
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  FD2015ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

1 

 

 

 بادرجه  19سایش در زانویی  بررسی پارامتر های موثر بر پدیده و مدل سازی

 مقاطع بیضوی

 

 حامد امیری دکتر جعفر جماعتی
  استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی

jafar_jamaati@yahoo.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی

hamedamiry@yahoo.com 

 

 چکیده

در صنعت گاز و نفت باعث افت فشار، گرفتگی لوله و سایش می شود. سایش فرایند مکانیکی پیچیده ای  ذرات جامدتولید 
سایش باعت فساد و در نتیجه شکست لوله  از بین می روند. جامداست که طی آن مواد خطوط لوله در اثر اصابت مکرر ذرات 

می شود و اثرات مالی و زیست محیطی در پی دارد. بنابراین این مسئله مهم است که بدانیم چه پارامتر هایی بر پدیده سایش 
 مدلمحاسباتی  سیاالت دینامیک روش از استفاده مقاطع بیضوی با با ها زانویی در سایش پدیده مقاله این . درحاکم هستند

 مدل اویلری از استفاده با و ایم گرفته نظر در جامد -گاز فازهای عنوان به را جامد ذرات همراه به هوا است. جریان سازی شده

 افزار نرم در سازی مدل این .کرده ایم بررسی را جریان حرکت گسسته )جامد( فاز برای الگرانژی مدل و( پیوسته )گاز فاز برای

 و شده مقاسیه مقاالت دیگر در موجود آزمایشگاهی های داده با سازی مدل این از حاصل نتایج است. گرفته فلوئنت انجام
 ذراتندازه ا پارامترهای برای مقاطع مختلف دایره، بیضی عمودی و بیضی افقی . سپسه استگرفت قرار بررسی آنها مورد صحت
 .داده ایم قرار بررسی مورد را و سرعت سیال حامل جامد
 

 ، زانویی، فلوئنت، دینامیک سیاالت محاسباتی، جریان دو فازی، جریان آشفتهجامدسایش، ذرات  کلمات کلیدی:

 

   فهرست عالئم

r شعاع انحنا 𝜃 زاویه مقطع زانویی 

D چگالی   قطر مقطع لوله 

d نسبت حجمی   قطر ذرات جامد 

E نرخ سایش V  سرعت 

 

 مقدمه -9
نشت این  .آید می وجود به دیواره فلز تدریجی شدن کنده نتیجه در و دیواره با جامد ذرات اثر برخورد در سایش پدیده

د ناشی از ناخالصی های استخراج شده از چاه ها  و یا از کنده شدن ذرات از دیواره مد به سیال جاری در لوله می توانذرات جا

 .لوله باشد

سایش باعت فساد و در نتیجه شکست لوله می شود و اثرات مالی و زیست محیطی در پی دارد. بنابراین این مسئله مهم است 

. بر [1] پارامتر های زیادی پیدا شده اند که در سایش تاثیر گذارند .سایش حاکم هستند بدانیم چه پارامتر هایی بر پدیدهکه 

را پیش بینی می  هت نسبت سایش مختلفی را مطر  کرده اند که جرم از دست رفته دیواراساس این پارامتر ها، محققان معادال

 کند. 
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تاثیر شکل ذره بر مقاومت در برابر سایش برای آلیاژ آلمینیوم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه سالیک و همکاران 

رفتار مشابه ای را محققان دیگری نیز  .[2] تغییر دهد شکل ذرات جامد می تواند مرتبه بزرگی سایش رارسیدند که تغییر 

تیزی ذرات تاثیر عظیمی بر بزرگی سایش دارد. آنها دو شکل متفاوت برای ذرات به کار که  مشاهده کرده و گزارش کردند

رات کروی چهار برابر بردند، ذرات تیز زاویه دار و ذرات کروی. سایش ناشی از ذرات تیز زاویه دار در مقایسه با سایش ناشی از ذ

که زاویه برخورد ذرات به دیواره به شکل ذرات بستگی دارد و بر اساس زاویه  شده است که گزارش ن. همچنی [3]بزرگتر بود

 .[4] گوشه ذرات تغییر می کند

بزرگ تری است که بزرگی سایش را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا ذرات بزرگ تر انرژی جنبشی  از جمله خواصیاندازه ذره 

