کاضتطز ضٍـ تطکیثی اٍلتطاؾًَس-اؾوع خْت افعایف
فطآیٌس اًتقال خطم زض تافت تطب
هحؿي هرتاضیاى  ،*1هؿؼَز قفافی ظًَظیاى  ، 2هحوس آضهیي  ،3فاطوِ کَقکی

4

 1زاًكگاُ آظاز اؾالهیٍ ،احس ؾثعٍاض ،تاقگاُ پػٍّكگطاى خَاى ،ؾثعٍاض ،ایطاى

 2اؾتازیاض زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾثعٍاض ،گطٍُ ػلَم ٍ صٌایغ غصایی ،ؾثعٍاض ،ایطاى
 3اؾتازیاض زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾثعٍاض ،گطٍُ کكاٍضظی  ،ؾثعٍاض ،ایطاى

 4زاًف آهَذتِ ی کاضقٌاؾی ػلَم ٍ صٌایغ غصایی ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾثعٍاض ،ؾثعٍاض ،ایطاى

تاضید زضیافت93/6/33 :

تاضید پصیطـ93/9 /21 :

چکیسُ
زض ایي پػٍّف ،پطٍفایل اًتقال خطم تطب تا کوک ضٍـ غیط حطاضتی اٍلتطاؾًَس -اؾموع همَضز تطضؾمی رمطاض
گطفت .تطـ ّای تطب زض هحلَل اؾوعی زض ؾِ غلظت هرتلف هاًیتَل ( 15 ٍ 13 ،5زضصس) ٍ غلظت ثاتت
ؾاکاضظ ( 35زضصس) زض زهای ثاتت  25زضخِی ؾاًتیگطاز غَطٍِض قسًسً .تایحً ،كاى زاز کِ افعایف غلظمت
هحلَل اؾوعی ؾثة افعایف هیعاى کاّف آب ًوًَِ گطزیسّ .وچٌیي هیعاى کاّف آب ًوًَِی پمیف تیوماض
قسُ تا اٍلتطاؾًَس ٍ ًوًَِی تسٍى پیف تیواض اٍلتطاؾًَس تِ تطتیة زض غلظت  %5هماًیتَل ( 42/75گمطم133/
گطم هازُی خاهس) ٍ ( 36/75گطم 133/گطم هازُی خاهس) تَزّ .وچٌیي ًتایح ًكاى زاز اثط ظهاى غَطِ ٍضی
ٍ اهَاج فطاصَت ضٍی هیعاى ػسز فَضیِ ٍ ًؿثت کماّف آب تمِ خمصب همَاز خاهمس ًوًَمِی تمطب زض طمی
فطآیٌس اًتقال خطم زض ؾطح  1زضصس کاهالً هؼٌیزاض هیتاقس.
ٍاغُّای کلیسى :اهَاج صَتی ،آتگیطی اؾوعی ،ػسز فَضیِ.
* هؿٍَل هکاتثِ mokhtarian.mo@gmail.com :

