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  مقدمه
 است  داشته توجه نآ هب ربازيد از بشر كه يمسائل از يكي

 ديگر جاي به جايي از مختلف حاالت در مواد انتقال
 هايي مكانيزم و ها روش طراحي به اقدام رو اين از .است بوده

 انتقالي هاسامانه .است هنمود مسئله اين رفع منظور به
 .هستند يکيوماتين اي يکيمکان صورت به امروزه مواد

ي برا و بوده متيق گران اريبس کيوماتين انتقالي ها ستميس
 کاربرد قابل پودرها وي ادانه مواد ازي عيوس ي محدوده

 برنج، غالت، رينظي اديز محصوالتي کشاورز در است.
 قهوه وي چا آرد، ،ييايميشي کودها ور،يط و دامي هاپلت

 روش در (Mills, 2004). داد انتقال روش نيا با توانيم را
 از اند عبارت ستميس ي دهنده ليتشک اجزاءي کيمکان انتقال
يي ها باکس اي نقاله نوار به که ريزنج اي ربکسيگ و موتور

ي ها نقاله .است شده متصل رنديگ يم قرار ها آن در مواد که
 هستندي کيمکان انتقالي ها ستميس ازي ا نمونهي چيمارپ
 گرفته کار به جامدي ا توده مواد مؤثريي جابجاي برا که

 يها ستميس خاص مشكالت .al et (Zareei,. (2015 شوند يم
 مشكالت ،ها ستميس اين يريپذ انعطاف عدم مانند مكانيكي
 ،يصوت مشکالت مواد، انتقال حين در آلودگي به مربوط

 بيآس نيهمچن و آنها مختلف يها قسمت شيفرسا
 شروع با ١٨٦٦ تا ١٨٤٧ يها سال در مواد به يکيمکان

 از جامد مواد ونقل حمل شد باعث ها، بادبزن از استفاده
 يايمزا از .شود انجام هوا جريان كمك به و لوله طريق
 يريپذ انعطاف به توان يم يکشاورز مواد يکيوماتين انتقال

 به يدار نگه و ريتعم يها نهيهز بودن کم ،يطراح در باال
 محصوالت نظافت و يمنيا متحرک، قطعات بودن کم علت

 مواد انتقال ضمن يبوجار عمل انجام نيهمچن و طيمح و
 با .(Araghi, 1994; Marcus et al., 1990) کرد اشاره
 يها روش با سهيمقا در يکيوماتين انتقال نکهيا به توجه
 شتريب ي نهيهز نيا دارد، شتريب يکل يمصرف توان يکيمکان

 ،يدار نگه و ريتعم به انتقال ستميس نوع نيا کمتر ازين با
 قابل شتريب فواصل در انتقال ييتوانا و محصول تيامن
 و انتقال ي عمده بخش .(Thorn, 2011) است نظر صرف
 انجام يانسان رويين توسط يکشاورز محصوالت ييجابجا

 يخستگ و نهيهز بودن باال آن امدهاييپ از که ،شود يم
 يها طيمح از يبرخ در يطرف از .است کارگران مفرط
 از يناش گردوغبار جاديا دليل به ها ابيآس همچون يفرآور
 وجود يکيمکان يها نقاله اي و کارگر توسط يدست انتقال

 مانند يمواد گردوغبار جاديا بدون بتواند که يستميس

 ستميس .است الزامي دهد، انتقال يآسان به را ذرت و گندم
 طيشرا با انتقال يبرا روش نيبهتر يکيوماتين انتقال
 بدون را يا دانه- مواد کم حجم با ستميس نيا .است مدنظر

 به کيوماتين انتقال .دهد انتقال تواند يم گردوغبار جاديا
 انجام ظ)يغل (فاز پرفشار و ق)يرق (فاز فشار کم صورت دو
 و   يميپتروش نفت، همچون عيصنا ازي اريبس در .شود يم

 مانند فله، وي ادانه ،يپودر مواد انتقالي براي کشاورز
 ها نقاله نوع نيا از رهيغ و شکر آرد، سنگ، زغال آهک،

