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 چکیذه 

َبی مختلفی تـکیل ؿذٌ اػت کهٍ یکهی    مًتًسَبی ػًخت مبیع اص قؼمت

اجضای مًتًس مًؿک ػًخت مبیع، محفظهٍ اتتهشاا اػهت کهٍ      هیتش مُماص 

ثبؿذ. عشاتی محفظهٍ اتتهشاا ثهب تًجهٍ ثهٍ       تعییه کىىذٌ تشاػت مًتًسمی

ؿهًد. دس   فشایىذ اتتشاا، وهً  ػهًخت ي مـخلهبا پبؿهؾ نن اوجهب  مهی      

َهبی   ع ثٍ دلیل ویبص ثٍ ساوذمبن تشاستی ثبال اص ػهًخت مًتًسَبی ػًخت مبی

ي یکهی   گهشدد  ثبؿىذ، اػتفبدٌ می ف ثبالمیثب کیفیت کٍ داسای ضشثٍ مخلً

َبی محفظٍ اتتشاا عشاتهی ي ػهبخت كهفحٍ اوظکتهًس      قؼمت هیتش مُماص 

مغلًة ثشای محفظٍ اتتشاا اػت. صیشا کٍ عشاتی كفحٍ اوظکتهًس مغلهًة   

ي ياکهىؾ دَىهذٌ وهاليٌ ثهش افهضایؾ ساوهذمبن ي        ي اختالط مىبػت ػًخت

کیفیت اتتشاا مًجت کبَؾ وبپبیذاسی ي خىک کبسی ثُتش محفظٍ اتتشاا 

ػبصی، ػهًُلت   پزیشی دس رخیشٌ َبی مبیع ثٍ خبعش اوعغبف ؿًد. ػًخت می

دس تمل ي وقل ي قبثلیت دػتشػی مىبػت وقهؾ مُمهی دس تهنمیه دویهبی     

گًوهٍ   ایىُهبی مُهم دس ثهٍ کهبسگیشی ایهه     امشيص ثش وُهذٌ داسوهذ. یکهی اص فش   

ثٍ كًسا اػپشی ثٍ داخل جشیبن گبص ي یهب محفظهٍ    َب ننَب، پبؿؾ  ػًخت

اتتههشاا اػههت. اتمیههضٌ ؿههذن مىبػههت ػههًخت ي اخههتالط خههًة نن ثههب   

اکؼیذایضس،وقؾ ضشيسی دس داؿته یک اتتشاا کبسنمذ داسد. دس ایه تحقیق 

ا یکىًاخهت، یهک اوظکتهًس    ثشای ثُجًد فشنیىذ پبؿؾ ػًخت ي ایجبد اتتشا

ایه گشیض اص مشکض ديپبیٍ ثشای یک مًتًس خبف عشاتی ي ػبختٍ ؿذٌ اػت. 

ثهبس ي فـهبس خشيجهی     25فـبس داخل محفظٍ اتتشاقهی  مًتًس تحت ؿشایظ 

 1000ثبؿذ. َمچىیه تشاػت مًسد ویبص اص ایه مًتًس ثشاثش  یمثبس  85/0وبصل 

ی ایهه مًتهًس نة اکؼهیظوٍ ي    ویًته ي ػًخت ي اکؼیذکىىذٌ مًسد ویبص ثهشا 

ٍ  1ياکىؾ اتتشاا ثهب وهش  افهضاس نػهتشا    اثتذا ثبؿذ.  َیذساصیه می ػهبصی   ؿهجی

گشدیذٌ اػت ي پغ اص اوجب  محبػجبا سیبضی،عشح مهًسد وظهش تًػهظ وهش      

مذل ػبصی ؿذٌ ي پغ اص ػهبخت مهًسد نصمهبیؾ قهشاس گشفتهٍ ي      2افضاس کتیب

 ت.وتبیج نن مًسد تحلیل ي ثشسػی قشاس گشفتٍ اػ

 -میضاػیًنات –ػًخت مبیعمًتًس –گشیض اص مشکض اوظکتًس:واشه های کلیذی
 اػپشی

 