_________________________________
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 -1هقسهِ

فطکاًؽ پاییي تِ زلیمل ایدماز پسیمسُ ی حفمطُ ظایمی 1یما تكمکیل
ٍ اًثؿما تمِ

آتگیطی اؾوعی ػثاضت اؾت اظ ذاضج کطزى تركمی اظ آب تافمت

حثابّای تؿیاض ضیعی اؾت کِ تحمت اثمط اًقثما

گیاّی تِ ٍؾیلِی تواؼ هؿتقین آىّا تا یک هحلَل غلیظ هٌاؾمة

صَضت لحظِ ای ٍ ًقطِ ای حمطاضت ٍ فكماض فمَ الؼمازُ ایدماز

(هاًٌس هحلَلّمای غلیظمی اظ رٌمسّاً ،ومکّما یما هرلمَ ّمایی اظ

هیکٌس .ایي ٍضؼیت تاػ

اثطات فیعیکی قیویایی تط هَلکَلّای

ًوک ٍ رٌس) ( .)13زض ایي فطآیٌس تا رمطاض زازى همَاز غمصایی هاًٌمس

هداٍض قسُ ،راتلیت ًفَش ؾلَلّما ضا افمعایف همیزّمس .تمِ ّومیي

هیَُ یا ؾثعی تِ صَضت رطؼِ رطؼِ قسُ یا کاهمل زض یمک هحلمَل

زلیل ،ایي فطآیٌس زض هست ظهاى کَتاُ تمط ٍ زهمای کمن تمط ػومل

اؾوعی ،زیَاضُی طثیؼی ؾلَلّای همازُی غمصایی تمِ ػٌمَاى یمک

آتگیطی ضا تِ اًدام هیضؾاًس .حفطُ ظایی قاهل هاّط قسى ،ضقس ٍ

غكاء ًیوِ تطاٍا ػول هی کٌس ٍ تِ ػلت ٍخَز گطازیاى غلظت تمیي

هتالقی قسى حثاب زض هایغ هیتاقس .تِ ػٌَاى هثال ،زض ایي حالمت

هحلَل اؾوعی (کِ زاضای فكاض اؾوعی تماتتط ٍ فؼالیمت آتمی کمن

زض هممایغ زهمما ٍ فكمماض تممِ تطتیممة حممسٍز  43333کلممَیي ٍ 1333

تممطی اؾممت) ٍ هایؼممات زاذممل ؾمملَلی ًیممطٍی هحممطا تظم تممطای

اتوؿفط هی ضؾسّ .وچٌیي زض ایي فطآیٌمس ،اٍلتطاؾمًَس ؾمثة ایدماز

ذممطٍج آب اظ هممازُی غممصایی تممِ زاذممل هحلممَل اؾمموعی ایدمماز

هٌافص هیکطٍؾکَپی تط ؾطح هازُی غصایی قسُ کِ هیعاى تثمازتت

همیقمًَس ( .)13 ٍ 7اًتقمال خممطم زض حمیي فطآیٌمس اؾموع ،اظ تممیي

اًممطغی ٍ حممطاضت ضا افممعایف هممیزّممس .فطآیٌممس اٍلتطاؾممًَس تاػم

غكاّای ؾلَلی ًیوِ تطاٍای هَخَز زض هَاز تیَلَغیکی کمِ تاػم

افعایف هیعاى اًتقمال خمطم ٍ ؾمطػت ذكمک کمطزى همَاز غمصایی

ایداز هقاٍهت تاتیی هیگطزًس تِ ٍرَع هیپیًَمسز .حالمت غكمای

هیقَز تِ طَضی کِ تلفیق اؾوع -اٍلتطاؾًَس تِ ػٌَاى پمیف تیوماض

ؾلَلی هی تَاًس اظ حالت تطاٍایمی کلمی تما تطاٍایمی خعتمی ،ت ییمط

هیتَاًس ًقف تؿعایی زض تْثَز ظهاى ذكک کطزى کاّف هصط

ایداز ت ییطات هَثطی زض ؾاذتاض تافت همی

اًطغی ٍ هحصَتت تْتط قَز ( .)15 ،4اذیطاً پػٍّفّمای ظیمازی

گطزز ( .)11اظ آتگیطی اؾوعی تطای تَلیس هحصَتتی تما ضطَتمت

زض ضاتطِ تا تاثیط اهَاج اٍلتطاؾمًَس زض فطآیٌمس آتگیمطی ٍ فمطآٍضی

حس ٍاؾط اؾتفازُ هی قَز یا اظ ایي فطآیٌس هیتَاى تِ ػٌمَاى یمک

هحصَتت غصایی هرتلف صمَضت گطفتمِ اؾمت کمِ زض ازاهمِ تمِ

پیف فطآیٌس تطای فطآیٌسّای تؼسی هاًٌس ذكک کمطزى یما اًدوماز

تطضؾی آىّا هیپطزاظین.