 . نتایج این گزارش حاکی از این بودشده استگزارش توسط تایلی دارند. برخی از مقادیر سایش بر حسب تابعی از اندازه ذرات 

باشند تقریبا مستقل  µm 100که نسبت سایش )جرم مواد خورده شده / جرم ذرات برخورد کننده( وقتی که ذرات بزرگ تر از 

 ˚75و  ˚30اثیر اندازه ذرات بر سایش چدن را برای دو زاویه برخورد متفاوت گاندی و بورس هم ت .[5] از اندازه ذرات خواهد بود

بوده است. آن ها یک رابطه  %wt 20و غلظت ذرات جامد هم  m/s 3.62بررسی کردند. در این آزمایش سرعت سیال حامل 

. این [8 ,7] گزارش شده است نیز توسط محققان دیگری. این رفتار [6] خطی بین اندازه ذرات و نرخ سایش مشاهده کردند

مایع حرکت می نتایج تحت تاثیر این حقیقت هستند که سرعت برخورد ذرات ثابت نیست و با اندازه ذرات وقتی که در جریان 

دازه مختلف برای هشت ان (AA 6063)اثر اندازه ذرات بر سایش یک آلیاژ آلمینیوم . دیسیل و همکاران کنند، تغییر می کند

بوده است.  %wt 20و غلظت ذرات جامد هم  m/s 3را آزمایش کردند. سرعت سیال حامل  µm 655-37.5ذره جامد در بازه 

را انتخاب کردند و نتیجه گرفتند که در غلظت ثابت ذرات جامد، افزایش اندازه  ˚90و  ˚30آن ها دو زاویه برخورد متفاوت 

به صورت  رد ها را کاهش دهد باعث افزایش نرخ سایش می شود. این محققان یک رابطهحتی اگر تعداد ذارت و برخو ذرات

اندازه ذره پیشنهاد دادند که توسط پژوهشگران دیگر مورد  و بین نرخ سایش                               

تفاوت در خواص ماده، شرایط تجربی، سرعت ذره و  باشد که این به 2.0و  0.3می تواند بین  nمقدار ستفاده قرار گرفته است. ا

را می تواند برابر یک در نظر گرفت و رابطه ای خطی بین اندازه ذره و  nحتی اندازه و توزیع ذره بستگی دارد. در بیشتر موارد 

 .[9] نرخ سایش مشاهده کرد

سیال حامل می تواند بر سرعت برخورد ذرات سیال حامل ممکن است که بیشترین تاثیر را بر نرخ سایش داشته باشد زیرا 

در کاربرد های عملی شامل سایش ذرات جامد، ذرات توسط سیال حامل به دیواره حمل می شوند. مشخصات  تاثیر بگذارد.

سیال حامل مانند ویسکوزیته و چگالی بر رفتار ذرات تاثیر می گذارد و در نتیجه الگو و بزرگی سایش را تحت تاثیر قرار می 

  دهد.

میزان تاثیر سیال حامل بر سایش به هندسه و الگو سایش بستگی دارد. به عنوان مثال در یک هندسه برخورد مستقیم سیال 

دارد و ان ها را به سمت دیواره هدایت می کند. در  حامل به سمت دیواره حرکت می کند. در نتیجه سیال حامل ذرات را بر می

یم سیال حامل موازی دیواره حرکت می کند. در این هندسه نوسانات تالطم مسئول تغییر هندسه های دیگر مانند لوله مستق

. همچنین خصوصیات سیال به طور مستقیم غلظت محلی [1] مسیر ذرات هستند و انها را به سمت دیواره حرکت می دهند

باشد، غلظت محلی ذره با توجه به الگو ذره را تحت تاثیر قرار می دهد. این به ان معنا است که حتی اگر غلظت کلی ذره کم 

یر قرار دهد. غلظت محلی ذره باالتر به معنی بر ثجریان می تواند زیاد باشد و می تواند بزرگی سایش و الگو سایش را تحت تا

ره . بر هم کنش ذره با دیوا[10] تواند رخ دهد میمشاهده شد، چن  که توسط 1ذره بیشتر است و اثر شیلدینگ -هم کنش ذره

که تاثیر الیه مرزی سیال بر رفتار ذره را شامل  شده استپیشنهاد  ی نیزمدل به طور مستقیم تحت تاثیر الیه مرزی سیال است.