 مقذمه 

دس تبل تبضش تحقیقبا صیبدی ثهش سيی پبؿهؾ ي وگهًوگی نن، َمچىهیه     

ؿًد. دس تحقیقهبتی ارهش    َبی نن دس اوًا  اوظکتًس اوجب  می پبؿؾ ي مـخلٍ

مهبیع ثهب يسيدی    -َبی خشيجی اص اوظکتًس َم محًس مهبیع   اوذسکىؾ اػپشی

ممبػی ثش یکىًاختی پبؿؾ مغبلعٍ ؿذٌ اػت. دس محذيدٌ اوجب  نصمهبیؾ،  

ی دسيوی ي ثیشيوهی ثهب افهضایؾ دثهی     َب گزسگبٌیکىًاختی پبؿؾ َش یک اص 

                                                 
1astra 
2catia 

ی سا تهش  کىًاخهت َهب تشکیهت ی   وجًسی ثُجًد یبفتٍ اػت. اوهذسکىؾ اػهپشی  

 ]1[کىذ. َب ایجبد می وؼجت ثٍ تبلت مجضای اػپشی

ًدس ػههبصی، ػههشوت ي قغههش رساا خشيجههی ػههًخت ي    وههًن دسجههٍ پهه 

اکؼیذکىىذٌ دس کیفیت ي ساوذمبن اتتشاا مًرش اػت، ایهه اوگیهضٌ سا ایجهبد    

فبكلٍ دي اوظکتًس دس كفحٍ س )ی مختلف اوظکتًَب گب َب ي  کىذ کٍ نسایؾ می

اوظکتًس(، جُت ثبال ثشدن کیفیت ي ساوذمبن اتتشاا مًسد ثشسػی ياقع ؿهًد.  

پبؿؾ متىهبية ػهًخت ثهٍ يػهیلٍ       2005ی دس ػبل َـَمچىیه دس پظي

میلهی   7/0مگبپبػهکبل ي دس مهذا   10اوظکتًسَبی پیچـی ثب فـبس ػًخت 

دسجهٍ   298دمبیی کٍ ایه پبؿؾ دس نن اوجب  ؿذٌ ؿذٌ اػت. ثشسػیربویٍ 

َذف ارهش  کٍ ثبؿذ  میثبس10تب ثبس 1/0پغ فـبس جب دسجٍ کلًیى 423ي کلًیه 

. پبیذاسی پبؿؾ ویض اص مًاسد ثبؿذ فـبس دس اوظکتًسمیدمبی ثبال ي يجًد پغ 

 .[1] مُم دس پبؿؾ اػت

غ ، مـبَذاا ثش سيی ؿکؼت جت ثهش اػهبع وکه   3َبی ًَلفلذس دس ثشسػی

ثشداسی ثهب ػهشوت ثهبال كهًسا گشفهت ي مشاتهل صیهش دس ؿکؼهت تبكهل          

 [2]ؿذ.

ایجههبد وًػههبوبا وشخـههی متقههبسن سيی ػههغر جههت ثههش ارههش   -1

 ویشيَبی تىؾ ػغحیاغتـبؿبا ايلیٍ ي 

 ثب افضایؾ مقبيمت ًَاافضایؾ وًػبوبا ي مًجی ؿذن جت  -2

 َبی ثبسیک ؿکؼت جت ثٍ وًاسَب ي تکٍ -3

دس اوظکتهًس  ( وحًٌ تًصیع پبؿهؾ ي ػهبیض قغهشاا    1986)ي َمکبساوؾ 4صاًَ

 [3]گشیض اص مشکض سا ثشسػی کشدوذ.