 از تر (بزرگ گازي باالي  ها سرعت با انتقال شود. يم استفاده
 درصد ١ از (کمتر مواد نييپاي  ها غلظت ه)،يثان بر متر ٢٠

 ٥ از کمتر (معموالً طول واحد در نييپا فشار افت و حجم)
 انتقال ند.يگو يم قيرق فاز در انتقال را متر) بر بار يليم
 مواد مداوميي جا جابه و کوتاه ريمس به قيرق فاز کيوماتين

 و شود يم محدود ساعت بر تن ١٠ از کمتري  ها نرخ در
 دارد. راي منف فشار در اجرا تيقابل که است  ي ستميس تنها

 گاز در معلق کامالً و مجزا صورت به فاز نيا در جامد ذرات
 است حاکم انيجر بر گاز - ذرهي روهاين و کنند يم رفتار

)Wei et al., 2011.( و کم سرعت با مواد ظيغل فاز در 
 انتقال يها ستميس يطراح رد ابد.ي يم انتقال باال فشار

 رينظ ييهايژگيو يکشاورز محصوالت مخصوص کيوماتين
 ،يهندس و يحساب نيانگيم قطر ضخامت، عرض، طول،

 ،يقيحق و توده يچگال دانه، هزار وزن حجم، ت،يکرو
 يها بيآس و ازين مورد توان رشده،يتصو سطح تخلخل،

 تياهم يدارا اريبس انتقال نديفرا يط در بذر يکيمکان
 يها ستميس يطراح در گام نيتر ياساس و نياول هستند.

 طول در فشار افت حيصح نيتخم کيوماتين انتقال
 سرعت شيافزا باي مصرف توان و فشار افت .ستها لوله

 کهي پژوهش در Guner (2007) ابد.ي يم شيافزا انتقال،
 دوي مکش کيوماتين انتقالي رو همکاران وي غفور

 دو هر در که شد مشخص دادند، انجام جو و ذرت محصول
 صورت به بيترت به هوا سرعت شيافزا با فشار افت محصول

 باي مصرف تواني ول ابدي يم شيافزاي خط وي رخطيغ
ي رخطيغ صورت به محصول دو هر در هوا سرعت شيافزا
 از يکل هدف لذا .(Ghafori et al., 2011( ابدي يم شيافزا

 ي نقاله در فشار افت بر مؤثر عواملي بررس پژوهش نيا
 ريمس طول در ذرت بذري براي عمود قيرق فازي کيوماتين

  .است انتقال
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 وسيبالز معادله Re> ۱۰۵ يبرا .برد بکار را ١کو ي معادله
   :(Schlichting et al., 2003) شود يم انيب )۵معادله ( با

)۵(    .   
 )λL( ياصطکاک فاکتور آوردن دست به يبرا کو معادله در
 با است برابر که شود  يم استفاده اليس اصطکاک بيضر از

2011) .,al et Klinzing(:  

)۶(    .   
)۷(     
  
  ) ( مواد شتاب فشار افت - ب
 آن در گاز و جامد ذرات که انتقال لوله از قسمت کي يبرا
 شود،يم وارد Ma و Ms بيترت به   يجرم انيجر ي ها نرخ با

 برابر لوله از يمقطع هر در ذرات يبرا يوستگيپ يمعادله
  :)2011et al Klinzing ,.( با است

)۸(      
 ms-1(، ε( ذرات سرعت Vp ،)m2( لوله مقطع سطح A که،

 ي معادله .است )kgm-3( ذرات يقيحق يچگال p و تخلخل
 با است برابر لوله از يمقطع هر در گاز يبرا يوستگيپ

2011) .,al et Klinzing(:  
)۹(      

 ms-1(، a( هوا سرعت Va ،)m2( لوله مقطع سطح A که،
 )۹( و )۸( معادالت بيترک از .است )kgm-3( هوا يچگال

  :ديآ يم دست به )r( مواد يجرم نسبت

)۱۰(         
 شتاب ع،يسر طور به انتقال سرعت حداقل در مواد

 افت از يبزرگ بخش جاديا باعث يريگ شتاب نيا .رنديگ يم
 .شود نيتأم دمنده توسط ديبا که شود يم ستميس فشار

