  يدب 
ن عمل با تنظ

شدمختلف با آب خالص انجام 
ش کارآاکريآزمامر مورد 

بود. ابتدا محلول مورد نظر آماده شد بعد 
۷۵۰حجم مخزن به 

م زده شد بعد از ن
بعد بالفاصله پمپ روشن و پمپاژ محلول 

که برا يبه همان روش
 يبا آب خالص در بخش قبل

هر دو فشارسنج  يها عدد
دب يريگ اندازه

پمپ خاموش و هر سه آبپاش را نصب کرده و 
ها را تنظ ت مشخص آبپاش

محکم بسته تا در قسمت تع
انجام نشود يپوشان

به عنوان مبنا
پمپ را به کار انداخته و 

اندازهشعاع پاشش 

  طرح شماتیک سیستم آبیاري بارانی مورد آزمایش

                                                      

داخل مخزن به حجم 
 يها عددادداشت 
با اضافه کردن آب به مخزن سطح آب در  يدب ير

يتريل ۷۰۰
به طورر يمرحله که با ش

شد، با تنظ ير
 يريگ اندازه

ن عمل با تنظيصورت گرفت. ا
مختلف با آب خالص انجام 

مر مورد ين پل
بود. ابتدا محلول مورد نظر آماده شد بعد  تريگرم بر ل

حجم مخزن به  اين که
م زده شد بعد از نه به يآن به خوب

بعد بالفاصله پمپ روشن و پمپاژ محلول  .م زده شد
به همان روش .شروع شد

با آب خالص در بخش قبل
عددادداشت ي

اندازه تمام شدن
پمپ خاموش و هر سه آبپاش را نصب کرده و  ،ها فشارسنج
ت مشخص آبپاشيدر موقع

محکم بسته تا در قسمت تع
پوشان شعاع پاشش هم

به عنوان مبنا يآبپاش وسط
پمپ را به کار انداخته و 

شعاع پاشش  پمپ خاموش و

طرح شماتیک سیستم آبیاري بارانی مورد آزمایش

                                                                     

داخل مخزن به حجم 
ادداشت ي

ريگ اندازه
۷۰۰حجم 

مرحله که با ش
ريگ اندازه
اندازه دوباره

صورت گرفت. ا
مختلف با آب خالص انجام 

ن پلياول
گرم بر ل يليم

اين کهاز 
آن به خوب

م زده شده به
شروع شد

با آب خالص در بخش قبل
يو  يدب

تمام شدن
فشارسنج
در موقع

محکم بسته تا در قسمت تع
شعاع پاشش هم

آبپاش وسط
پمپ را به کار انداخته و  دوباره

پمپ خاموش و
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و  ٥٨
 يرات افت اصطکاک
 يباران

تر يل 
فشارکارکرد 

 ).١ (شکل
 يتر

خط 
 ٢٠به قطر 

دو عدد 
ر کنترل و 

 يبرا
 الزم

 يبرا
. ابتدا مخزن 
د و بعد دو آبپاش 
ن دو آبپاش با 
ز باز 
 انجام

ر خط انتقال به طور 
 يد با روشن کردن پمپ، آب از قسمت خروج

از شروع کار 
سطح آب 
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٥٨کارآاکريل 
رات افت اصطکاک

باران ياريستم آب
 ۳۳/۸تا  ۰

فشارکارکرد  متر و
(شکل و اجرا شد.