دسين اوظکتهًس سا ثشسػهی ي   ( ارهش وهشخؾ ػهیبل    1970) 6ي لیهذيکغ  5شک

ي عهًل مهً    Ω، مکهبویض  وهشر سؿهذ   Lسياثغی ثشای عًل مخشيط اػهپشی  

Λ(، ي دس ادامهٍ سیتهض ي   1974) 8ي مًلهًی  7مک کهبستی [. 4]غبلت اسائٍ کشد

( مکبویض  اتمیضاػیًن سا ثهٍ َمهشاٌ ساثغهٍ ای ثهشای محبػهجٍ      1986) ثشاکً

 [5ثیبن کشدوذ.] صايیٍ اػپشی

ي َمکهبساوؾ اوجهب  ؿهذٌ ػهعی دس دس       9تًػهغکًیه میلهش  دس کبسی کٍ 

ثهٍ  ي دس قذ  ثعذی ثشسػی تبلت پبیذاسی  اوذ داؿتٍتبلت دیىبمیکی اوظکتًس 

ی ػىجؾ لیضسی اوجب  ؿذٌ اػهت ي پبسامتشَهبی مُهم دس    َب ذػتگبٌلُیيػ
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ؿهًد مهًسد ثشسػهی قهشاس گشفتهٍ اػهت. دس        پبؿؾ کٍ ثبوث وبپبیهذاسی مهی  

جبمعی ثهشای ثشسػهی پذیهذٌ اػهپشی ي وبپبیهذاسی      مذل 10داوـگبٌ میچیگبن

اسائٍ ؿذٌ اػت مذل ؿبمل سفتبس اوتقبلی اص ؿشي  اػهپشی تهب تبلهت پبیهذاس     

پبؿؾ اػت ي دس قؼمت وبپبیذاسی ارهشاا محیغهی سيی وبپبیهذاسی پبؿهؾ     

مًسد ثشسػی قشاس گشفتٍ اػت. دس فشنیىذ پبؿؾ ي تـکیل قغشٌ دس محفظهٍ  

مهبیع خشيجهی اص وهبصل اوظکتهًس ثهٍ قغهشاا ي        اتتشاا مًتًسَب وحًٌ تجذیل

َمچىیه صايیٍ پبؿؾ دس فـبسَبی پـت متفهبيا َمیـهٍ مهًسد والقهٍ ي     

مغبلعٍ محققیه ثًدٌ اػت. دس پبؿؾ اوظکتًسَبی پیچـی کهٍ ثهٍ كهًسا    

، وً  ؿکؼت مبیع خشيجهی ي تجهذیل نن   شدیپز یممخشيط تً خبلی كًسا 

ي 11. دس یهک ثشسػهی تىکهیه   کىهذ  ی دیگهش فهشا مهی   اوظکتًسَبثٍ قغشاا ثب 

پبؿؾ نة دس ًَا سا دس تبلت پبؿؾ پیچـهی مهًسد تًجهٍ ي ثشسػهی     12لی

ی ثهشداس  وکهغ ثهشای   13قشاس دادوهذ. دس ایهه تحقیقهبا اص سيؽ ًَلهًگشافی    

قغشاا اػپشی اػتفبدٌ ؿذٌ اػت. دس ثخؾ تئًسی ثحهث ؿکؼهت كهفحٍ    

ً     َههب ننمهبیع، قغهشاا ي تشکهت      ي14مهًسد مغبلعهٍ قههشاس گشفتهٍ اػهت. یههبل

15َبی  َمکبساوؾ اص ػیؼتم
PDA       ثهشای ثشسػهی وملکهشد فشایىهذ پبؿهؾ

تًصیع ػشوت ي قغش میبوگیه اوذاصٌ گیشی ؿهذٌ   َب نناػتفبدٌ کشدوذ کٍ دس 

 ]6[اػت.

ٍ  َهبی دي  َبی اػهپشی اوظکتهًس   ، مـخلٍػیًاکًمبس مهبیع سا   -ای مهبیع  مًلفه

پیًػهته كهفحبا مخشيعهی     ثشسػی کهشد. اي گهضاسؽ داد کهٍ فشایىهذ ثُهم     

 50مبیع)قجل اص اتمیضاػیًن ربوًیٍ(، ثبوث افضایؾ قغش میهبوگیه دس تهذيد   

 [7]ؿًد. دسكذ می

ٍ [8]دس مشجهع  َهبی گؼههیخته كهفحبا تلقهًی مهبیع پیچـههی      ، مـخله

پبؿهؾ متفهبيا ثشسػهی      مبیع دس فـبسَبی -ای سا گبص مًلفٍ  َبی دي اوظکتًس

یتهشيطن ثهٍ   ؿهذ ي گهبص و   َبی مبسپیچی ایجبد می کشد. وشخؾ تًػظ ساَگبٌ

کهشد. وتهبیج وـهبن     محًس ثش ػغر ثیشيوی كفحٍ مبیع ثشخًسد می كًسا َم

ای پیچـی ثبیؼتی عًسی عشاتی ؿًوذ تب مبیع  مًلفٍ َبی دي داد کٍ اوظکتًس

اص ویشيی گشیض اص مشکهض ثهبالئی ثشخهًسداس ؿهًد. تهب ثهذیه يػهیلٍ تـهکیل         

 كفحبا تلقًی مخشيعی ؿکل تضمیه ؿًد.