 ستميس کي در مواد يورود ي نقطه در تنها افت نيا
 .)2011et al Klinzing ,.( افتد  يم اتفاق يفشار اي يمکش

 شود يم اديز مواد سرعت هوا، انيجر به جامد مواد ورود با
 معادله از ياضاف فشار افت نيا .برسد )Vp( سرعت به تا
  :)etal Klinzing,. (2011 ديآ  يم دست به )۱۱(
)۱۱(  Δ      

  .است جامد مواد انتقال سرعت Vp فوق همعادل در
  
  

                                                           
1- Koo 

  ) ( مواد ياصطکاک فشار افت - ج
 گريکدي با جامد ذرات برخورد از يناش اصطكاكي فشار افت

 )۱۲( ي معادله .است  ها لوله ي جداره با ها آن اصطکاک و
)et Klinzing  است هشد برده بکار افت نيا نيتخم يبرا

2011) .,al:  

)۱۲(  Δ      Δ  
 معادله از ) ( جامدات اصطکاک بيضر نييتع منظور به
  : (Kqnno & Saito, 1969) شود يم استفاده )۱۳(

)۱۳(    . 
  

  :با است برابر انتقال هنگام در )( تخلخل مقدار

)۱۴(  
    

  :ديآ يم دست به ريز ي معادله از ) ( مواد يظاهر يچگال و
)۱۵(     
  
  )  ( مواد و هوا قيتعل و کردن بلند فشار افت -د

 از يناش فشار افت ،يعمود کيوماتين انتقال ستميس در
)al et Klinzing,.  با است برابر ذرات داشتن نگاه معلق

2011):  
)۱۶(  Δ      

 سرعت m(، Va( انتقال يعمود بخش طول ΔZ آن در که
  هوا يچگال  ،)ms-1( ذرت سرعت Vp ،)ms-1( هوا

)kgm-3( و r است هوا به مواد نسبت.  
  
 ) ( ييزانو فشار افت -و

 که شود يم شنهاديپ يکينئومات انتقال ستميس يطراح در
 گذر با رايز شود، استفاده يکمتر ييزانو از امکان حد در

 دليل به يانرژ يمقدار ،ييزانو کي از جامد و هوا مخلوط
 سبب به .شود يم تلف ييزانو جداره با مواد و هوا اصطکاک

 يمقدار لذا ابد،ي  يم کاهش مواد سرعت اصطکاک، نيا
 برساند هياول سرعت به را ها آن تا است الزم ياضاف يانرژ
 .دهد  يم شيافزا انتقال خط در را فشار افت عمل نيا که
 و ريمس نيب در ييزانو دو ۱ شکل مطابق قيتحق نيا در

 ذرت ذرات .است گرفته قرار ريمس يانتها در ييزانو کي
 خارج لوله ريمس از ۳ يشماره ييزانو از عبور از پس

 دوباره يريگ شتاب جهت يفشار افت نيبنابرا ؛شوند يم
 نظر در ديبا هوا فشار افت تنها و داشت نخواهد وجود مواد



 ٢٥                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 ,Brooker) ديآيم دسته ب )۱۷( معادله از که شود گرفته
1992):  

)۱۷(  
Δ         

 برحسب ييزانو در فشار افت بيضر   آن، در که
)Pa.s2m-2( و Va هوا سرعت )ms-1( است.   

 از زين )ΔPbend( دو و کي يشماره يهاييزانو در فشار افت
  . )al et Klinzing,. (2011 ديآيم دست به )۱۸( يهمعادل

Δ  Δ  (    )    .  
 )١٨(  

 ،)m( لوله قطر D ،)m( ييزانو شعاع Rb آن در که
ΔPZ(bend) ييزانو در مواد فشار افت )Pa( است. 