تريل ٨٠٠زه ي
خط  يدر ابتدا

به قطر  ي
دو عدد  ،متر، سه عدد آبپاش هانتر

ر کنترل و يخط انتقال بعد از ش
برا ييخط انتقال بعد از آبپاش انتها

الزمن هد يمأت 

برامربوط به آب خالص 
. ابتدا مخزن انجام شد

د و بعد دو آبپاش 
ن دو آبپاش با 

ز باز ير نيمس ي
انجامن آبپاش 

ر خط انتقال به طور 
د با روشن کردن پمپ، آب از قسمت خروج

از شروع کار  قه
سطح آب  ين رفت) وقت

طرح شماتیک سیستم آبیاري بارانی مورد آزمایش -

 مخزن
کش الکتروپمپ کف

 دماسنج
 شیر گازي
 فشارسنج
متري میلی 20
 آبپاش

 درپوش انتهایی

/ پیاپی 3/ شماره 

کارآاکريل   ،٣٠ليمر کارآاکر
رات افت اصطکاکييتغ ي
ستم آبيس ،ها خط انتقال و شعاع پاشش آبپاش

۶/۰ يزان آبده
متر و ۵/۳تا 
و اجرا شد. يطراح

يک مخزن گالوان
در ابتدا ير گازي

يلنيات ي، لوله پل
متر، سه عدد آبپاش هانتر

خط انتقال بعد از ش
خط انتقال بعد از آبپاش انتها

 يبرار و پمپ کفکش 

مربوط به آب خالص 
انجام شد يو افت انرژ

د و بعد دو آبپاش شاز آب شرب پر 
ن دو آبپاش با يا يباز شدند و خروج

ي. نازل آبپاش انتها
ن آبپاش يبدنه ا يها از خروج

ر خط انتقال به طور يمس
د با روشن کردن پمپ، آب از قسمت خروج

قهيشد. بعد از چند دق
ن رفت) وقتي

-1شکل 

مخزن -1
الکتروپمپ کف -2
دماسنج -3
شیر گازي -4
فشارسنج -5
20لوله  -6
آبپاش -7
درپوش انتهایی -8

/ شماره 10مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

مر کارآاکرياثر سه پل
يل سلولز رو

خط انتقال و شعاع پاشش آبپاش
زان آبدهيم( با سه عدد آبپاش هانتر

تا  ۱/۲قه، شعاع پاشش 
طراح )بار ۳/

ک مخزن گالوانيمتشکل از 
ياز، شين آب مورد ن
، لوله پليانتقال جهت کنترل دب

متر، سه عدد آبپاش هانتر ٤٠
خط انتقال بعد از ش يدر ابتدا

خط انتقال بعد از آبپاش انتها
ر و پمپ کفکش 

مربوط به آب خالص  يها ش
و افت انرژ ي
از آب شرب پر  

باز شدند و خروج
. نازل آبپاش انتهاد
ها از خروج ي

مس ير کنترل در ابتدا
د با روشن کردن پمپ، آب از قسمت خروج

شد. بعد از چند دق 
ياز ب يپمپ (نوسانات فشار و دب

مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

 ها مواد و روش
اثر سه پل ي

ل سلولز رويمت يم کربوکس
خط انتقال و شعاع پاشش آبپاش

با سه عدد آبپاش هانتر
قه، شعاع پاشش 

/۵تا  ۱/۲ه شده: 
متشکل از  يار

ن آب مورد ن
انتقال جهت کنترل دب

٤٠متر و به طول 
در ابتدا يکي

خط انتقال بعد از آبپاش انتها يدر انتها
ر و پمپ کفکش يافت مس ي

شيدر مرحله اول، آزما
يمقدار دب ي

 يتريل ۷۵۰
باز شدند و خروج يو وسط

ديگرددرپوش مسدود 
يدب يريگ شد تا اندازه
ر کنترل در ابتداي

د با روشن کردن پمپ، آب از قسمت خروجشو
 خارج، ييآبپاش انتها

پمپ (نوسانات فشار و دب

مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

مواد و روش
يبررس يبرا

م کربوکسيسد
خط انتقال و شعاع پاشش آبپاش

با سه عدد آبپاش هانتر
قه، شعاع پاشش يدر دق

ه شده: يتوص
اريستم آبيس

ن آب مورد نيمأجهت ت
انتقال جهت کنترل دب

متر و به طول  يليم
يفشارسنج 

در انتها يگريد
يريگ اندازه
  بود.