ثهش سيی ثشسػهی    1387سػبلٍ دکتشی خًد سا دس ػبل  مبصیبس ؿفبئی سيؿىی

ثهٍ َمهشاٌ    مبیع-گبص ی یک اتمبیضس دي مًلفٍ ایتجشثی َیذسيدیىبمیک اػپش

کهبس  ي ثٍ ساَىمبیی دکتهش اكهفُبویبن ي دکتهش اؿهجعی     ؿجیٍ ػبصی وذدی 

َبی ديفبصی ثب ؿىبخت ثُتش پذیهذٌ   دس صمیىٍ جشیبنایه سػبلٍ  کٍکشدٌ اػت

 [9کبس ؿذٌ اػت.] دس جشیبن مبیع ي اػپشی قغشاا ؿکؼت ي اتمیضاػیًن

تغییشاا دثی ثب  فـهبس  اوجب  ؿذٌ اػت،1391کٍ دس ػبل  دس پظيَـی دیگش

ي َمچىهیه تغییهش صايیهٍ پبؿهؾ ػهیبل       دس اوظکتًس ديپبیهٍ گشیهض اص مشکهض   

 [10وـبن دادٌ ؿذٌ اػت]فـبس اوظکتًس خشيجی ثب تغییش 

اوجهب  ؿهذٌ اػهت، ارهش     17ذاوهذان ي ساقبو16دس پظيَـی کٍ تًػظ ػهیًاکًمبس 

مهبیع ثهش صايیهٍ    -َب دس یک اوظکتًس َم محًس پیچـی مبیع اوذسکىؾ اػپشی

اػههپشی ي عههًل ؿکؼههت ثههب اػههتفبدٌ اص وکههغ پههشداصی ثشسػههی ؿههذٌ    

َب ثب یهک اوظکتهًس ػهبیض ثهضسد ي دس فـهبس کهم ي دس ؿهشایظ         اػت.نصمبیؾ

اتمؼفش اوجب  ؿذٌ اػت ي ثشای محفظٍ اتتشاا مًتًس ساکت قبثهل تعمهیم ي   

َبی ثٍ دػت نمهذٌ ثهشای اػهپشی دسيوهی ي ثیشيوهی ثهٍ        کبسثشد ویؼت. دادٌ

دس ؿهشایظ   َهب  ننَبی ثٍ دػت نمذٌ اص اػپشی تشکیجهی   كًسا مجضا ثب دادٌ
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تذاخل اػپشی ثهش خلًكهیبا    شیتنرا اػت کٍ وـبن دَىذٌ نصمبیؾ متفبي

