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 ظيغل انيجر بر مستغرق رينفوذناپذ هايصفحه تيموقع و هيزاو ريتأث يشگاهيآزما يبررس
  

  ٤يقربان زهرا و ٣زاده يرآباديام يمهد ،*٢نژادمهيخز نيحس ،١اريآب محسن

  
  

  چکيده
  
 پديده اين دقيق شناخت ي درباره مطالعه رو، نيا از .است رسوبات نشينيته و انتقال عامل معموالً غليظ جريان سدها، مخازن در
 ،۳۰ ،۱۵ ،۰ هيزاو ۷ با مستغرق رينفوذناپذ يهاصفحه ه،يزاو ريتأث يبررس يبرا پژوهش، نيا در .است برخوردار خاصي اهميت از

 در متفاوت تيموقع ۸ با هاصفحه ها،آن تيموقع ريتأث يبررس يبرا نيهمچن و انيجر محور به نسبت درجه ۹۰ و ۷۵ ،۶۰ ،۴۵
 .گرفت انجام هم از متريسانت ۵۰ ي فاصله به مقطع ۶ در يشانيپ ارتفاع و سرعت رييگاندازه .گرفتند قرار ظيغل انيجر ريمس

 سرعت، به مربوط بعديب ينمودارها ،نگهاميباک يپا روش به يابعاد ليتحل انجام با و آمده دستبه يهاداده اساس بر سپس
 حالت به نسبت ظيغل انيجر يشرويپ سرعت که داد نشان جينتا شد. رسم ظيغل انيجر يشانيپ کيمتريدنس فرود عدد و ارتفاع
 در زين کيمتريدنس فرود عدد .افتي کاهش درصد ۱/۲۷ تا ۶/۸ زانيم به مختلف يايزوا با هاصفحه نصب تيوضع در شاهد
 يشرويپ سرعت مختلف، يهاحالت در داد نشان زين هاصفحه يهاتيموقع يبررس .داشت يکاهش روند انيجر ريمس طول
 ۳/۶ ي اندازه به صفحات يريقرارگ تيموقع نيبدتر در ر)ينفوذناپذ صفحات بدون (بستر شاهد حالت به نسبت ظيغل انيجر

  .ابدييم کاهش درصد ۱/۴۵ صفحات يريقرارگ تيموقع نيبهتر در و شيافزا درصد
  

  .يشگاهيآزما مدل ،يزبر و موانع، ظيغل انيجر کنترل سرعت جريان، :كليدي يها واژه
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صفحه نصب
متر ۳( هاصفحه

 مستغرق ر
راتييتغ ي محدوده
غلظت در هيزاو

بر مستغرق نفوذناپذير

θ×hf

=f*(α, L

کردن از نيروهاي لزجتي، سرعت پيشاني در هر 
زير تعريف کردي  همعادل

ي سرعت پيشاني جريان غليظ در 
ي آزمايشگاهي ضريب 

) استخراج شد. اين ۱۹۵۸
غليظ جريان پيشاني
کمک آيد، بادست مي

  شد:
                                          ((g'hf)

.

غليظ؛ جريان
h ،پيشاني ارتفاع

              
  درجه ۶۰ زاويه

Re
۳/۲
۲/۲
۴۱/

 کنترل براي
فواصل ،X نماد
نصب يابتدا از 
صفحه نصب کل

رينفوذناپذ 
محدوده ،۶ شکل
زاو ۷ يبرا 

نفوذناپذير هاي

L ,S , ∆c
ρa

, hb
hf

کردن از نيروهاي لزجتي، سرعت پيشاني در هر 
معادلتوان به صورت 

ي سرعت پيشاني جريان غليظ در 
ي آزمايشگاهي ضريب  شده

۱۹۵۸و  ۱۹۵۷) (کئولگان 
پيشاني سرعت

دست ميبه 
شد: براي هر آزمايش محاسبه

                                          (
جريان پيشاني ، سرعت
hf و مؤثر؛ ثقل

زاويه صفحات با

Fr
۴۷/۰  
۲۸/۰  
۳۴/۰  

  

براي صفحات ت
نماد .است 
 )يشانيپ ارتفاع
X، کل طول

 يهاصفحه 
شکل :ظيغل
 را انيجر ي

هايصفحه موقعيت

               b

f
, X

hf
) 