در مرحله اول، آزما
يريگ اندازه

۷۵۰تا حجم 
و وسط ييابتدا

درپوش مسدود 
شد تا اندازه

ي. و ششود
شوکامل باز 

آبپاش انتها
پمپ (نوسانات فشار و دب
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ستم و نحوه يدر س يرييچ تغيبدون ه در مرحله بعد
ها نسبت به حالت قبل، مخزن دوباره از آب  استقرار آبپاش

پمپاژ تمام آب شرب پر و پمپ به کار انداخته شد بعد از 
و با شعاع پاشش  يريگ داخل مخزن، شعاع پاشش اندازه

 تريگرم بر ل يليم ۱۰۰با غلظت  ۳۰ ليمحلول ماده کارآاکر
دو ماده  يمراحل ذکر شده برا يسه شد. تماميمقا

گرم  يليم ۱۰۰۰و ۵۰۰، ۱۰۰در سه  ۵۸و  ۳۰ليکارآاکر
در سه ز ينل سلولز يمت يم کربوکسيسد يتر و برايبر ل

انجام شد. از  تريگرم بر ل يليم ۱۵۰و  ۱۰۰، ۵۰غلظت 
 صورت بهل سلولز يمت يم کربوکسيمر سديکه پل ييآنجا

ن ماده ابتدا يپودر جامد بود به خاطر حل شدن کامل ا
ن ياز ا ،ساعت ۲۴محلول مادر آماده شد بعد از گذشت 

مورد  يها آماده کردن محلول با غلظت يمحلول مادر برا
و  يدب يها يريگ ن همه اندازهينظر استفاده شد. همچن

ط يو در شراگراد  يدرجه سانت ۲۵ثابت  يافت در دما
شعاع پاشش،  يريگ اندازه يبرامزرعه انجام شده است. 

 .بدون باد به کار انداخته شد يها ستم در زمانيس
  
  مرهایپل

  30 لیکارآاکر
به روش که  يليآکر مريکوپل ونيامولس ۳۰ ليکارآاکر

 طيآب در مح زانيم شيسنتز شده است. با افزا يوني ريغ
بر  ياثرگذار جهيو در نت ونيسيامکان تورم ذرات امول

 ديسف عيما صورت بهماده  نيخواهد داشت. ا تهيسکوزيو
 هزار ۳۰ يجرم مولکول يو دارا pH= ۷ ،يونيريغ رنگ،

  .استگرم بر مول 
  

  58کارآاکریل 
جاد اتصاالت يت ايک با قابليليون اکريسيامول ۵۸کارآاکريل 

 ماده نياسنتز شده است.  يوني ريبه روش غکه  يعرض
 يو دارا =٢pH-٣، يونيريد رنگ، غيع سفيصورت ما به

  .استگرم بر مول  هزار ٢٤ يجرم مولکول
  

  ل سلولزیمت یم کربوکسیسد
) يکي از مشتقات NaCMCسديم کربوکسي متيل سلولز (

پليمر صنعتي مهم است که درگستره اتري سلولزي و يک 
سازي، صنايع غذايي،  ها، نساجي، کاغذ وسيعي در شوينده

گل حفاري در صنعت نفت کاربرد دارد.  داروسازي، و
بيشتر خصوصيات سديم کربوکسي متيل سلولز به سه 

، ميانگين تعداد مرپارامتر، يعني وزن مولکولي پلي
چگونگي توزيع ها به ازاي هر واحد گلوکوزي و  استخالف
هاي کربوکسي متيل در طول زنجيره پليمر  استخالف

چون  يدليل داشتن خواص هن ماده بياشود.  مربوط مي
حالليت در آب سرد و گرم، ايجاد ويسکوزيته در محلول، 

ضرر بودن  ي، بيتشکيل فيلم، خاصيت چسبندگ يتواناي
آب و  يبدن، تشکيل سوسپانسيون، توانايي نگهدار يبرا