َمچىهیه وقهؾ پبسامتشَهبی َىذػهی سيی      َهب  ننثبؿذ.  َبمی اص نن کیَش 

مبیع سا مًسد مغبلعٍ قهشاس  -اوذاصٌ قغشاا یک اوظکتًس َم محًس پیچـی مبیع

َهب   تهذاخل اػهپشی   ؾینصمهب کٍ دس محذيدٌ ؿشایظ  اوذ کشدٌدادٌ ي گضاسؽ 

دس كذی اوذاصٌ متًػظ قغهشاا وؼهجت ثهٍ تبلهت      50تب  40ثبوث افضایؾ 

َب ؿذٌ اػت. دس دثی ربثت دسيوی، قغش متًػهظ ػهبيتش اع    اػپشی ؾیجذا

ي ثب سػهیذن ثهٍ یهک مقهذاس      بثذی یماػپشی تشکیجی، اثتذا افضایؾ  18ا  دی

. اػپشی دسيوی سيی تًصیع اوذاصٌ قغهشاا،  ذیومب یمثٍ کبَؾ     ثیـیىٍ، ؿشي  

. کیفیهت سیهض ػهبصی    گزاسد یمشیتنردثی کم گزسگبٌ ثیشيوی فقظ دس ؿشایظ 

ي یب ثهب   19اػپشی تشکیت ؿذٌ دس دثی ثبالی گزسگبٌ ثب افضایؾ ؿذا پیچؾ

 [12،11]. بثذی یمدسيوی ثُجًد  20ایجبد یک ثشنمذگی مثجت دس اسیفیغ

دس پظيَؾ دیگش صايیٍ اػپشی، یکىًاختی پبؿؾ ي تًصیع قغش قغهشاا یهک   

مهًسد   22ي مذَبيان 21پیچـی ػٍ ػیبلٍ تًػظ سامبمًستیاوظکتًس َم محًس 

ثهبس    8تهب   2َب ثب تؼهت ػهشد دس محهذيدٌ     نصمبیؾثشسػی قشاس گشفتٍ اػت. 

کٍ یکىًاختی پبؿهؾ گهزسگبٌ دسيوهی     دَذ یمن اوجب  ؿذٌ اػت. وتبیج وـب

 ]10[یبثذ. ثب افضایؾ فـبس کبَؾ می

ثشای ثُجًد فشنیىذ پبؿؾ ػًخت ي ایجبد اتتشاا یکىًاخهت،   مغبلعٍدس ایه 

یک اوظکتًس گشیض اص مشکض ديپبیٍ ثشای یک مًتهًس خهبف عشاتهی ي ػهبختٍ     

ػبصی گشدیذٌ اػت ي پغ  ؿذٌ اػت. ياکىؾ اتتشاا ثب وش  افضاس نػتشاؿجیٍ

اص اوجب  محبػجبا سیبضی،عشح مًسد وظش تًػظ وش  افهضاس کتیبمهذل ػهبصی    

ص ػبخت مًسد نصمبیؾ قشاس گشفتٍ ي وتهبیج نن مهًسد تحلیهل ي    ؿذٌ ي پغ ا

 ثشسػی قشاس گشفتٍ اػت.

 

 بررسی تجربی پذیذه فروپاشی سیال

شای ثشسػی تجشثی پذیذٌ پبؿؾ، وتش پبؿؾ وىذیه اوظکتًس مًسد ثشسػی ث

دس تبل فشيپبؿی دس کٍ وتش . [9]وکغ گشفتٍ ؿذَب  قشاس گشفت ي اص نن

َـت ؿکل کلی ثشای جت دس تبل وشخؾ دَذ،  اوظکتًسَب وـبن می

 [13]ػیبل قبثل ؿىبػبیی اػت.

اص اوظمتًس خبس  ػیبل ثٍ كًسا یک جت یکپبسوٍ ي پیًػتٍ  -1

ؼجتب صیبدی اص نن، ثٍ قغشاا دسؿت ؿًد ي دس فبكلٍ و می

گبَی جت جشیبن دس ایه تبلت ثٍ ؿکل  ؿًد. فشيپبؿیذٌ می

 نیذ. ؿیلگ ثبفتٍ ؿذٌ دس می یک

ػیبل ثٍ كًسا یک تجبة گالثی ؿکل ثضسد ي ؿفبف کٍ  -2

گشدد ي اص َمیه ثبؿذ اص اوظکتًس خبس  میداسای یک گشٌ می

ي د گشدد. گبَی جت جشیبن، ؿکلگشٌ فشيپبؿی جت نغبص می

 کىذ.ی متًالی پیذا میتجبة یب دي صوگًلٍ

ي یک ثخؾ ای ؿکل ؿفبف ػیبل ثٍ كًسا یک وتش اللٍ -3

ی یقبً اص لجٍدقگشدد. اػت، ظبَش می تش یشٌتای کٍ کمی اػتًاوٍ

ؿًد ي ثٍ قغشاا َمیه اػتًاوٍ جشیبن اص وتش اكلی جذا می

 گشدد.دسؿت تجذیل می وؼجتبً

ای ؿکل ؿفبف اص اوظکتًس ػیبل ثٍ كًسا یک مخشيط اللٍ -4

داس َمیه َبی وًػبوی ي مً گشدد. اص سيی لجٍخبس  می

                                                 
18SMD 
19Swirl Intensity 
20Positive Offset distance 
21Ramamurthi 
22Madhavan 
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-مخشيط، جشیبن ثٍ كًسا قغشاتی ثب اثعبد مختلف جذا می

 گشدد.