 .[11] دومی ش

است. هر چند که در بیشتر که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته  است شکل و هندسه لوله حامل سیال از جمله مواردی

هایی با مقاطع  زانوییارجحیت دارد اما بررسی سایش در  با مقاطع دایره ای ییخانگی استفاده از لوله هاکاربرد های صنعتی و 

هایی  زانوییبرای  را و سرعت سیال حاملجامد اندازه ذرات  پارامتر های این مقالهدر ما  غیر دایره ای نیز می تواند مفید باشد.

                                                      
1
 Shielding 
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10*100برای سه قطر مختلف ذره برابر با ه دیوار سایشخ رر نمقدا .ایمه در دامورد بررسی قرا با مقاطع بیضوی
-6

 (m) ،

150*10
-6

 (m)  10*200و
-6

 (m) 12برابر با  در سرعت های مختلف سیال حامل (m/s) ،19 (m/s)  28و (m/s)  در مقاطع

هایی زانویی همچنین نمودار متوسط نرخ سایش ماکزیمم و کل برای  رسم شده اند. متفاوت زانوییبرای سه نوع  مختلف زانویی

 با سطح مقطع های مختلف ترسیم شده است.

 

  معادالت حاکممدل سازی و  -6
در صنعت گاز و نفت، جریان های چند فازی به صورت گسترده در مراحل مختلف از استخراج گرفته تا خطوط انتقال رخ 

 کردن کردن جریان های چند فازی وجود دارد که پرکاربردترین و دقیق ترین آن ها عبارتمی دهند. چندین روش برای مدل 

جامد را بررسی می کنیم. در  –در اینجا جریان دو فازی گاز .(VOF) 2از: مدل اویلری، مدل الگرانژی و مدل حجم سیال اند

الگرانژی  به روشحاکم بر فاز گسسته )ذرات جامد( اویلری و معادالت  به روشاین مورد، معادالت حاکم بر فاز پیوسته )گاز( 

در این مدل  استفاده کرده ایم. 3فاز گسسته از روش کوپلینگ دو طرفه برای برقراری کوپلینگ بین فاز پیوسته و شده اند. حل

kg/m) 1.18415سازی سیال حامل هوا با چگالی 
3
10*1.85508 و ویسکوزیته (

-5
 (kg/m.s)  به عنوان فاز پیوسته در نظر

kg/m) 2650گرفته شده است. فاز گسسته یا همان ذرات جامد هم دارای چگالی 
3
 هستند. (

 به صورت زیر نوشته می شوند:به ترتیب  حاکم بر این مدل معادالت کلی بقا جرم و مومنتم

(1)  

  
                    

(2)  

  
                              [  (     

 )]            

(3)    ∑  ∑              

 .است (s)یا جامد  (g)گاز یعنی مشخص کننده نوع فاز    در این معادالت

مدل کردن جریان آشفته استفاده شده است. معادالت انرژی سینماتیکی  برای K-Epsilonمدل در این مقاله از 

 :به صورت زیر هستند (TED) 5و اتالف انرژی توربوالنسی (TKE) 4توربوالنسی

(4) 
 

  
               [   

  

  
   ]                 

(5)  

  
               [   

  

  
   ]     

 

 
               

  

  √  
    

 :[13]استفاده شده است که معادله آن به صورت زیر می باشد  E/CRC برای مدل کردن سایش نیز از مدل

(6)                           
         

هایی با مقاطع بیضوی مورد  زانوییاندازه ذرات جامد و سرعت سیال حامل را برای  پارامتر های با حل معادالت فوق،ما 

10*100 متفاوت های ذره برای قطر(m/s) 28 و  19 (m/s) ،(m/s) 12سه سرعت متفاوت  .ایمه در دابررسی قرا
-6

 (m) ،

                                                      
2
  Volume Of Fluid 

3
  Two- Way Coupling 

4
  Turbulence Kinetic Energy 

5
  Turbulence Energy Dissipation 
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150*10
-6

 (m)  10*200و
-6

 (m) بررسی شده اند. سپس برای مقایسه بین مقاطع  2مطابق شکل  در زانویی با مقطع دایره ای

10*150و قطر ذره برابر با  (m/s) 19مختلف در سرعت 
-6

 (m)  سه شکل متفاوت برای مقطع زانویی در نظر گرفته ایم. در

 هستند. (m) 0.04808هر سه این مقاطع دارای قطر هیدرولیکی یکسان برابر با می توان این مقاطع را مشاده کرد.  1شکل 