کردن از نيروهاي لزجتي، سرعت پيشاني در هر 
توان به صورت لحظه را مي

ي سرعت پيشاني جريان غليظ در  بنابراين، براي مقايسه
شده شرايط مختلف ايجاد

) (کئولگان ۵
سرعت بررسي که با

 حجمي برشي
براي هر آزمايش محاسبه

                                          (
 Ufسرعت ،

ثقل ، شتاب

صفحات با قرارگيري

  شده
Frd 

۷۱/۰ -۴۷
۷۴/۰ -۲۸
۶۴/۰ -۳۴

  

تيقابل زاني
 صاف بستر
ارتفاع و سرعت
Xa و نظر مورد

 يريقرارگ 
غل انيجر ي

يشرويپ بعد

 ب

موقعيت و زاويه

)٤  (            

کردن از نيروهاي لزجتي، سرعت پيشاني در هر  نظر صرفبا 
لحظه را مي

بنابراين، براي مقايسه
شرايط مختلف ايجاد

۵ي ( معادله
که با ضريب
برشي سرعت
SPSS براي هر آزمايش محاسبه

)۵                                          (
 آن: در که

، شتاب'g تجربي؛
 است.

  

    
قرارگيري ي نحوه -و ب

شده انجام يهاش
∆ 
۴۰ 
۴۰ 

زانيم ي دهنده
بستر به نسبت
سرعت( هاداده

مورد مقطع تا
  .است

 ي هيزاو اثر
يهامشخصه
بعديب سرعت

ب

زاويه تأثير آزمايشگاهي

 پيرامون
 ارتفاع
 ،
 سيال
 ي
 دليل
 وجود
 در
 ابعادي
جايي 
 جريان
( 
 تأثير
 دنسيمتريک
 (

)

با 
لحظه را مي

بنابراين، براي مقايسه
شرايط مختلف ايجاد

معادله
ضريب
سرعت
SPSS

)
که

تجربي؛
است.

  

    
و ب ۱ تيموقع

شيآزما از يفهرست
∆c(g/l)

۲۰، ۴۰
۲۰، ۴۰

۲۰ 
  

 ان
 ج
 سرعت
 ر
 ان
( 
 نشان

دهنده
نسبت
داده

تا
است

اثر
مشخصه
سرعت

آزمايشگاهي بررسي

پيرامون سيال
 hb ،ارتفاع
، Uf غليظ؛ جريان

سيال مخصوص
ي ، زاويهθ غليظ؛
دليلبه که(

وجودبه پيرامون
در با .است
ابعادي آناليز

جايي آن از 
جريان شرايط

ρa×Uf×hf( غليظ

μd.c
(

تأثير از دارد،
دنسيمتريک

) ٤( ي معادله

موقع در صفحات

فهرست -۱ جدول
(%)S  
، ۲  
، ۲ 
۱ 
  

انيجر ،هاش
جينتا قسمت

سرعت و ارتفاع
رينفوذناپذ صفحات

انيجر يشان
)شاهد شيآزما

نشان بعد،ي

بررسي                                

سيال با غليظ
 ؛)است غليظ

جريان پيشاني
مخصوص ، جرم
غليظ؛ جريان
( يافته کاهش
پيرامون سيال

است) است غليظ
 Uf و aρ، آناليز
 همچنين. گرفت

شرايط در و فلوم
غليظ جريان

دارد، قرار متالطم
دنسيمتريک فرود عدد

معادله طبق آن 

صفحات يريقرارگ 

جدول
(%)
۱،
۱،

۱

شيآزما تمامي
قسمت ينمودارها

ارتفاع ي دهنده
صفحات يدارا
شانيپ ارتفاع و

آزما( رينفوذناپذ
يب ينمودارها

                                

غليظ جريان غلظت
غليظ جريان 

پيشاني ، ارتفاع
، جرمaρ غليظ؛

جريان ديناميکي
کاهش ثقل ، شتاب
سيال با غليظ 
غليظ جريان 

 ،hf  تکراري
گرفت انجام
فلوم در پژوهش

جريان رينولدز عدد
متالطم جريان

عدد بنابراين. 
 بر مؤثر پارامترهاي

      
 يِ نحوه -الف

α  
-  
۹۰ 

  هيزاو۷
  

تمامي در ۱
نمودارها در .است 
دهندهنشان ،
دارا بستر در

و سرعت انگر
نفوذناپذ صفحات

U/Uf نمودارها در

 الف

                                                                   