، فقظ اص ایه 7ؿکل فشيپبؿی جشیبن دس ایه تبلت ثب ؿکل  -5

ای، قغشاا ثؼیبس جُت تفبيا داسد کٍ دس مشکض مخشيط اللٍ

نیذ کٍ ایه قغشاا ثٍ تذسیج ثٍ كًسا اثشَبی سیضی پذیذ می

 ومبیىذ.کًوکی فشيوـؼت می

-اػت امب دیگش اص نن الیٍ 5تبلت مـبثٍ کیفیت پبؿؾ دس ایه -6

 ی ؿفبف، یکپبسوٍ ي وبص  خجشی ویؼت.

-کیفیت پبؿؾ دس ایه مشتلٍ، ثٍ كًسا محؼًػی ثُجًد می  -7

یبثذ. يیظگی یبثذ ي تعذاد قغشاا کًوک افضایؾ می

یک اص َش ی ایه مشتلٍ نن اػت کٍ مؼیش تشکت متمبیضکىىذٌ

 اػت.قغشاا َىًص ثٍ كًسا ياضر، قبثل تـخیق 

 طرح و حل مساله

ثهبس ي فـهبس خشيجهی     25 ثشاثهش  فـبس داخل محفظٍ اتتهشاا دس ایه مغبلعٍ 

َمچىیه تشاػت مهًسد ویهبص اص ایهه     دسوظش گشفتٍ ؿذٌ اػت.ثبس  85/0وبصل 

ویًته ي ػًخت ي اکؼیذکىىذٌ مًسد ویبص ثشای ایه مًتهًس   1000مًتًس ثشاثش 

ثشای تل ایه مؼبلٍ اثتهذا ثهب اػهتفبدٌ اص     ثبؿذ. نة اکؼیظوٍ ي َیذساصیه می

جذايل ػًخت ي اتتشاا نوتبلپی تـکیل ػهًخت ي اکؼهیذایضس مهًسد ویهبص     

اػتیکیًمتشیک ثشای ایهه دي   ؿًد ي ثب تًجٍ ثٍ وذد اتمی، وؼجتخًاوذٌ می

 :خًاَذ ؿذػًخت ثٍ كًسا 

34(1 4)
2.125

32(1 2 2 2)

O

F


 

  
 

دس وؼجت ػًخت ياکىؾ سا  نػتشاافضاس  کٍ ثب ياسد کشدن اوذاد فًا دس وش 

 اوپبلغ يیظٌی گلًگبٌ ي دمبتل کشدٌ ي اص سيی تلف ثٍ اکؼیذایضسَبی مخ

ي ثشای ػیؼتم مغلًة اػت سا خًاوذٌ وؼجت ػًخت ثٍ اکؼیذایضسی کٍ 

 ؿًد. اػتخشا  میوؼجت دیگش پبسامتشَبی مًسد ویبص اص وش  افضاس ثشای نن 

 ثشاثش اػت ثب:ثش اػبع سياثظ تحلیلی مقذاس 

 

  
وؼجت ػًخت ثٍ اکؼیذ دس تبلت ياقعی

وؼجت ػًخت ثٍ اکؼیذ دس اػتیکیًمتشیکحبلت
 

1.6
0.753

2.125
   

1.6َبی صیش ثب دس وظش گشفته تبل مقذاس پبسامتش
O

F
 ي اػتفبدٌ اص وش-

 افضاس ثذػت خًاَذ نمذ:

2800cT k 18.32MM  1.2k   

 

 داسیم:0mي spIاص عشف ثشای

0

0

sp

f
I

m g
  0ي 1000

0.4186
243.5 9.81

m  


 

 

 دس وتیجٍ:

0 0.161f

kg
m

s
 0ي 0.2576o

kg
m

s
 

 