 

 

  

 زانویی و نما راست از مقاطع مختلف به همراه ابعاد و شماره شکل هانما روبرو  :1شکل 

 

ایجاد شده اند را می توان مشاهده کرد. به جز این  𝜃در زوایای مختلف  مقاطعی که برای گزارش نرخ سایش 2شکل در 

زاویه  نحوه مشخص کردن 4در شکل  نیز محاسبه شده است. دارد بیشینهنرخ سایش  مقطعی که مقاطع، میزان نرخ سایش در

𝜃  ه ایم.کر معینرا 

 

 
 برای گزارش نرخ سایش 𝜃ع ایجاد شده در زوایای مختلف ط: مقا2شکل 
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 اعتبار سنجی و روش عددی  -3
با نتاایج آزمایشاگاهی ارائاه     ˚90جهت انجام اعتبار سنجی و بررسی میزان صحت مدل، نتایج حاصل از شبیه سازی زانویی 

مقایسه شده است. لذا هندسه مربوط به زانویی بگونه ای طراحی شده است که با هندساه باه کاار رفتاه      [12] اکار شده توسط

 1.5برای آن برابار باا    (r/D)است و نسبت شعاع انحنا به قطر  (m) 0.0508توسط ایشان یکسان باشد. این هندسه دارای قطر 

قرار داده شده اند. از آن جا که زانویی را می تاوان   (m) 0.2به طول  در نظر گرفته شده است. در ابتدا و انتها زانویی، لوله هایی

متقارن در نظر گرفت، بنابراین برای کاهش میزان محاسبات و نیز کاهش زمان همگرایی، زانویی باه صاورت نیماه رسام شاده      

ای شماتیک زانویی و نم 3سلول می باشد. در شکل  89376است و شامل  6شبکه مش ایجاد شده از نوع مش چهار گوش است.

 مقطع آن عمود بر جهت جریان دیده می شوند.
 

 

 

 .راست( نمای شماتیک؛ چپ( مقطع زانویی عمود بر جهت جریان هندسه زانویی استفاده شده توسط اکار؛ :3شکل 

 

m 0.0364*0.0142با ابعاد  7از یک کاوشگر سایشبرای بدست آوردن میزان سایش  اکار
𝜃زاویه که در  2 در خم      

استفاده کرد. در این مقاله ما نیز برای بررسی میزان دقت مدل سازی، یک ناحیه با همان ابعاد در مدل  ،خارجی نصب شده بود

می توان نحوه  4در شکل  .گزارش شده بود، مقایسه می کنیم اکارایجاد کرده و میزان سایش روی آن را با اعدادی که توسط 

حاصل از نتایج آزمایشگاهی با نتایج  1کان قرار گیری کاوشگر مدل شده را مشاهده کرد. در جدول و م 𝜃مشخص کردن زاویه 

از آن جا که  مدل سازی مقایسه شده اند. شرایط آزمایش و میزان خطا برای هر آزمایش هم در این جدول ذکر شده است.

 گرفته است. میزان خطا کم است پس می توان ادعا کرد که مدل سازی به درستی انجام

 استفاده کرده ایم. 6.3.26الزم به ذکر است که برای حل معادالت از نرم افزار فلوئنت نسخه 

 

 

                                                      
6
  Quad 

7
  Erosion Probe 

 مقایسه نتایج حاصل از کارهای آزمایشگاهی با مدل سازی انجام شده :1جدول 

ERROR 

(%) 

Erosion Predicted 

Using CFD Model 

(kg/(m
2
.s))  

Experimental 

ER Probe Date 

(kg/(m
2
.s)) 

Sand Flow 

Rate 

(kg/s) 

Velocity 
(m/s) 

Particles 

Diameter 
(m) 

Experiment 

Number 

-19.1 9.822*10
-8 

8.242*10
-8 

0.017 12 150*10
-6

 1 
+18.9 6.060*10

-7 
7.468*10

-7 
0.040 19 150*10

-6
 2 

-20.1 3.503*10
-6 

2.896*10
-6 

0.092 28 150*10
-6

 3 
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 نتایج  -4
مربوط به  𝜃 در مقابل زاویه (m) 0.0508زانویی با مقطع دایره به قطر  نرخ سایش برای 5در نمودار موجود در شکل 

10*100مختلف برای قطر ذره های برابر با مقاطع 
-6

 (m) ،150*10
-6

 (m)  10*200و
-6

 (m) 19 در سرعت ثابت (m/s)  رسم

 شده اند. 