غلظت اختالف
 غلظت همان

، ارتفاعhf غليظ؛  جريان
غليظ؛ جريان پيشاني

µديناميکي ، لزجت
، شتاب'gو افق؛

 جريان دانسيته
 حرکت عامل
تکراري پارامتر سه
انجام کينگهاماب 

پژوهش اين هاي
عدد و پذيرفت

جريان محدوده در
. است شده 
پارامترهاي و 

      
الف ۵ شکل

 
ت
۵   

  بحث
۱ جدول 
 آشفته ميرژ
،Uf و hf نماد
در ظيغل ان
انگرينما ، Uو 

صفحات بدون بستر
U نسبت ،ن

٧٨                                

 

اختالف، Δc فلوم؛
همان واقع در
جريان ي بدنه

پيشاني سرعت
d.cµ پيرامون؛

افق؛ با بستر
دانسيته اختالف

عامل و آيدمي
سه نظرگرفتن

 ياپ روش 
هايآزمايش که
پذيرفت صورت آزاد
در همواره نيز
 نظرصرف آن

 غليظ جريان
  :است

L 
 شاهد

تيموقع ۸  
۵ تيموقع

  

بحث و نتايج
 به توجه 

رژ و زيربحراني
نماد بحث، 

انيجر يشان
 h نماد است.

بستر در ظي
نيهمچن است.

٧٨

فلوم؛
در(

بدنه
سرعت

پيرامون؛
بستر

اختالف
مي

نظرگرفتن
 به
که
آزاد
نيز
آن

جريان
است

  

نتايج
 با

زيربحراني
 و
شانيپ

است.
يغل

است.



٧٩ 

 مشابه
 يرو

 چه
 صورت

 به 
 ،ن
 هيزاو

 ان
 شتر
 خواهد
۹۰ 

  
  ان

 ريمس
 ش
 شود
 حرکت
 يي
 ني

 ش
 و 

 ش

                             ٧٩

مشابه که دهند
رو بر )۱۳۹۴

چه هر گرفتند
صورتبه ظيغل

 نسبت شتري
نيهمچن .دارند
زاو يرو بر 

انيجر در گرفتند
شتريب مانع باالدست
خواهد شتريب 
۹۰ هاآن يها

انيجر محور به

مس طول در
شيافزا با ،شود
شوديم شتري
حرکت مانع شتر

ييباال مرز در
يکلو يهاي

شيافزا رامون
 ظيغل اليس

شيافزا يشان

                                                         

دهنديم نشان
۱۳۹۴( انيمحقق

گرفتند جهينت که
غل انيجر 
شترييب ييکارا
دارند ليما صورت

 )۱۳۹۵( همکاران
گرفتند جهينت 
باالدست هيزاو

 مانع توسط
هاشيآزما در

به نسبت هاصفحه

در هاصفحه 
شوديم مشاهده

يب ظيغل اني
شتريب هاصفحه
در لزج يبرش

يداريناپا شکست
رامونيپ اليس با
س دو نيب اختالط
شانيپ ارتفاع ،جه

                            

نشان شاهد حالت
محقق و يپر 
که است ي
 جهت به نسبت
کارا ،رنديگ قرار
صورتبه و 

همکاران و ي
 که است ي
زاو هرچه ي
توسط ظيغل انيجر
در باالدست 

صفحه يريقرارگ

 نصب مختلف
مشاهده که طور
يجر يشانيپ
صفحه هرچه 

برش يهاتنش
شکست با و ابد
با ظيغل ال
اختالط ي ه
جهينت در ؛شود

۱۳۹۳(.  

                                                                           

حالت به نسبت
 ياصغر ق
ياصفحه موانع
نسبت ياصفحه
قرار )درجه 

 طول همان
يپر ياصغر 

ياذوزنقه موانع
يبحرانفوق و
جر کنترل زان
 ي هيزاو ني

قرارگ مختلف 

مختلف يايزوا 
طور همان .دهد
پ ارتفاع صفحات،
 که است آن
تنش ،ندشو ظ
ابدي يم شي

اليس اختالط
هيناح ارتفاع
شوديم شتر
۱۳۹۳ ،ييطباطبا

                                               

نسبت را سرعت
قيتحق جينتا
موانع ي هيزاو

صفحه موانع
 ۹۰( عمود
همان با موانع
جينتا مشابه

موانع باالدست
و يربحرانيز

زانيم ،باشد
نيشتريب شد.