ًوایس .ایي هؿالِ ،تاػ

فطًاًسظ ٍ ّوکماضاى ( )2339تماثیط آتگیمطی اؾموعی ٍ پمیف

اؾتفازُ کطز (.)3

2

ًگِزاضی هَاز غمصایی ،یکمی اظ رمسیویتمطیي تکٌَلمَغیّمای

تیواض اٍلتطاؾًَس ضا ضٍی ؾاذتاض ؾلَلی ذطتعُ همَضز تطضؾمی رمطاض

هَضز اؾتفازُ اًؿاى هیتاقس .ذكک کمطزىً ،ومک ؾمَز کمطزى ٍ

زازًسً .تایحً ،كاى زاز کِ فطآیٌمس آتگیمطی اؾموعی ؾمثة کماّف

اًدواز رسهتی ّعاضاى ؾالِ زاضًس .اها ایي ضٍـّای ؾٌتی ٍ تؿمیاضی

تسضیدی حالت زیَاضُی ؾملَلی همیقمَز ٍ اضتثما تمیي زیمَاضُی

ضٍـّای زیگط کِ طی رطٍى اذیط اتساع قسُ ٍ هَضز اؾتفازُ رمطاض

ؾمملَلی ٍ تافممتّمما ضا هممیقممکٌسّ .وچٌممیي ًتممایحً ،كمماى زاز کممِ

گطفتِ اًس ّوَاضُ زض حال ت ییط ،اصالح ٍ تکاهمل ّؿمتٌس .ایمي اهمط

اٍلتطاؾًَس هَخة ت ییط حالت کاًال ّای هیکطٍؾکَپی زض ؾاذتاض

خعتی اظ تالـ پایاى ًاپمصیط هحققماى ٍ هترصصماى زض ضاُ افمعایف

هیَُ ٍ قکؿتي تافت هیگطزز .ت ییطات هكاّسُ زض ؾاذتاض هیمَُ اظ

ظهاى هاًسگاضی ٍ زض ػیي حال ایداز کن تطیي ت ییط زض تافت ٍ هعُ

ططیممق تمماثیط زٍ پممیف تیومماض ضٍی اًتكمماض آب زض هطحلممِی تؼممس اظ

هَاز ی غصایی همیتاقمس .هْمَض ضٍـّمای ًمَیي ًظیمط اؾمتفازُ اظ

ذكک کطزى تا َّا ضخ هیزّس( .)5فطًاًسظ ٍ ّوکماضاى()2339

پطتَّا ،فكاض تات ،اٍلتطاؾًَس ،هیساىّای الکتطیکی پالؿی ،هقاٍهت

تاثیط اؾوع ٍ اٍلتطاؾًَس ضا ضٍی ؾاذتاض تافت ؾلَلی آًاًاؼ زض طی

الکتطیکممی ٍ غیممطُ زض ٍارممغ پاؾممری تممِ زل ًگطاًممیّممای هصممط

آتگیطی تطضؾی کطزً .تایحً ،كاى زاز کِ تِ کاضگیطی اٍلتطاؾًَس ٍ

کٌٌسگاى زض خْت حص

3

ٍ یا کاّف اؾمتفازُ اظ همَاز قمیویایی ٍ

اؾوع تِ زلیل ت ییط زض ضٍظًِّای ؾاذتاض ؾلَلی ؾثة افعایف هیعاى

ًیع حفظ تطکیثات طثیؼی ٍ تا اضظـ زض هَاز غصایی ًظیط ٍیتاهیيّما

زفغ قمکط ٍ اًتكماض آب همیگمطززّ .وچٌمیي ،ایمي ت ییمطات ؾمثة

زض هقایؿِ تا ضٍـّای حطاضتی تَزُ اؾت .زض ایي هقالِ تمِ تطضؾمی

افعایف زفغ آب ٍ خمصب همَاز خاهمس همیگمطزز ( .)6اٍضتًَمَ ٍ
4

ضٍـ تطکیثی اٍلتطاؾًَس-اؾوع تِ ػٌَاى یک ضٍـ غیط هرطب زض
فطآیٌس آتگیطی تطب پطزاذتِ قس .هکاًیؿن اثط اهَاج فطاصمَت تما

1 -Cavitation
2 - Fernandes
3 - Fernandes
4 - Ortuno

کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب
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ّوکاضاى ( )2313تاثیط تِ کاضگیطی اٍلتطاؾًَس ضا ضٍی اًتقال خطم

 -2هَاز ٍ ضٍـّا

ٍ ٍیػگیّای ضیع ؾاذتاضی 1پَؾت پطتقال زض طی ذكک کطزى تا

 -1-2آهازُ ؾاظی هازُی اٍلیِ

ّممَای زاؽ تطضؾممی ًوَزًممسً .تممایحً ،كمماى زاز کممِ تممِ کمماضگیطی

تطای اًدام ایي آظهایفً ،وًَِ ی تطب اظ تاظاض هحلمی ذطیمساضی ٍ

اٍلتطاؾًَس ؾیٌتیک ذكک کطزى پَؾت پطتقمال ضا تْثمَز تركمیس.

زض طممَل هممست اًدممام آظهممایف زض ؾممطزذاًِ ًگممِ زاضی گطزی مس.

ّوچٌیيً ،تایح همسل ؾماظی ًكماى زاز کمِ ضمطایة اًتقمال خمطم ٍ

تطبّای هَضز اؾتفازُ زاضای ضطَتمت اٍلیمِی  1 ± 92زضصمس زض

اًتكاض هؤثط ضطَتت ًیع افعایف همییاتمس .تماثیط اٍلتطاؾمًَس تمط ضٍی

هثٌای تط تَز .ضطَتت اٍلیِی ًوًَِّا اظ ططیق رطاض زازى ًوًَِّا زض

ٍیػگی ّای اًتقال خطم اظ ططیق هكماّسات ضیمع ؾماذتاضی پَؾمت

آٍى اتوؿممفطیک ٍ زض زهممای  132±3/2زضخممِی ؾمماًتیگطاز تمما

2

زؾتیاتی تِ ٍظى ثاتت اًساظُ گیطی قسًس( .)1زض اتتسای ّط آظهایف

ظیازی ایداز قسُ تَز کِ اظ ططیق ذطاـ تطکیثات هَهی تِ ٍخمَز

تطبّای قؿت ٍقَ ٍ تِ اًساظُّایی تِ رطط  2ؾاًتی هتط تطـ زازُ

پطتقال راتل تاییس تَز تِ طَضی کِ زض ؾطح کَتیکَل ؾَضاخّای

آهسُ تَز .ایي حالتً ،كماًِی 3تماثیط اٍلتطاؾمًَس ضٍی تیمِ همطظی
آىّمما تممَز ( .)13ضٍزضیگممطظّ ٍ 4وکمماضاى ( )2339تمماثیط ظهمماى
غَطممٍِضی زض اؾمموع ٍ اٍلتطاؾممًَس ضا ضٍی ٍیػگممیّممای ؾمماذتاض
ؾلَلی ذطتعُ ی زضذتی (پاپایا) زض طی آتگیطی هَضز تطضؾمی رمطاض
زازًسً .تایح ،حماکی اظ آى تمَز کمِ ترطیمة تافمت ؾملَلی تَؾمط
اٍلتطاؾًَس ؾثة افعایف خمصب همَاز خاهمس ٍ زفمغ آب ٍ ضمطیة
ًفَش آب هیگطزز ( .)12ؾمیٌ