 يکاربرد وسيع يآل يها و حالل يت به روغن، چربمقاوم
 مختلف دارد. يو توليد مواد غذاي يدر فرموالسيون، فرآور

ش ين آزمايل سلولز استفاده شده در ايمت يم کربوکسيسد
 MH14000 يکا و با کد تجاريآمر DOWشرکت  يديتول

  .استگرم بر مول هزار  ۲۴ يو با جرم مولکول
مورد استفاده  يها ها در غلظت مريک از پليته هر يسکوزيو

درجه با استفاده از  ۲۵ يدر دما ياريدر آب آب) ۱ (جدول
ران يمر ايو پل يميلد پژوهشگاه پتروشيسکومتر بروکفيو

هر  آورده شده است. ۱ ج آن در جدوليو نتا يريگ اندازه
 بر اساسمورد استفاده  يها مر در غلظتيسه پل

 ندارند يطيمح ستيمشکالت ز يالملل نيب يها استاندارد
  ).ASTM(استاندارد 

  
مورد  يها مرها در غلظتیته محلول پلیسکوزیو -1جدول 

  شیآزما
 

  ماده
 

       غلظت  
 (پي پي ام)

 سديم کربوکسي ٥٨ کارآاکريل ۳۰ کارآاکريل
 سلولز متيل

١ - - ٥٠ 
٠٩/١ ١ ٠١/١ ١٠٠ 
١٢/١ - - ١٥٠ 
٠٢/١ ٠٩/١ ٥٠٠ - 
٠٣/١ ١٥/١ ١٠٠٠ - 

  
  ج و بحثینتا

  رات افتییتغ یبررس
، با استفاده يدب يريگ طور که ذکر شد با هر بار اندازه همان

 يريگ ز اندازهياز دو فشارسنج مقدار افت متناظر با آن ن
و افت، رابطه  يدب يها بر داده يشد، با برازش منحن يم
مر يآب خالص و هر سه پل يخط انتقال برا ين افت و دبيب

ر ين روابط مقاديبا استفاده از ا حاصل شددر هر سه غلظت 
سه مربوط به يدست آمد و مقا  هکسان بي يها يافت در دب

  .انجام شدکسان) ي يها (در دب ن دادهيا يافت رو
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  :ر محاسبه شديرابطه ز بر اساسدرصد کاهش افت 

h∆  درصد کاهش افت؛hw  افت اصطکاکي با آب خالص
)m(  وhp  افت اصطکاکي آب به اضافه پليمر(m). 

  
   30 لیماده کارآاکر

تر ماده يگرم بر ل يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۱۰۰ج حاصل از ينتا
شده نسبت  يريگ اندازه يها يتمام دب يبرا ۳۰ل يکارآاکر

 -يدهد که نمودار دب يبه آب خالص کاهش افت نشان م
  بر يهرسه غلظت با برازش منحن يافت برا

  حاصل شد. زير آب خالص رابطه يافت برا -يدب يها داده
)۲(                                 1.979109.9H Q∆ =  

∆Hي، مقدار افت اصطکاک)m(  وQخط انتقال  ي، دب(lit/s)  
 يافت برا -يدب يها بر داده ين با برازش منحنيهمچن
هاي  ابطهر تريگرم بر ل  يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰،۱۰۰ يها غلظت

  دست آمد.   هب )۵) تا (۳(
)۳(                                      1.96698.42H Q∆ =  
)۴(                                      1.92684.59H Q∆ =  
)۵(                                    1.83161.856H Q∆ =  

آب خالص  ير کاهش افت، برايمقادسه يو مقا يبررس يبرا
با  ۳۰ ليش ماده کارآاکريو هر سه غلظت مورد آزما

ر افت ي) مقاد۵) تا (۲دست آمده (  هب يها استفاده از رابطه
درصد  -غلظت يدست آمد. منحن هکسان بي يها يدر دب

رسم شده است.  ۲در شکل  يچند دب يکاهش افت برا
دهد  ينشان م )۵(تا ) ۲(و روابط ن شکل ياج حاصل از ينتا

ت نسبت به آب در هر سه غلظ ۳۰ ليکه ماده کارآاکر
با  که شود يمشاهده من يهمچنخالص کاهش افت دارد. 