 

 

 m/s 19متفاوت در سرعت ثابت  برای قطر ذره های ،های مختلف 𝜃نرخ سایش برای مقاطع با :  5شکل 

 

است که در ، صفر می باشد. علت این درجه همان طور که مشاهده می شود در تمام موارد میزان نرخ سایش در زاویه صفر

با دیواره برخورد ندارند. با  ات جامد هم مستقیم حرکت می کنند. در نتیجهصفر درجه زانویی هنوز انحنایی ندارد و ذر زاویه

انحنا در زانویی زیاد می شود اما ذرات جامد به خاطر خاصیت اینرسی همچنان تمایل دارند که مستقیم ، 𝜃افزایش زاویه 

میزان  ˚45تا زاویه ای بیشتر از  𝜃ت با دیواره برخورد کرده و سایش رخ می دهد. با افزایش زاویه ذرا. بنابراین حرکت کنند

تغییر می  مسیر حرکت ذرات در اثر برخورد با دیوارهشدت برخورد ذرات و در نتیجه سایش زیاد می شود اما بعد از این زاویه، 

 

 

𝜃سایش که در زاویه ؛ چپ( کاوشگر  𝜃: راست( نحوه مشخص کردن زاویه 4شکل   مدل شده است.     
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ادامه پیدا می  ˚90کند. در نتیجه از شدت و تعداد برخورد ها کاسته می شود و نرخ سایش نیز کمتر می شود. این روند تا زاویه 

برخورد ذرات با دیواره خیلی کم می شود اما همچنان وجود دارد و این باعث می شود که نرخ سایش صفر  ˚90کند. در زاویه 

 نشود.

به بیشینه مقدار خود می  ˚48تا  ˚46هده می شود نرخ سایش مقطعی در زاویه ای بین مشا 5شکل  در همان طور که

قطر ذره مختلف برابر با در مقابل سرعت های مختلف سیال حامل برای سه مقاطع  ایننرخ سایش میزان  6در شکل رسد. 

100*10
-6

 (m) ،150*10
-6

 (m)  10*200و
-6

 (m) .د که نرخ سایش مقطعی بیشینه این نمودار نشان می ده رسم شده است

 با افزایش سرعت به صورت غیر خطی و با توانی بزرگتر از یک افزایش می یابد.

 

 

 متفاوت برای قطر ذره های در مقابل سرعت های متفاوتبیشینه  سایشنرخ سایش برای مقاطع با : 6شکل 

 

مقاطع مختلف زانویی با افزایش قطر ذره، افزایش می توان مشاهده کرد که نرخ سایش در  6و  5همچنین در نمودار های 

می یابد. علت این امر آن است که ذرات بزرگ تر جرم و در نتیجه اینرسی بیشتری دارند. بنابراین با برخورد با دیواره مقدار 

 بیش تری از جرم آن را جدا می کنند.

 مربوط به مقاطع مختلف 𝜃در مقابل زاویه  (m) 0.0508برای زانویی با مقطع دایره به قطر نرخ سایش نمودار  7در شکل 

10*150برابر با ) در قطر ذره ثابت (m/s) 28و  19 (m/s)، (m/s) 12برای سرعت های 
-6

 (m .همان طور که  رسم شده اند

میزان نرخ سایش زیاد می شود اما بعد از این زاویه، مسیر حرکت  ˚45تا زاویه ای بیشتر از  𝜃مشاهده می شود با افزایش زاویه 

تغییر می کند. در نتیجه از شدت و تعداد برخورد ها کاسته می شود و نرخ سایش نیز کمتر می  ذرات در اثر برخورد با دیواره

 شود. 