ّ ٍ 5وکماضاى ( )2337هطالؼمِی

ؾممیٌتیک اًتقممال خممطم ٍ اًتكمماض هممؤثط ضا زض طممی آتگیممطی اؾمموعی
رطؼات َّیچ هَضز تطضؾی رطاض زازًس .هحلَلّای اؾوعی تمِ کماض
ضفتِ زض ایي فطآیٌس غلظت  53زضخِی تطیکؽ ؾاکاضظ ٍ ٍ 13 ،5

قس ٍ تَؾط یک کَلیؽ (هسل ٍضتکؽ  ،M502 ،تا زرمت 3/31
6

 3/31هیلی هتط) اتؼاز کٌتطل گطزیس.
 -2-2پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ آهازُؾاظی هحلَل اؾوعی

زض ایي پػٍّف اظ هحلَلّای اؾوعی قاهل ( % 35ؾماکاضظ % 5
هاًیتَل) % 35( ،ؾاکاضظ  % 13هماًیتَل) ٍ ( % 35ؾماکاضظ 15
 %همماًیتَل) زض زهممای ثاتممت  25زضخممِی ؾمماًتیگطاز زض حالممت
اؾتاتیک اؾتفازُ گطزیسً .ؿثت هحلمَل اؾموعی تمِ هیمَُ  23تمِ 1
اًترماب گطزیمس .رطؼمات تممطب زض هحلمَل اؾموعی غَطممٍِض ٍ زض
فَاصل ظهماًی  123 ٍ 93 ،63 ،33 ،3زریقمِ زٍ رطؼمِ اظ هحلمَل

ً % 15وک طؼام تَزً .ؿمثتّمای تمِ کماض ضفتمِ زض ایمي پمػٍّف،

اؾوعی ذاضج ٍ ؾطح آى تا آب هقطط زیًَیعُ قؿتِ ٍ تط ضٍی یک

ًؿثتّای  1:6 ٍ 1:5 ،1:4تَز .زض هیاى هسلّمای تمِ کماض ضفتمِ،

کاغص صافی (ٍاتوي) خْت خصب قسى آب ؾطحی رمطاض گطفمت.

هسل آظٍٍاضا تمطای زازُّمای تدطتمی زفمغ آب ٍ همسل همک تمطای

تؼس اظ خصب ؾطحی آبً ،وًَِّما تمَظیي گطزیمس .زهمای فطآیٌمس

خصب هَاز خاهس ًتایح هٌاؾمثی ضا اظ ذمَز ًكماى زاز .اًتكماض همؤثط

آتگیطی اؾوعی تَؾط یک تي هاضی (( Windaus )Laudaهمسل

هَاز خاهس ٍ آب ًیع تَؾط راًَى زٍم فیک ترویي ظزُ قس (.)13

 E200ؾمماذت کكممَض آلومماى) تٌظممین ٍ ثاتممت گطزیممس .زؾممتگاُ

ّس

اظ ایي پمػٍّف ،تطضؾمی فطآیٌمس تطکیثمی غیمط حطاضتمی

اٍلتطاؾممًَس -اؾمموع تممطب ٍ تمماثیط اهممَاج صممَتی اٍلتطاؾممًَس ضٍی
پاضاهتطّای اًتقال خطم اؾوعی تطب هیتاقس .تا تَخِ تِ ایي کمِ زض
ذصَل آتگیطی اؾوعی تطب تَؾمط گلمَکعً ،ومک ،ؾماکاضظ ٍ
ؾَضتیتَل ٍ تیوماض اٍلتطاؾمًَس تماکٌَى فؼالیمت تحقیقماتی صمَضت
ًگطفتِ اؾت ،لصا ایي پػٍّف تِ هٌظَض تطضؾمی ایمي فطآیٌمس اًدمام
گطفت.

7

اٍلتطاؾًَس هَضز اؾتفازُ زض ایي تحقیق ًَع پطٍب اٍلتطاؾًَس تا ًام
8

ًام تداضی زکتط ّكلط هسل  UP 200Hؾاذت آلوماى تمَز .اتؼماز
زؾتگاُ  135 × 195 × 283هیلی هتط تمِ تطتیمة طمَل ،ػمط

ٍ

اضتفمماع تممَز .ػولیممات پممیف تیومماض اٍلتطاؾممًَس زض فطکمماًؽ 24
کیلَّطتع صَضت گطفت .هاکعیون زاًؿیتِی تَاى صمَتی زؾمتگاُ
 12تا ٍ 633ات/ؾاًتی هتط هطتغ ٍ هاکعیون زاهٌِی ًَؾاى زؾتگاُ
 12تا  263هیکطٍهتط ضٍی پمطٍب اًتقمال زٌّمسُی اهمَاج صمَتی
(ؾًََتطٍز) راتل تٌظین تَز .قست صَت ٍضٍزی زؾتگاُ زض حمیي
اًدام ػول اٍلتطاؾًَس ثاتت ٍ زض زاهٌِی  133زضصمس تمِ صمَضت
هتٌاٍب تٌظین گطزیس تِ طَضی کِ تعضیق اهمَاج صمَتی تمِ زاذمل