ش سرعت در لوله و به يبا افزا يعني يش مقدار دبيافزا
ان، يتر شدن جر نولدز و آشفتهيش عدد ريآن افزا دنبال

 يها يو در دب .شود يشتر مينسبت درصد کاهش افت ب
ش غلظت عامل کاهنده دراگ بر نسبت ير افزايثأباالتر ت

که در غلظت   يشتر است، به طوريدرصد کاهش افت، ب
ن دو ياختالف درصد کاهش افت ب تريگرم بر ل يليم ۱۰۰۰

 ۵۰۰، در غلظت  درصد ۳/۴برابر با  حداقل وحداکثر  يدب
درصد و درغلظت ۹/۱ن اختالف برابر با يا تريگرم بر ل يليم

  .استدرصد  ۵/۰برابر با  تريگرم بر ل يليم ۱۰۰

  58کارآاکریل ماده 
گرم  يليم ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۱۰۰ يها ج حاصل از غلظتينتا

 يها يتمام دب يبرا ۵۸کارآاکريل محلول  تريبر ل
 يشده نسبت به آب خالص، کاهش افت کمتر يريگ اندازه

 يدهد. منحن ينشان م ۳۰ لينسبت به محلول کارآاکر
 ۳سه غلظت و آب خالص در شکل  هر يافت برا -يدب

  آورده شده است.
افت حاصل از آزمايش  -هاي دبي با برازش منحني بر داده

و  ۵۰۰، ۱۰۰هاي  غلظت براي ۵۸محلول کارآاکريل 
  دست آمد.  ) به۸) تا (۶هاي ( گرم بر ليتر رابطه ميلي۱۰۰۰

)۶    (                                  1.980106.7H Q∆ =  
)۷                                      (1.96898.05H Q∆ =  
)۸                                      (1.93384.88H Q∆ =  

براي بررسي و مقايسه مقادير کاهش افت، براي آب خالص 
با  ۵۸هر سه غلظت مورد آزمايش ماده کارآاکريل و 

) ۸) تا (۶) و (۱دست آمده ( هاي به  استفاده از رابطه
دست آمده است. منحني  هاي يکسان به مقادير افت در دبي

رسم  ۳درصد کاهش افت براي چند دبي در شکل  -غلظت
در  ۵۸که ماده کارآاکريل  دهد شده است. نتايج نشان مي

نسبت به آب خالص کاهش افت دارد ولي هر سه غلظت 
کمتر است.  ۳۰اين کاهش افت نسبت به ماده کارآاکريل 

نيز رفتار  ۵۸شود ماده کارآاکريل  طور که ديده مي همان
دارد يعني با افزايش مقدار  ۳۰اي با ماده کارآاکريل مشابه

دبي يعني با افزايش سرعت در لوله و به دنبال آن افزايش 
تر شدن جريان، نسبت درصد کاهش  آشفته عدد رينولدز و

هاي باال، با افزايش دبي،  شود و در غلظت افت بيشتر مي
هاي پايين است، يعني  نسبت کاهش افت بيشتر از غلظت

گرم بر ليتر اختالف درصد کاهش  ميلي ۱۰۰۰در غلظت 
درصد، در  ۵/۱و حداقل برابر با  افت بين دو دبي حداکثر

 ۴/۰ ليتر اين اختالف برابر باگرم بر  ميلي ۵۰۰غلظت 
گرم بر ليتر اين اختالف برابر  ميلي ۱۰۰درصد و در غلظت 