  بود. درجه

 يايزوا در صاف

 در را ظيغل
دهديم نشان

صفحات، هيزاو
آن ليدل که
ظيغل انيجر

يافزا يشانيپ
اختالط هلمهلتز،

ارتفاع و ابدييم
شتريب رامونيپ
طباطبا( ابدييم

١٣٩٩                                               

 طور
 در
 ي
 ه
 آن
 به
 ان
 از
 ي
 ش
 ش
 درجه
 کاهش

سرعت
نتا
زاو

موانع
عمود
موانع
مشابه

باالدست
ز

باشد
شد.

درجه

  

صاف بستر به
  

 فرود
۲۰ 
. 
 از
 ستند.
۱۹ 
 ک
 نصب
 مثبت
 ان

غل
نشان

زاو
که
جر

پ
هلمهلتز،

م
پ
م

١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي 

طور همان .دهد
در ظيغل ان
يتوجه قابل
هيزاو شيافزا
آن ،امر ني
به نسبت ها
انيجر يشان

از يناش پسا)
يريقرارگ ي
شيافزا جهي
شيافزا ر،ينفوذناپذ
درجه ۹۰ 
کاهش نيشتر

به نسبت ظيغل

فرود عدد 
۲۰ غلظت 
.است شده 

از کمتر نصب
ستند.ين مؤثر

۱۹ و درصد
کيمتريدنس
نصب ي هيزاو
مثبت ريتأث
انيجر يشان

/ پياپي ١/ شماره 

دهديم نشان
انيجر يشرو

قابل زانيم به
افزا با کاهش

يا ليدل ؛است
هاصفحه ير
شانيپ با هاصفحه
پسا) اي (پسار 
ي هيزاو شيافزا

ينت در و ظ
نفوذناپذ صفحات

 و ۷۵ ير
شتريب درصد

غل انيجر يشان

 راتييتغ 
 در هاصفحه
 داده نشان

نصب يايزوا است
مؤثر کيمتريدنس

درصد ۴/۲۰ با ترتيب
دنس فرود عدد

زاو شيافزا ،ن
تأث کيمتريدنس
شانيپ ارتفاع 

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

نشان درصد ۱ 
شرويپ با است مشخص

به بعديب سرعت
کاهش زانيم 
است شده شتر
ريقرارگ ي ه

صفحه برخورد
 دراگ يرو
افزا با زين ها
ظيغل انيجر 
صفحات با ظي
ريقرارگ يا

درصد ۱/۲۷ و 

شانيپ بعديب سرعت

 روند ،الف 
صفحه مختلف 
نشان درصد ۱

است مشخص
دنس فرود عدد

ترتيب به درجه
عدد کاهش بر 

نيبنابرا .دارند
دنس فرود عدد
 راتييتغ ،ب

ايران/ جلد  آب 

 بيش و تر
مشخص شکل

سرعت نصب،
 نيا که ابد

شتريب هاصفحه
هيزاو شيافزا
برخورد سطح ان،
روين ابد.ييم 
هاصفحه به ان
 محور به نسبت
يغل انيجر برخورد

ايزوا ،نيهمچن
 درصد ۴/۲۶

سرعت راتيي

 قسمت ۷
 يايزوا در 
۱ بيش و 
مشخص شکل در 
عدد کاهش 

درجه ۹۰ و ۷۵
 را ريتأث ني

دارند شاهد حالت
عدد کاهش

ب قسمت ۷

 پژوهش مجله

 

تريل بر گرم ۲۰
شکل نيا در که

نصب، ريمس طول
ابدييم کاهش
صفحه يريقرارگ
افزا با که است
ان،يجر محور

 شيافزا ظي
انيجر برخورد
نسبت صفحات
برخورد سطح

همچن .ابديي
۴ با ترتيب

ييتغ -۶ شکل

۷ شکل 
 کيمتريدنس
 تريل بر گرم

 که طور همان
 بر درجه ۴۵
۷۵ نصب يايزوا

نيشتريب درصد
حالت به نسبت
کاهش بر هاصفحه

۷ شکل .دارد

مجله

۲۰
که

طول
کاهش
قرارگ
است
محور

يغل
برخورد
صفحات
سطح

يم
ترتيب به

شکل

در
دنس
گرم

همان
۴۵
زوا

درصد
نسبت
صفحه

دارد



 غليظ

  

 ان
 تري

 ب
 ي ه
 يشتر

 درصد
 ني

هاي  
 به 

گرم بر ليتر و شيب 
 پيشاني نسبت

افزايش 
 پي

 هاي
 در 

 دليل
 در. 