 شود يم محاسبه )۱۹( معادله از  ييزانو در مواد فشار افت
2011) .,al et Klinzing(:  

)١٩(  Δ  (    ) Δ     

 معادل طول m(، ΔLeq( ريمس کل طول ΔL آن در که
 از ييزانو معادل ميمستق طول مقدار .است )m( ييزانو

  .ديآ يم دست به )۲۰( ي همعادل
)٢٠(        

 خم شعاع مقدار درجه ۹۰ استاندارد يس يو يپ ييزانو در
  :شود يم فرض لوله قطر برابر ۵/۲ مقدار ييزانو

  )٢١(  
 افت و هوا يحجم انيجر شدت به دمنده ازيموردن توان
 استاندارد يهوا يبرا .دارد يبستگ نقاله دستگاه کل فشار

 توان )وسيسلس درجه ۲۷ حرارت درجه و يجو فشار(
 يبرا .نمود محاسبه )۲۲( ي همعادل از توانيم را ازيموردن

 بيضرا ديبا ،متفاوت رطوبت و حرارت درجه ارتفاعات،
 )2011et al Klinzing ,.( شوند کاربرده به مربوطه حيتصح

: 

)۲۲(  
η  

P دمنده توان (W)،  دستگاه کل فشار افت (Pa)، Q 
 ۵/۰( دمنده بازده  η و (m3s-1) هوا يحجم انيجر شدت

ي نيب شيپ جهت روابط بودن نيمعنا دليل به .است )۷/۰ تا
 در گاز سرعت ي نهيکم ،ينينشته و يخفگ يهاسرعت

 شود يم انتخاب شتريب و ۵/۱ نانياطم بيضر با عمل
(Imanmehr et al., 2008). ييشگويپ يبرا ياديز روابط 

 ي همعادل .دارد وجود مختلف منابع در ينينشته سرعت
 است شده ارائه يتجرب مهين روش کي براساس )۲۳( کير

 هاستروش ريسا از تر ساده يتوجه قابل طور به که
(Rhodes, 2008).  

)۲۳(                 
    

 

)۲۴(      
 هنگام در گاز يظاهر سرعت Vsalt فوق معادالت در
 يدب m(، Ms( ذرات قطر نيانگيم dp ،(ms-1) ينينش ته

 )kgm-3( هوا يچگال ρa و (m) لوله قطر D ،(kgs-1)   يجرم
   .است

 ديبا قيرق فاز صورت به مواد انتقال يبرا نکهيا به توجه با
 ۱۰ مقدار قيتحق نيا در باشد، ۰-۱۵ نيب   يجرم نسبت

 ذرت بذر يبرا   يجرم يدب حداکثر .ديگرد انتخاب آن يبرا
 .شد گرفته نظر در ساعت بر لوگرميک ۳۰۰ مقدار به

 يخارج قطر و ۵۸ يداخل قطر با استاندارد PVC ي ها لوله
 کي از کل فشار يريگ اندازه يبرا و شد هيته متر يليم ۶۳

 ۰- ۲۵ فشار شينما محدوده با EN 837-3 مدل فشارسنج
 است  هشد استفاده بار ميلي ۵/۰ صيتشخ تيقابل و بار ميلي

 ينچيا چهارم کي يبرنج ي لوله کي توسط آن يورود که
 شينما را کل فشار و قرارگرفت هوا انيجر يراستا در
 استفاده لوله خطوط از مواد انتقال جهت همچنين .داد يم
 از ديبا که يمواد با ماده نوع اساسبر ها لوله نيا ؛شوديم

 هيته يمختلف يهاجنس از گردد منتقل آن قيطر
 آن انتقال يهالوله مورد در توجه مورد نکته .شوند يم

 کامالً صورت به تنها ريمس کل در ديبا هالوله نيا که است
 يافق يهالوله اتصال يبرا .رنديقرارگ يافق کامالً اي يعمود

 قيدق يارهيدا مقطع با ييزانوها از بالعکس و يعمود به
 در مواد شدن بلوکه حالت از يريجلوگ يبرا .شد استفاده

 ماده قطر نيتر بزرگ برابر ٣ از شيب لوله قطر ديبا لوله
 يگرهاهيتغذ .(Srivastava et al., 2005) باشد انتقال مورد
 لهيوس نيپرکاربردتر هوابند) يدوران يرهايش( يدوران
 آن نام از که طورهمان .هستند ک،يوماتين انتقال در هيتغذ