کٍ ( نيسدٌ ؿذٌ اػت. 1دس جذيل )ثشای عشاتی اوظکتًس يسيدی َبی مؼبلٍ 

 .ي محبػجبا فًا ثٍ دػت نمذٌ اػتافضاس نػتشاثب اػتفبدٌ اص وش 

 

 َبی مؼبلٍ مًسد وظشيسيدی – 1جذيل 

* دثی خشيجی اکؼیذایضس 0.2576o

kg
m

s
  

 وگبلی اکؼیذایضس
3

1450o

kg

m
  

 يیؼکتًصیتٍ ػیىمبتیکی اکؼیذایضس
2

78.58o

m
e

s
  

31.24 يیؼکًصیتٍ دیىبمیکی اکؼیذایضس .o e pa s  

* دثی خشيجی ػًخت 0.161f

kg
m

s
  

 وگبلی ػًخت
3

1025f

kg

m
  

 يیؼکتًصیتٍ ػیىمبتیکی ػًخت
2

78.54f

m
e

s
  

48.76 يیؼکًصیتٍ دیىبمیکی ػًخت .f e pa s  

 

َبی دس  اثعبد ي اوذاصٌ پغ اص محبػجبا پبیٍ ػًخت ي اکؼیذ دس اوظکتًس 

 ؿًد. مـبَذٌ می 2ي 1خًسدٌ ؿکل ومبی ثشؽ 

 
 ومای یرش خورده اوصکتور پایه اکسیذایسر– 1شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 اوصکتور پایه سوختومای برش خورده  – 2شکل 

 

 ساخت اوصکتور 
پغ اص ثذػت نيسدن مقبدیش الص  جُت ػبخت اوظکتًس خبف، ثب اػتفبدٌ اص 

ی وؼجت ثٍ ػبخت ومًوٍ اقذا  ؿذ، کٍ تلبيیش دي مشتلٍ CNCدػتگبٌ 

نيسدٌ ؿذٌ  4ي  3َبی تشاؿکبسی ي ػًساخکبسی اوظکتًس مًسد وظش دس ؿکل

ػبختٍ  یٍدمًوتبط اوظکتًس دي پب وُبییتلًیش  5کل اػت. َمچىیه دس ؿ

 وـبن دادٌ ؿذٌ اػت. ؿذٌ

 

 
 CNCتراشکاری اوصکتور با دستگاه  -3شکل 

 

 
 CNCسوراخکاری اوصکتور با دستگاه  - 4شکل 

 

 
 

 ومای دمووتاش اوصکتور داخلی و خارجی -5شکل 

 

 تست تجربی

پغ اص ػبخت اوظکتًس مًسد وظش دس ایه ثخؾ ثٍ تؼت تجشثی ي وتبیج 

گیشد. دس ثشسػی قشاس میثذػت نمذٌ اص اوظکتًس ػبختٍ ؿذٌ مًسد تحلیل ي 

ػیبل ثٍ كًسا یک جت یکپبسوٍ ي پیًػتٍ اص اوظکتًس  6ؿکل ؿمبسٌ 

صیبدی اص نن، ثٍ قغشاا دسؿت فشي  وؼجتبًی ي دس فبكلٍ ؿًدخبس  می

ؿًد. گبَی جت جشیبن دس ایه تبلت ثٍ ؿکل یک ؿلىگ ثبفتٍ میپبؿیذٌ 

 نیذ.ؿذٌ دسمی
 

 
 

 بار 1/0جت جریان در فشار   - 6شکل 

 

ػیبل ثٍ كًسا یک تجبة گالثی ؿکل کًوک ي ؿفبف  2دس تؼت ؿمبسٌ 

گشدد ي اص َمیه گشٌ ثبؿذ اص اوظکتًس خبس  میکٍ داسای یک گشٌ می

گبَی جت جشیبن، ؿکل دي تجبة یب دي گشدد. فشيپبؿی جت نغبص می

ي  ثبس گشفتٍ ؿذٌ 15/0دس فـبس  8ي  7اؿکبل کىذ. ی متًالی پیذا میصوگًلٍ

 .ثبؿذثیبوگش ایه مغلت می
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 بار 15/0جت جریان در فشار   -7شکل 