1 - Microstructure
2 - Pore
3 - Evidence
4 - Rodrigues
5 - Singh

6 - Vertex
7 - Probe
’8 - Dr. hielscher model ‘UP 200H
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هحلَل اؾوعی  5ثاًیِ ضٍقي ٍ  5ثاًیِ ذاهَـ گطزیس .ضٍـ کماض

زض ایي هؼازتت m0 ،خطم اٍلیِی ًوًَِ mt ،خطم ًوًَمِی تؼمس

تسیي صَضت تَز کِ پطٍب ایي زؾتگاُ زض حمیي آتگیمطی اؾموعی

اظ ظهاى  St ٍ S0 ،tتِ تطتیمة هقمساض همازُی خاهمس ًوًَمِی رثمل اظ

حاٍی ًوًَِ رطاض گطفتِ ٍ اهَاج صَتی ضا تِ زاذمل

فطآیٌس آتگیطی اؾوعی ٍ هقساض هَاز خاهس ًوًَمِی تؼمس اظ فطآیٌمس

زض زاذل هط
هط

1

هحتَی هحلَل اؾوعی ٍ ًوًَِ اًتقال هیزّس .پطٍب تِ کاض

آتگیطی اؾوعی هیتاقس(.)2

ضفتممِ تممطای فطآیٌممس آتگیممطی ،پممطٍب ًممَع  S7/Micro Tip7تمما
هكرصات ػوق ًفمَش  93هیلمی هتمط ،رطمط  7هیلمی هتمط ،هماکعیون

 -3-2ترویي زفغ آب ٍ خصب هَاز خاهس تؼازلی

تعضگی زاهٌِی  175هیکطٍى ٍ هاکعیون چگالی تَاى صَتی 333

تِ زؾت آٍضزى هقازیط تؼازلی حص

ٍات تط ؾاًتی هتمط هطتمغ تمَز .قمکل  1ؾماذتاض قمواتیک ًحمَُی

فطآیٌس ذكک کطزى اؾوعی هؿتلعم ازاهِی فطآیٌس تما ظهماىّمای

اخطای پیف تیواض اٍلتطاؾًَس-اؾوع ضا ًكاى هیزّس.

ًؿثتاً طَتًی اؾت کِ تمِ زلیمل قمطایط حؿماؼ تیَلمَغیکی همَاز

آب ٍ خصب هَاز خاهس زض

غصایی ازاهِ یفطآیٌس تطای زؾتیاتی تمِ ایمي اطالػمات اهکماى پمصیط
)(1
)(2
)(3

ًیؿت .زض حالتی کِ فطآیٌس اؾموع زض زهما ٍ غلظمت ثاتمت اًدمام
قَز ،قست حص

)(8

آب ٍ خصب همَاز خاهمس تٌْما تماتؼی اظ ظهماى

اؾت .آظٍضا ٍ ّوکاضاى زض ؾال  ،21992هؼازتت زٍ پماضاهتطی ضا

)(7

Water at 25C

ضا تممطای پممیف تیٌممی زٍ پمماضاهتط زفممغ آب ٍ خممصب هممَاز خاهممس زض

)(6

قطایط تؼمازلی تمِ کماض گطفتٌمس .ایمي همسل ،رمازض تمِ پمیف گمَیی

)(5

ؾیٌتیک فطآیٌس آتگیطی اٍلتطاؾًَس -اؾوعی تطب ٍ ّوچٌیي تؼییي
)(4

ًقا تؼازلی اظ ططیق زازُّای تدطتی زض یک زٍضُی کَتاُ همست

ضکل  -1ساختار ضماتیک وحًٌی اجزای پیص تیمار ايلتزاسًوذ:

فطآیٌس آتگیطی هیتاقس .ایي هسلّا یک تؼمازل خمطم ضا تمیي همَاز

( )1مًلذ امًاج صًتی )2( ،مثذل امًاج صًتی )3( ،ماویتًر)4( ،

خاهس ٍ آب تط رطاض همیکٌٌمس .هؼمازتت ظیمط ،ؾمطػت زفمغ آب ٍ

ته ماری )5( ،ظزف ومًوٍ )6( ،ومًوٍی تزب )7( ،پزيب دستگاٌ

خصب هَاز خاهس ضا تط حؿة تاتؼی اظ ظهاى تیاى هیکٌٌس (هؼازتت
:)6 ٍ 5

ي ( )8محلًل اسمشی.