 درصد
 گرم
 درصد
 عدد

غليظ جريان بر

 ظيغل

انيجر يداريپا
يل بر گرم 

بيش در درصد
هيبق به نسبت
شتريب ريتأث
درصد ۹/۳۳ با

يبهتر درصد
  
هاي  موقعيت 
 توجه با .دهد

گرم بر ليتر و شيب 
پيشاني نسبت

افزايش  و ارتفاع
پي را در سرعت

هايموقعيت 
 دنسيمتريک

دليلبه شيب
. است يافته
درصد ۲/۴۲ ترتيب با

گرم ۴۰ غلظت
درصد ۳/۳۶ و
عدد کاهش بر

بر مستغرق نفوذناپذير

غل انيجر يشان

پا و شوديم
 ۲۰ غلظت

درصد ۱/۴۵ سرعت
نسبت درصد ۲
تأث انيجر ي

با ۵ تيموقع
درصد ۲ بيش در

  .است سرعت
 در را بعدبي

دهدمي نشان
گرم بر ليتر و شيب  ۲۰جز حالت اول (غلظت 

پيشاني نسبت ارتفاع افزايش

ارتفاع افزايش
سرعت کاهش 

 در تمامي 
دنسيمتريک فرود عدد
شيب زيادشدن 
يافته کاهش 
ترتيب با به ۲

غلظت در و درصد
و درصد ۳۳
بر را تأثير 

نفوذناپذير هاي

شانيپ بعديب ارتفاع

م کم ظيغل 
غلظت در ،نيهمچن

سرعت کاهش
۲ بيش در درصد

يشرويپ سرعت
موقع تريل بر گرم
در درصد ۳۸

سرعت کاهش ي
بي ارتفاع تغييرات
نشان شاهد حالت

جز حالت اول (غلظت 
افزايش ي حاالت،

  .است داده
افزايش غليظ، ثابت جريان

 الزاماً غليظ،

 ۱۰ همچنين با توجه به شکل
عدد ، کاهش

 شود. بامشاهده مي
 هاصفحه 
۲ موقعيت 

درصد ۲ و ۱شيب 
۶/۳۳ با ترتيب

 بيشترين درصد
  .دارند

هايصفحه موقعيت

ارتفاع راتيي

 اليس و رامون
همچن .ابديي
کاهش نيانگيم با
درصد ۵/۲۹
سرعت يرو بر

گرم ۴۰ غلظت
۳/۳۸ و درصد 

يبرا يريقرارگ
تغييرات ، روند
حالت به نسبت

جز حالت اول (غلظت  شکل به
ي حاالت، در بقيه

داده رخ شاهد
ثابت جريان دبي

غليظ، جريان سطح پيشاني

همچنين با توجه به شکل
، کاهش۸ حالت 
مشاهده مي 

 تأثير سرعت،
 ليتر بر گرم
شيب  در درصد

ترتيب به ۵ موقعيت
درصد ۲ و 

دارند دنسيمتريک

موقعيت و زاويه

ييتغ -بو  ظي

رامونيپ اليس
يم شيافزا

با ۲ تيموقع
۵ و درصد ۱

بر هاتيموقع
غلظت در و دارد
 ۱ بيش در

قرارگ تيموقع
، روند۹ شکل

نسبت مختلف
شکل به اين
در بقيه درصد) ۱
شاهد حالت به
دبي دليل به

سطح پيشاني
  دارد.

همچنين با توجه به شکل
 جز به نصب
 مسير طول

سرعت، افزايش
گرم ۲۰ غلظت

درصد ۵/۳۱ و
موقعيت ليتر بر
۱ شيب در

دنسيمتريک فرود

زاويه تأثير آزمايشگاهي

يغل انيجر ي

 مستغرق
 سرعت
 مختلف
 بعد
 و
 ر،
 بعد
 صفحات
 به
 ت
 در
 نسبت
 ر
 سرعت
 تر
 بر
 طور
 ي
 از
 سرعت
 کاهش
 پژوهش
 ي
( 
 ن
 اختالط

س
افزا

موقع
۱

موقع
دارد
در

موقع
شکل

مختلف
اين
۱
به
به

سطح پيشاني
دارد.