صفر درصد است. در کل اختالف نسبت درصد کاهش  با
گيري شده با  افت بين دو دبي حداکثر و حداقل اندازه

  دهد. اختالف چنداني را نشان نمي ۵۸پليمر کارآاکريل 
  
  

  

)۱(      
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درصد کاهش  –افت، ب) منحنی غلضت

درصد کاهش  –افت، ب) منحنی غلضت

هر يافت برا
  .آورده شده است
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افت، ب) منحنی غلضت

  

افت، ب) منحنی غلضت

افت برا -ينمودار دب
آورده شده است ۴
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 ،۵۰ غلظت يافت برا -يدب يها بر داده يبا برازش منحن
دست  هب )۱۱(تا  )۹( ابطور تريگرم بر ل يليم ۱۵۰و  ۱۰۰
  .آمد

)۹(                                    1.93486.66H Q∆ =  
)۱۰(                                1.85771.82H Q∆ =  
)۱۱(                                 1.83159.88H Q∆ =  

آب خالص  ير کاهش افت، برايسه مقاديو مقا يبررس يبرا
ل يمت يم کربوکسيش ماده سديو هر سه غلظت مورد آزما

ر يمقاد، )۱۱(تا  )۹(و  )۱(دست آمده   هسلولز با روابط ب
از  نشانج ينتادست آمده است.   هکسان بي يها يافت در دب

ل سلولز در هر سه يمت يم کربوکسيمر سديپل ن است کهيا
دارد که از  ياديزغلظت نسبت به آب خالص کاهش افت 

 .دهد ينشان م يج بهتريش نتايگر مورد آزمايماده د دو
 زين ماده نيا يبرا شود يده ميد ۴طور که از شکل  همان
ش سرعت در لوله و به يبا افزا يعني يش مقدار دبيبا افزا
ان يتر شدن جر نولدز و آشفتهيش عدد ريآن افزا دنبال

شتر يهر سه غلظت، نسبت درصد کاهش افت ب يبرا
نسبت کاهش  ،يش دبيباال با افزا يها در غلظت و شود يم

 ۱۵۰در غلظت  يعني، استن ييپا يها شتر از غلظتيافت ب
 ين دو دبياختالف درصد کاهش افت ب تريبر لگرم  يليم

 ۱۰۰درصد و در غلظت  ۱/۴برابر با  حداکثر و حداقل
 ي. برااستدرصد  ۴ ن اختالف برابر بايا تريگرم بر ل يليم

درصد  ۶/۱ن اختالف برابر با يا تريگرم بر ل يليم ۵۰غلظت 
  . است

  رات شعاع پاششییتغ
ها  به شعاع پاشش آبپاش ين دو آبپاش بستگيب يا فاصله

به فشار، شکل و قطر  ين شعاع پاشش بستگيدارد که ا
ه خروج فواره آب نسبت به سطح يروزنه سر آبپاش و زاو

ن يشود بر ا ياد ميش فشار، برد پرتاپ زيدارد. با افزا يافق
از  يکاهش افت ناش سبباساس مواد کاهنده اصطکاک که 

ش فشار در يافزاشوند موجب  ياصطکاک در خط انتقال م
ش شعاع يافزا سببن يشود که ا يها م آبپاش يها نازل

مرها در يک از پلير هر يثأمنظور ت نيبد د.شو يمپاشش 
که  شد يها بررس هر سه غلظت بر شعاع پاشش آبپاش

رات ييدرصد تغآورده شده است.  ۵ ج حاصل در شکلينتا
  د.شمحاسبه  ريز شعاع پاشش از رابطه

)۱۲(      

، قدرمطلق درصد تغييرات شعاع پاشش؛ ∆Rكه در آن 
Rw شعاع پاشش با آب خالص ،)m(  وRp شعاع پاشش با ،