تطای تؼییي هحتَای ضطمَتتی ًوًَمِّما ،رطؼمات زض زاذمل آٍى
تحت فكاض اتوؿمفط زض زهمای  132 ± 3/2زضخمِ ی ؾماًتیگطاز تما
ضؾیسى تِ ٍظى ثاتت رطاض زازُ قس .هیعاى کاّف آب ،خمصب همَاز
خاهس ،افت ٍظىً ،ؿثت کاّف آب تِ خصب هَاز خاهس ٍ ضطَتمت
ًْایی رطؼات تط اؾماؼ تمَظیي آىّما زض هطاحمل هرتلمف (رثمل اظ
آتگیطی اؾوعی ،تؼس اظ آتگیطی اؾوعی ٍ تؼس اظ ذكک کمطزى زض
آٍى) ٍ اؾتفازُ اظ فطهَلّای ظیط تِ زؾت آهس (هؼازتت  1تا :)4
()1
()2

)

(

)

( )5
( )6
زض ایي هؼازتت SGj ٍ WLj ،تِ تطتیة هیاًگیي زضصس هقازیط
زفغ آب ٍ خصب هَاز خاهس زض ظهاى  SG∞ ٍ WL∞ ٍ tتمِ تطتیمة
هقازیط تؼازلی زفغ آب ٍ خصب هَاز خاهس هیتاقمٌس .هقمازیط ٍ S1
 S2تِ تطتیة ثاتمت ٍاتؿمتِ تمِ قمست ًفمَش آب تمِ تیمطٍى اظ تافمت
هازُ ی غصایی ٍ ثاتمت ٍاتؿمتِ تمِ قمست ًفمَش همَاز خاهمس هحلمَل
اؾوعی تِ زضٍى تافت هازُی غصایی هیتاقٌس (ٍاحس ایي ثاتتّا تمط
حؿة  1/timeیا  s-1هی تاقس کِ زض اکثمط هَارمغ ظهماى تمط حؿمة

(

زریقِ ٍ ؾاػت ػٌمَاى همیگمطزز) .قمکل ذطمی ایمي هؼمازتت زض

()3

هحاؾثات ،تیف تط هَضز اؾتفازُ رمطاض همیگیمطز .ایمي هؼمازتت تمِ

()4

صَضت ظیط آضایف هییاتس (هؼازتت :)8 ٍ 7
( )7
1- Deliver

)2 - Azuara et al. (1992

کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب
()8
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هقازیط اًتكاض همؤثط آب ٍ خمصب همَاز خاهمس ( )Des ٍ Dewاظ
هقازیط زفمغ آب ٍ خمصب همَاز خاهمس تؼمازلی اظ ططیمق ضؾمن

ًوممَزاض ∞ t/SG∞ ٍ t/WLزض هقاتممل ظهمماى هحاؾممثِ هممیگطزًممس.
ّوچٌمممیي هقمممازیط  SGj ٍ WLjاظ ططیمممق زازُّمممای تدطتمممی زض
ظهاىّای هرتلف ترویي ظزُ هیقًَسّ .وماى طمَض کمِ گفتمِ قمس
هقازیط  S2 ٍ S1هطتَ تِ ثاتتّای اًتقمال خمطم همیتاقمٌس .هقمازیط
تاتتط ایي ثاتتّا ًوایاى گط ؾطػت اًتقال خطم تیف تط آب ٍ همَاز
خاهس هیتاقس (.)14

ططیق قیة ًومَزاض ) ln(WLDes) ٍ ln(WLDewتمط حؿمة ظهماى
هحاؾثِ هیگطزًس (.)14
 -5-2تدعیِ ٍ تحلیل آهاضی فطآیٌس آتگیطی اؾوعی

آًالیع آهاضی ٍیػگمیّمای ًوًَمِ تمطب تما اؾمتفازُ اظ طمطح کماهالً
تصازفی اًدمام قمس .هقایؿمِی هیماًگیي زازُ تما اؾمتفازُ اظ آظهمَى
زاًکي اًدام گطفت .هت یطّا هؿتقل قاهل ًَع هحلَلّمای اؾموعی
قمماهل (ؾمماکاضظ  % 35همماًیتَل ( ،)%5ؾمماکاضظ  % 35همماًیتَل
( ٍ )%13ؾاکاضظ  % 35هاًیتَل  ،)%15ظهماى فطآیٌمس آتگیمطی ٍ

 -4-2هحاؾثِی اًتكاض هؤثط آب ٍ هَاز خاهس

ًوًَِ ی پیف تیوماض قمسُ ٍ تمسٍى پمیف تیوماض تما اٍلتطاؾمًَس تمَز.

ضطایة اًتكاض آب ٍ هَاز خاهس اظ ططیق راًَى زٍم فیمک هحاؾمثِ

هت ییطّای ٍاتؿتِ فطآیٌس اؾوعی ،قاهل زفغ ضطَتمت ،خمصب همَاز

هیگطزز .حل تحلیلی 1هؼازلمِی رماًَى زٍم فیمک زض حالمت ًاپایما

خاهس ،افت ٍظىً ،ؿثت زفغ ضطَتت تِ خصب هَاز خاهس ٍ هحتَی

هی تَاًس خْت تَصیف اًتكاض هؤثط آب ٍ همَاز خاهمس تمطای یمک

ضطَتت ًْایی همیتاقمس .کلیمِی آظهمایفّما زض ؾمِ تکمطاض اًدمام

اؾتَاًِی ًاهحسٍز تِ کاض تطزُ قَز .ایي هؼازتت زض ظیط ًكاى زازُ
قسُ اؾت (هؼازتت :)12 ٍ 9
)

صَضت هیگیطز .خْت آًالیع آهاضی اثطات هتقاتل تمیي هت ییطّما اظ
ًطمافعاض ً Statistixؿرِ  8اؾتفازُ هیگطزز.