 

 
 با دو حباب متوالی بار 15/0جت جریان در فشار   - 8شکل 

 

ای ؿکل ؿفبف ي یک اللٍ ػیبل ثٍ كًسا یک وتش 3دس تؼت ؿمبسٌ 

ی َمیه یقبً اص لجٍدقگشدد. اػت، ظبَش می تش یشٌتای کٍ کمی ثخؾ اػتًاوٍ

دسؿت تجذیل  وؼجتبًؿًد ي ثٍ قغشاا اػتًاوٍ جشیبن اص وتش اكلی جذا می

گشدد.دس ایه مشتلٍ ػشوت ؿعبوی دس تذی اػت کٍ ثٍ ویشيی می

یبل َمگشا ؿذٌ ي دَذ کٍ ػ وؼجىذگی ي کـؾ ػغحی ػیبل اجبصٌ ومی

 .،ثبس گشفتٍ ؿذٌ اػت 7/0دس فـبس  9ؿکل ؿمبسٌ گشٌ ایجبد کىذ. 
 

 
 

 بار 7/0جت جریان در فشار  – 9شکل 
 

ؿًد، دس تؼت ثعذی ثب افضایؾ فـبس ثٍ ثشسػی خشيجی اوظکتًس پشداختٍ می

ػیبل ثٍ كًسا ثبس اوجب  ؿذٌ اػت، 1ثش اػبع ایه نصمبیؾ کٍ دس فـبس 

َبی گشدد. اص سيی لجٍای ؿکل ؿفبف اص اوظکتًس خبس  مییک مخشيط اللٍ

داس َمیه مخشيط، جشیبن ثٍ كًسا قغشاتی ثب اثعبد مختلف وًػبوی ي مً 

وـبن دادٌ ؿذٌ  10. تلًیش ایه نصمبیؾ دس ؿکل ؿمبسٌ گشددجذا می

 اػت.
 

 
 بار. 1جت جریان در فشار  – 10شکل 

 

ؿکل فشيپبؿی ؿًد کٍ مـبَذٌ میثبس  4/1ثبس ثٍ  1ثب افضایؾ فـبس اص 

ای، قغشاا فقظ اص ایه جُت تفبيا داسد کٍ دس مشکض مخشيط اللٍ ،جشیبن

نیذ کٍ ایه قغشاا ثٍ تذسیج ثٍ كًسا اثشَبی ثؼیبس سیضی پذیذ می

ومبیىذ. اص ایه فـبس ثٍ ثعذ دیگش صايیٍ پبؿؾ کًوکی فشيوـؼت می

ؿکل تبكل اص ایه نصمبیؾ دس  ای وخًاَذ داؿت. تغییشاا قبثل مالتظٍ

 نيسدٌ ؿذٌ اػت. 11تلًیش 

 

 
بار 4/1جت جریان در فشار   - 11شکل   

 

ثب دیگش ؿکل وتش 10ؿًد کٍ ثب افظایؾ فـبس تب  مـبَذٌ می 12دس ؿکل 

يقغش قغشاا  تغییشی وکشدٌ ي تىُب کیفیت پبؿؾ ثُجًد یبفتٍپبؿؾ 

ي اتمیضاػیًن دس فبكلٍ کمتشی اص دَبوٍ اوظکتًس كًسا  کًوکتش ؿذٌ اػت

 گیشد. می

 

 
بار 10جت جریان در فشار  - 12شکل   

 

 گیریوتیجه

ثشای تحلیل پبیذاسی اتتشاا دس محفظٍ اتتشاا ي دس مجبتث خىک کبسی 

ؿىبػبیی ؿکل پبؿؾ ػًخت ي وً  فبص فشيپبؿی دس فـبسَبی مختلف نن 
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مغبلعٍ ثشای ثُجًد فشنیىذ پبؿؾ ػًخت ي دس ایه صیبدی داسد. اَمیت 

ًتًس ایجبد اتتشاا یکىًاخت، یک اوظکتًس گشیض اص مشکض ديپبیٍ ثشای یک م

 خبف عشاتی ي ػبختٍ ؿذٌ اػت.
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