 انجام هم با را مواد هيتغذ و فشار يبندآب د،يبا داستيپ
 و دوار محور کي بر مبتني لهيوس نيا ساختار .دهند

 و يمساو يهابخش شامل محور که است، ساکن محفظه
 باال از را مواد باز، يمجرا کي قيطر از که است ييمجزا

 محفظه نييپا يمجرا در هوا انيجر به و کنديم افتيدر
 يطراح محاسبات جينتا ).۲ شکل( داد خواهد انتقال

  آمده ۱ جدول در ذرت يعمود کيوماتين انتقال ستميس
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 ٢٩                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 
 لوله طول فمختل سطوح در هوا فشار افت بر يجرم يدب ريتأث - ۷ شکل

 
 سرعت و يجرم يدب لوله، طول گانه سه متقابل اثر
  هوا فشار افت بر هوا

 سرعت و يجرم يدب لوله، طول متقابل اثر جدول مطابق
 متقابل اثر نيانگيم   سهيمقا .شد داريمعن %۵ سطح در هوا
 فشار افت بر هوا سرعت و يجرم يدب لوله، طول گانه سه
 فشار افت نيشتريب .است آمده  ۸ شکل نمودار در هوا

 بر لوگرميک ۳۰۰ يجرم يدب متر، ۳ طول در دستگاه
 است برابر و آمده دست به هيثان بر متر ۲۰ سرعت و ساعت

 طول در فشار افت زانيم نيکمتر و پاسکال ۳۳۳/۱۱۹۷ با
 ۲۰۰ يجرم يدب و هيثان بر متر ۱۳ سرعت متر کي
 پاسکال ۷۰۱ با برابر كه شده حاصل ساعت بر لوگرميک

 يفاکتورها طول، شيافزا با نمودار به توجه با .است بوده
 و دهنديم نشان شتريب را خود ريتأث يجرم يدب و سرعت
 طول در .شوديم داريمعن طول شيافزا با هرکدام راتييتغ
 کساني باًيتقر يجرم يدب و سرعت فاکتور ريتأث متر، دو

 شتريب يريتأث سرعت فاکتور متر کي طول در اما است
 مشاهدات به توجه با .دارد يجرم يدب فاکتور به نسبت
 طول، شيافزا با که گرفت جهينت گونه نيا توانيم فوق

 رگذارتريتأث سرعت فاکتور به نسبت يجرم يدب فاکتور
 سطح هر در يجرم يدب شيافزا با نيهمچن .بود  خواهد

 ريتأث دهنده نشان که ابدي يم شيافزا فشار افت لوله، طول
  .است فشار افت بر يجرم يدب شيافزا داريمعن

  

  
  و طول لوله   يجرم يافت فشار کل در سطوح مختلف سرعت هوا، دب -۸شکل 
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  يريگجهينت
 کردن برابر سه با که داد نشان ها شيآزما از حاصل جينتا

 سطح در يدار يمعن طور به فشار افت ،يعمود لوله طول
 تماس سطح شيافزا آن ليدل که افتي شيافزا درصد کي

 شيافزا با نيهمچن است. لوله سطح با  ها دانه و هوا مخلوط
 با هادانه برخورد زانيم هادانه يجرم يدب و هوا سرعت

 در و شده شتريب لوله ي جداره با هادانه برخورد و گريکدي
 طور به زين فشار افت و شيافزا ياصطکاک مقاومت جهينت

 .داشت خواهد شيافزا درصد کي سطح در يدار يمعن
 لوله طول شيافزا با فشار افت شيافزا که داد نشان جينتا

 فاکتور به نسبت طول فاکتور و دارد ميمستق ي رابطه
 هر يطورکل به .دارد هوا فشار افت در يشتريب ريتأث سرعت

 انتقال هنگام در ذرات برخورد شيافزا به منجر که يعامل
 فشار افت شيافزا به منجر شود، لوله جداره با و گريکدي با

  .شود يم دستگاه کل فشار افت تينها در و يکياستات
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