همچنين با توجه به شکل
نصب
طول

افزايش
غلظت

و
بر
در

فرود

آزمايشگاهي بررسي

يشانيپ کيمتر

مستغرق رينفوذناپذ
سرعت رات

مختلف يها
بعديب سرعت

و دارد يکاهش
ر،يمس کل در

بعد يب سرعت
صفحات با 
به انيجر شدن
تيموقع نيا
در يحت و 
نسبت ظيغل
ريتأث زانيم

سرعت يکاهش
تريل بر گرم 
بر گرم ۲۰ 

طور به .است
يبرا را جه

از .دندکر گزارش
سرعت بستر،

کاهش در 
پژوهش ي جه

يرو بر )۱۳۸۸
)۱۳۹۲( همکاران
نيا در .است
اختالط شدت

بررسي                              

متريدنس فرود

نفوذناپذ يها
راتييتغ ،۸ شکل
هاتيموقع در
سرعت ،است مشخص
کاهش روند ري

در را سرعت
سرعت .دهندي
 برخورد در

شدن منحرف
ا تا شده سبب

 باشد نداشته
غل انيجر سرعت

م از غلظت
کاهش بيش و

 ۲۰ غلظت
 غلظت در 

است شتريب تر،
جهينت نيا )۱
گزارش ظي
بستر، بيش ش
 مانع اثر و

جهينت مشابه
۱۳۸۸( يپر ي
همکاران و ديپورکا

است ظيغل ان
شدت و شده 

                                    

فرود عدد راتيي

هاصفحه ي
شکل :ظيغل 
در صفحات نصب

مشخص که 
ريمس طول در

سرعت ،۸ تيموقع
يم کاهش 
در ظيغل ان
منحرف ليدلبه ۸

سبب هاصفحه
نداشته سرعت 
سرعت شيافزا
غلظت شيافزا .

و کاسته سرعت
غلظت از کمتر تر
 سرعت، افت
تر،يل بر گرم ۴۰

۱۳۹۲( همکاران
يغل انيجر 
شيافزا با غلظت،
و ابدييم ش
مشابه که ابدييم
ياصغر و )۱۳۹۵
پورکا و ظيغل

انيجر ي بدنه
 کم موانع، 

                                      

ييتغ -الف ۷ شکل

يريقرارگ يها
 انيجر يها

نصب حالت
 طور همان .دهد

در ظيغل ان
موقع جز به ها

 شاهد حالت
انيجر يشان
۸ تيموقع در
صفحه از يخال ي

 کاهش روند
افزا باعث مقاطع

.شود شاهد
سرعت کاهش

تريل بر گرم ۴۰
افت زانيم ،ن
۴۰ غلظت به

همکاران و د
 ي بدنه متوسط
غلظت، دو هر
شيافزا اني
م کاهش يشرو

۱۳۹۵( همکاران
يغل انيجر ي
بدنه متوسط سرعت
 مقاومت ر

٨٠                                

 

شکل

هاتيموقع اثر
هامشخصه 
حالت در را بعدي

دهديم نشان
انيجر يشان
هاتيموقع تمام

حالت به نسبت
شانيپ يشرو

در رينفوذناپذ
ي هيناح سمت

روند بر يريتأث
مقاطع از يبعض
شاهد شيآزما 

کاهش بر هاصفحه
۴۰ غلظت 

نيبنابرا .است
به نسبت تر

ديپورکا مشابه
متوسط سرعت

هر در ،يطرف
يجر يشرو
شرويپ سرعت

همکاران و يقربان
يشانيپ سرعت

سرعت يرو 
ريتأث از حالت

٨٠

  
اثر
 بر
يب

نشان
شانيپ

تمام
نسبت

شرويپ
نفوذناپذ

سمت
يتأث
بعض
 به

صفحه
در

است
تريل

مشابه
سرعت

طرف
شرويپ

سرعت
قربان

سرعت
 بر

حالت



٨١  

  

  

 کاهش
 با 

 کاهش
همچنين، با توجه به سمت 

                                            ٨١

  غلظت

کاهش جريان
 صفحات به
کاهش بر را 

همچنين، با توجه به سمت 

                                            