∑

(

()9
)

ً -3تایح ٍ تح

∑

(

هیقَز ٍ تا اؾمتفازُ اظ ًمطم افمعاض ً SASؿمرِ  9/1آًمالیع آهماضی

تاثیط ت ییطات غلظت هحلَل اؾوعی ٍ فطآیٌس پیف تیواض ضٍی افت

()13

ضطَتت ،خصب هَاز خاهس ،افت ٍظىً ،ؿثت افت ضطَتت تِ خصب

()11

هَاز خاهس ٍ هحتَی ضطَتمت ًْمایی زض خمسٍل ً 2كماى زازُ قمسُ

()12

اؾتً .تایح آًالیع ٍاضیاًؽ اثط هتقاتل تأثیط غلظت هحلَل اؾوعی ٍ

زض ایي هؼازلمِ WL∞ ٍ WLj ،تمِ تطتیمة هقمازیط زفمغ آب زض
ظهاى  SG∞ ٍ SGj ٍ ∞ ٍ tتِ تطتیة هقازیط خصب همَاز خاهمس زض
ظهاى  Des ٍ Dew .∞ ٍ tتِ تطتیة هقساض اًتكماض همؤثط آب ٍ هقمساض

فطآیٌس پیف تیواض تط زضصس کاّف آب ًوًَِّمای تمطب آتگیمطی
قممسُ تممِ ضٍـ فطآیٌممس اؾمموعی زض هممست  123زریقممِ هؼٌممی زاض
هیتاقس ( )α = %1تِ طَضی کِ تا افعایف غلظمت هحلمَل اؾموعی

اًتكاض هؤثط خصب هَاز خاهس تط حؿة ٍاحس ( F°s ٍ F°w ،)m2/sتِ

هاًیتَل اظ  5تا  15زضصس ّوطاُ تا پیف تیوماض اٍلتطاؾمًَس ،زضصمس

تطتیة ػسز فَضیِ زفغ آب ٍ خصب هَاز خاهس ٍ  Rتِ ػٌَاى قمؼاع

کاّف آب ًوًَِّمای تمطب آتگیمطی قمسُ ،ضًٍمس صمؼَزی ضا تمِ

تیطًٍی ًوًَِ تط حؿة هتط ( μn ٍ )mضیكِی تماتغ تؿمل ًمَع اٍل ٍ

تطتیة اظ  34/2زضصس تِ  39/31زضصس زاقمتّ .وچٌمیي ًتمایح،

هطتثِی صمفطم همیتاقمس .تما ؾمازُ کمطزى هؼمازتت (ٍ )13( ٍ )9

ًكاى زاز کِ پیف تیواض ًوًَِ تما اٍلتطاؾمًَس زض هقایؿمِ تما ًوًَمِی

ًَقتي خوالت تط حؿة لگاضیتوی زاضین:

تسٍى پیف تیواض ،کاّف آب تیف تطی ضا زض ًوًَِ زاقتِ اؾت .تِ
ػٌَاى هثال ،زض غلظت ثاتت  5زضصس هاًیتَل ٍ  35زضصس ؾماکاضظ

()13
()14

(

)
)

)
(

(
)

(

)
)

(

زض صَضت اػوال فطآیٌس پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ،هیعاى کماّف آب

(

 34/2زضصس ٍ تسٍى پیف تیواض ،هیعاى کماّف آب  29/4زضصمس
هیتاقس.
قکل  2تاثیط پمیف تیوماض اهمَاج صمَتی اٍلتطاؾمًَس تمط ضًٍمس
ت ییطات زضصس کاّف آب تطـّای تطب زض طَل ظهماى ضا ًكماى

1 -Analytically
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هیزّسّ .واى طَض کِ اظ قمکل  2هكماّسُ همیگمطزز تما گصقمت

تیومماض ( 5/33گممطم 133/گممطم هممَاز خاهممس) تممَزّ .وچٌممیي آًممالیع

ظهاى ،هیعاى کاّف آب ًوًَمِّما ضًٍمس صمؼَزی ضا طمی ًومَزُ ٍ

ٍاضیاًؽ اثط هتقاتل تأثیط پمیف تیوماض ٍ غلظمت هحلمَل اؾموعی تمط

افعایف غلظت هحلَل اؾوعی ًیع تاثیط هضاػف ضا تط ایمي ت ییمطات

زضصس خصب هَاز خاهس ًوًَِّمای تمطب آتگیمطی قمسُ تمِ ضٍـ

اػوال ًوَزُ اؾت .تِ طمَضی کمِ زض ًوًَمِی پمیف تیوماض قمسُ تما

اؾمموعی زض هممست  123زریقممِ هؼٌممیزاض ًثممَز ( .)α = %1اگممط چممِ

اٍلتطاؾًَس زض غلظت  5زضصس هاًیتَل هیمعاى کماّف آب 31/83

ًوًَِ ی آتعزایی قسُ تا پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ غلظت  15زضصمس