در به بیشینه مقدار خود می رسد.  ˚48تا  ˚46نرخ سایش مقطعی در زاویه ای بین نیز مانند نمودار قبلی،  7 در نمودار

 12مختلف برابر با  سرعت سیال حاملبرای سه  ذرات جامدهای مختلف  قطردر مقابل مقاطع  ایننرخ سایش میزان  8شکل 

(m/s) ،19 (m/s)  28و (m/s) .این نمودار نشان می دهد که نرخ سایش مقطعی بیشینه با افزایش سرعت رسم شده است 

 افزایش می یابد.خطی به صورت  تقریبا

به دیواره برخورد کنند بنابراین سرعت بیشتری با باعث می شود که ذرات جامد  ،از آن جا که سرعت سیال حامل بیشتر

با توجه به  این پیش بینی که نرخ سایش در مقاطع مختلف زانویی با افزایش سرعت سیال حامل، افزایش یابدانتظار داریم که 

 یید می شود.تا 8و  7نمودار های 
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10*150متفاوت در قطر ذره ثابت های مختلف، برای سرعت  𝜃نرخ سایش برای مقاطع با  :7شکل 
-6

 m 

 

 
 

 متفاوت برای سرعت های متفاوت قطر ذره هایدر مقابل : نرخ سایش برای مقاطع با سایش بیشینه 8شکل 

 

مربوط به مقاطع مختلف برای قطر ذره  𝜃در مقابل زاویه مختلف  مقطعشکل با  هایی نرخ سایش برای زانویی 9شکل  در

10*150ثابت برابر با 
-6

 (m) 19ثابت  سیال حامل در سرعت (m/s)  .شکل، ابعاد و شماره مربوط به هر مقطع رسم شده است

طع زانویی زانویی با سطح مقطع بیضی عمودی در تمام مقاهمان طور که مشاهده می شود  نمایش داده شده است. 1 در شکل

،  کمترین نرخ سایش را دارد. بیشترین نرخ سایش در تمام مقاطع هم در زانویی با سطح مقطع بیضی افقی ˚90تا  ˚0بین 

میزان نرخ سایش برای زانویی با سطح مقطع دایره نزدیک به نرخ سایش زانویی با  ˚45مشاهده می شود. هر چند که در مقطع 

باقی مقاطع نرخ سایش آن به نرخ سایش زانویی با سطح مقطع بیضی عمودی نزدیک تر  سطح مقطع بیضی افقی است اما در

 است.

و همچنین نمودار حداکثر نرخ سایش نقطه ای برای  که صد برابر شده نمودار میزان نرخ سایش کل دیواره 11در شکل 

 زانویی ها با شکل سطح مقطع متفاوت رسم شده است.
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مربوط به مقاطع مختلف برای قطر ذره ثابت  𝜃نرخ سایش برای زانویی هایی با شکل مقطع مختلف در مقابل زاویه : 9شکل 

10*150برابر با 
-6

 (m)  19در سرعت سیال حامل ثابت (m/s) 

 

 
 

 متفاوتمیزان نرخ سایش کل دیواره و حداکثر نرخ سایش نقطه ای برای زانویی ها با شکل سطح مقطع : 11شکل 

 

می توان نتیجه گرفت که به ترتیب سطح مقطع بیضی عمودی، دایره و بیضی افقی در زانویی  11و  9با توجه به شکل های 

علت این امر را با توجه به این نکته که تنش برشی برابر است با اختالف سرعت مرکز د. نکمتری می شو ها منجر به نرخ سایش

بر اختالف ارتفاع آن ها، می توان توجیح کرد. زیرا در سرعت ثابت این اختالف ارتفاع برای  و انتها شعاع عمودی بیضی تقسیم

این اختالف ارتفاع برای دایره نیز نسبت  کمتری می شود. و سایش بیضی عمودی بیشتر است و در نتیجه منجر به تنش برشی

تر و در نتیجه نرخ سایش کمتری هم نسبت به زانویی به بیضی افقی بیشتر است بنابراین زانویی با سطح مقطع دایره تنش کم

 با سطح مقطع بیضی افقی دارد.
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 گیرینتیجه -5
اندازه ذرات جامد و سرعت سیال حامل را برای زانویی هایی با مقاطع مختلف شامل بیضی  پارامتر هایما در این مقاله 

ه حاصل شد که به طور کلی با افزایش سرعت، نرخ سایش افقی، دایره و بیضی عمودی مورد بررسی قرار داده ایم. این نتیج

افزایش می یابد. افزایش قطر ذره هم، باعث افزایش نرخ سایش به صورت خطی می شود. در بین مقاطع بررسی شده و برای 

 یک قطر هیدرولیکی یکسان، بیضی عمودی کمترین و بیضی افقی بیشترین نرخ سایش را داشتند.
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