غلظت و بستر

جريان رأس سرعت
به مربوط 

 تأثير بيشترين
همچنين، با توجه به سمت 

                                                                        

بستر بيش رييتغ

  هاتي

سرعت ضريب زاويه،
 سرعت ضريب
بيشترين که است

همچنين، با توجه به سمت  .دارد

                            

تغ به نسبت ها

يموقع يتمام 

زاويه، افزايش
ضريب يابد. کمترين

است درجه 
 غليظ جريان

                                                            

هاتيموقع تمام

 در ظيغل ان

افزايش با و است
يابد. کمترينمي

 ۹۰ ي زاويه
جريان سرعت

١٣٩٩                                

تمام در ظيغل
  

انيجر يشانيپ
  

 رأس
شد. 
در زواياي 
 درجه

است
مي

زاويه
سرعت

١٣٩٩ بهار/ ٣٦/ پياپي 

غل انيجر يشان

پ بعديب ارتفاع

رأس سرعت
شد.  ها محاسبه

در زواياي  شود،
درجه صفر ي

/ پياپي ١/ شماره 

شانيپ بعديب سرعت

ارتفاع رييتغ - ۹ 

سرعت ضريب :غليظ
ها محاسبهتمامي آزمايش

شود،مي مشاهده
ي زاويه به مربوط

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

سرعت راتيي

 شکل

غليظ جريان
تمامي آزمايش براي

مشاهده ۲که در جدول 
مربوط سرعت

ايران/ جلد  آب 

ييتغ -۸ شکل

جريان رأس سرعت
 )Cc (براي

که در جدول 
سرعت ضريب بيشترين

 پژوهش مجله

 

شکل

سرعت ضرايب
 غليظ جريان
که در جدول  طور همان
بيشتريننصب 

مجله

ضرايب
جريان
همان
نصب 



 غليظ

Uf
R2

 غليظ
 ، ارتفاع
 هاصفحه

 جريان

  
  
  
  
  
  
  
  

غليظ جريان بر

f=0.042+(0.277
2=0.918, RMSE=0.002, C=20g.l

غليظ جريان 
m/s(؛ hfارتفاع ،

صفحه نصب
جريان ، غلظت

  

Cc 

۵۵۳/۰  
٥٩/٠  
٥٤٩/٠  
۵۴۷/۰  
٥٣/٠  
۴۷۷/۰  
۴۳۷/۰  
٤٣٣/٠  
  

بر مستغرق نفوذناپذير

0.277× g'

=0.918, RMSE=0.002, C=20g.l
 پيشاني ، سرعت

m/s2( يافته

نصب ي ، زاويه
، غلظتC راديان؛

  

 )درجه( 

  شاهد
۰  
۱۵  
۳۰  
۴۵  
۶۰  
۷۵  
۹۰  
  

نفوذناپذير هاي

'hf)-(0.012
=0.918, RMSE=0.002, C=20g.l

 Ufسرعت ،
يافته کاهش ثقل
 )m(؛ αزاويه ،
راديان؛ حسب بر 

  .است فلوم

  مختلف

  مختلف

 هاهيزاو

شاهد
۰
۱۵
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵
۹۰

هايصفحه موقعيت

0.012×α), S=1%
=0.918, RMSE=0.002, C=20g.l-1 

 ):۶( ي معادله
ثقل ، شتاب

 غليظ جريان
 جريان محور

فلوم کف ، شيب

مختلف يهات

مختلف يهاشي
C=40 g.l 

S=2% 
۶۷۱/۰  
۴۴۷/۰ 
۴۳۲/۰  
۴۳۲/۰ 
۴۳۷/۰ 
٤٢٥/٠ 
۴۳۳/۰ 
۴۳۱/۰  
۵۵۳/۰  

موقعيت و زاويه

)۶(  , S=1% 

معادله در که
)m/s(؛ g′شتاب ،

جريان پيشاني
محور به نسبت
، شيبS و غليظ؛

تيموقع در ک

يآزما در ظيغل
g.l-1

S=2%

۶۷۱
۴۴۷
۴۳۲
۴۳۲
۴۳۷
٤٢٥
۴۳۳
۴۳۱
۵۵۳

زاويه تأثير آزمايشگاهي

 افزايش
 همچنين
، 
 حاالت

 بعد
 غليظ،

)
که

)
پيشاني
نسبت
غليظ؛

  