  است. )m(آب به اضافه پليمر 
 يم کربوکسيمر سدير پليثأدهد که ت ينشان م ها يبررس

مر يشتر از دو پليش شعاع پاشش بيل سلولز بر افزايمت
 تريگرم بر ل يليم ۱۵۰ن ماده در غلظت ي. ااستگر يد
ش شعاع پاشش، نسبت به آب يافزا سببدرصد  ۶/۱۵

ل سلولز يمت يم کربوکسيمر سديشود. بعد از پل يخالص م
 ليمر کارآاکريش شعاع پاشش پلير را بر افزايثأن تيشتريب

 داشته است. تريگرم بر ل يليم ۱۰۰۰در غلظت  ۳۰

  
  ش شعاع پاششیدرصد افزا -غلظت یمنحن -5 شکل

 
)، ۱۹۷۷( يلوملزم ارائه شده توسط يمکان بر اساس

 يها رهيزنج يشدگ ، دراز)۲۰۰۱( و همکاران کيوارهول
ل يان مانع از تشکيآن در جر يافتگيش يو آرا يمولکول

 يکم شدن افت اصطکاک سبب ان شده کهيدر جر ها پيچك
به جرم  يها بستگ رهيزنج يدرازشدگن ياکه  شود يم

مرها دارد هر چقدر جرم يپل يعامل يها و گروه يمولکول
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ن يل اياد باشد تشکيز يعامل يها و گروه يمولکول
هر چند جرم ن يبنابرا شود يانجام مها بهتر  رهيزنج

 ليل سلولز از ماده کارآاکريمت يم کربوکسيسد يمولکول
موجود  OH يعامل يها ل گروهيدل هب يکمتر است ول ۳۰

و تر  يطوالن يمولکول يها رهين ماده زنجيب ايدر ترک
 يدهد و از طرف ين ماده نشان مينسبت به ا يعملکرد بهتر

از  ترباال يداشتن جرم مولکولل يبه دل ۳۰ ليکاراآکر ماده
ش شعاع يدر کاهش افت و افزا ير بهتريثأت ۵۸کارآاکريل 

  پاشش داشت.

 
  يریگ جهینت
دهد که از نظر کاهش افت  يج حاصل نشان مينتا

دو  اضافه کردنش شعاع پاشش ير بر افزايثأو ت ياصطکاک
ل سلولز يمت يم کربوکسيو سد ۳۰ ليمر کارآاکريپل

از  .داشت ۵۸کارآاکريل مر ينسبت به پل يعملکرد بهتر
عنوان  توان به يم ،کردشان مر به خاطر عمليدو پلن يا

ا ي يباران ياريستم آبيک سيعامل کاهنده اصطکاک در 
مثل  يستم انتقال آب استفاده کرد. در مواقع اضطراريس

شتر ياز به انتقال آب بياد و نيتعرق ز ر ويکه تبخ يمواقع
 يو در طراح باشدد يتواند مف ين مواد مياستفاده از ا است

 خطوط انتقال بعد از انجام محاسبات يکيدروليه
نوع لوله را از نظر  ازيمورد نبا توجه به هد  يکيدروليه

 يکنند چون طراح يتحمل در برابر فشار انتخاب م
ممکن است  استحداکثر  ياز آبيبر اساس ن يکيدروليه

استفاده از ، ک دوره کوتاهي يبرا ياز آبين نيمأت يبرا
که  ناگزير گردداد و مقاوم به فشار باال يبا قطر ز يها لوله

انتخاب  سببتواند  ين دوره مين مواد در اياستفاده از ا
ز کاهش تعداد يبا قطر و تحمل فشار کمتر و ن يها لوله

زان يش مين افزايستگاه پمپاژ شود. همچنيا يها پمپ
ها در  ها باعث کمتر شدن تعداد آبپاش شعاع پاشش آبپاش

تواند  ين مواد مين استفاده از ايد. بنابراشو يواحد سطح م
 يردارب و بهره يطراح يها نهيکاهش قابل توجه هز سبب

  شود. تحت فشار ياريآب يها سامانه
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