کيمتريدنس فرود
  

غل انيجر رأس
C=40 g.l-1 

S=1% 
٥٤٣/٠  
۴۲۹/۰ 
۴۰۹/۰  
۳۵۷/۰ 
۴۰۴/۰ 
٣٦/٠ 
۳۸۷/۰ 
۴۰۷/۰  
۵۳۵/۰  

آزمايشگاهي بررسي

افزايش ها با
همچنين. يابند
،۸ موقعيت 

حاالت ي بقيه

بعد بي ي همعادل
غليظ، جريان

فرود عدد ريي

رأس سرعت ب
C=20 
 
٠  
۰ 
۰  
۰ 
۰ 
٠ 
۰ 
۰  
٠  

بررسي                              

ها باموقعيتدر 
يابندمي افزايش
 در کانال عرض

بقيه به نسبت

SPSS معادل
جريان پيشاني 
  شد: داده

ييتغ -۱۰ شکل

بيضرا -۲ جدول
C=20 g.l-1

S=2%

٥٨٤/٠
۴۹۸/۰
۳۹۸/۰
۴۹۶/۰
۴۶۳/۰
٥٠٥/٠
۴۲۶/۰
۵۱۲/۰
٦٣٦/٠

                                    

در  است مشخص
افزايش Cc ضريب
عرض در خالي
نسبت موقعيت، 

  است.
SPSS افزار نرم از

 سرعت متغيرهاي
داده برازش 

شکل

جدول
C=20  

S=1% 
۵۵۳/۰  
۴۸۵/۰ 
۳۱۶/۰  
۴۲۱/۰ 
۴۵/۰ 
۴۴۳/۰ 
٤٢٤/٠ 
۴۵۸/۰  
٥٨٨/٠  

                                      

مشخص ۲راست جدول 
ضريب مقادير

خالي فضاي 
 اين در ضريب

است. بيشتر ها
از استفاده 
متغيرهاي بين
 صفحات زواياي

 g.l-1

S=1%

۵۵۳
۴۸۵
۳۱۶
۴۲۱
۴۵
۴۴۳
٤٢٤
۴۵۸
٥٨٨

٨٢                                

 

راست جدول 
مقادير بستر شيب

 وجود دليل
ضريب اين مقدار
هاصفحه نصب
 با نهايت، 

بين )۶خطي (
g' زواياي و

  هاتيموقع

  شاهد
۱  
٢  
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧  
۸  

٨٢

راست جدول 
شيب

دليل به
مقدار
نصب

در
خطي (

'hf
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  يريگ جهينت
 صفحات قراردادن با که داد نشان هاشيآزما جينتا

 با انيجر برخورد ليدلبه ظيغل انيجر ريمس در رينفوذناپذ
 فصل در تنش شيافزا به کمک و اصطکاك جاديا و صفحه

 قابل زانيم به انيجر شروييپ سرعت ال،يس دو مشترك
 از غلظت و بيش شيافزا ،نيهمچن .ابدييم کاهش يتوجه

 .کاهديم ظيغل انيجر يشرويپ سرعت بر صفحات ريتأث
 تريل بر گرم ۲۰ غلظت در که داد نشان جينتا ،يکل طوربه
 ۹۰ و ۷۵ يريقرارگ هيزاو با صفحات درصد ۱ بيش و

 و درصد ۴/۲۶ با ظيغل انيجر يافق محور به نسبت درجه
 به نسبت را سرعت کاهش مقدار نيشتريب درصد ۱/۲۷

 زين صفحات تيموقع اثر يبررس .دهستن دارا شاهد حالت
 عرض کل در صفحات که ييهاحالت در که داد نشان
 سرعت کاهش بر را ريتأث نيشتريب  ،اند شده نصب کانال
 تريل بر گرم ۲۰ غلظت در .دارند شاهد حالت به نسبت

 درصد ۵/۲۹ و ۱/۴۵ با ترتيب به ۲ تيموقع با صفحات
 تريل بر گرم ۴۰ غلظت در و درصد ۲ و ۱ بيش در کاهش

 درصد ۳/۳۸ و ۹/۳۳ با ترتيب به ۵ تيموقع با صفحات
 کاهش بر را ريتأث نيشتريب درصد، ۲ و ۱ بيش در کاهش
  دارد. سرعت
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