(گممطم 133/گممطم هممازُ خاه مس) ٍ زض غلظممت  15زضصممس همماًیتَل

هاًیتَل زاضای تاتتطیي هیعاى خصب هَاز خاهس ٍ ًوًَمِی آتعزایمی

( 36/23گطم 133/گطم هازُ خاهس) هكاّسُ گطزیس کمِ اظ لحما

قسُ زض غلظت  5زضصس هاًیتَل زاضای کن تطیي هیعاى خصب همَاز

آهاضی هؼٌیزاضی ضا زض ؾطح (ً )α = %1كماى زاز.

خاهس هیتاقس (خسٍل ً .)2تایح هكماتِ تَؾمط فطًاًمسظ ٍ ّوکماضاى

فطًاًممسظ ٍ ّوکمماضاى ( )2339تمماثیط فطآیٌممس اؾمموع ٍ اٍلتطاؾممًَس ضا

( )2339زض ضاتطممِ تمما تمماثیط فطآیٌممس اؾمموع ٍ اٍلتطاؾممًَس ضا ضٍی

ضٍی ؾاذتاض تافت ؾلَلی آًاًماؼ زض طمی آتگیمطی تطضؾمی کمطز.

ؾاذتاض تافت ؾلَلی آًاًاؼ زض طی آتگیطی هكاّسُ گطزیسً .تایح،

ًتایحً ،كاى زاز کِ تِ کاضگیطی اٍلتطاؾًَس ٍ اؾوع تِ زلیل ت ییط زض

ًكاى زاز کِ زض غلظت  35زضصس هحلَل اؾوعی ٍ  33زریقِ پیف

ضٍظًِّای ؾاذتاض ؾلَلی ؾثة افمعایف هیمعاى زفمغ قمکط ٍ اًتكماض

تیومماض اٍلتطاؾممًَس هیممعاى خممصب هممَاز خاهممس  18/23زضصممس ٍ زض

آب هی گمطززّ .وچٌمیي ،ایمي ت ییمطات ؾمثة افمعایف زفمغ آب ٍ

غلظممت  73زضصممس هحلممَل اؾمموعی ٍ  33زریقممِ پممیف تیومماض

خصب هَاز خاهس هی گمطزز تمِ طمَضی کمِ زض غلظمت  35زضصمس

اٍلتطاؾًَس هیعاى خمصب همَاز خاهمس  34/13زضصمس هكماّسُ قمس

هحلَل اؾوعی ٍ  33زریقِ پمیف تیوماض اٍلتطاؾمًَس هیمعاى کماّف

(.)6

آهاضی اذتال

آب  8/33زضصس ٍ زض غلظمت  73زضصمس هحلمَل اؾموعی ٍ 33

قکل  4ت ییطات افمت ٍظى ًوًَمِی تمطب ضا زض طمی آتگیمطی

زریقمِ پممیف تیومماض اٍلتطاؾمًَس هیممعاى کمماّف آب  14/13زضصممس

ًكاى هیزّسً .تایحً ،كاى زاز کِ افت ٍظى ًوًَِ زض طَل ظهماى زض

هكاّسُ قس ( .)6زض تطضؾی زیگط ،ضٍزضیگطظ ٍ ّوکاضاى ()2339

کلیِی تیواضّا ضًٍس صؼَزی ضا زاقت .تما افمعایف غلظمت هحلمَل

تمماثیط ظهمماى غَطممِ ٍضی زض هحلممَل اؾمموعی ٍ اٍلتطاؾممًَس ضا ضٍی

اؾوعی اظ  5تِ  15زضصمس هماًیتَل ،زضصمس افمت ٍظى ًوًَمِّمای

ؾاذتاض ؾلَلی پاپایا زض طی آتگیطی تطضؾمی ًوَزًمسً .تمایحً ،كماى

تطب آتگیطی قسُ تِ ضٍـ اؾوعی افعایف یافت .تِ طَضی کمِ زض

زاز کِ افعایف ظهاى فطآیٌس ؾًَیکیكي تاثیط هؼٌیزاضی تمط کماّف

غلظت  5زضصس هاًیتَل هیعاى ت ییطات افت ٍظى  25/93زضصمس ٍ

آب ًوًَِ زاقمت .تمِ طمَضی کمِ زض ظهماى  13زریقمِ پمیف تیوماض

زض  15زضصس هاًیتَل 33/83 ،زضصس ذَاّس تَز.

اٍلتطاؾممًَس هیممعاى کمماّف آب  12/11زضصممس ٍ زض  33زریقممِ

ًتایح آًالیع ٍاضیاًؽ اثط هتقاتل پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ غلظت

 16/37زضصس کاّف آب هكاّسُ گطزیس (.)12

هحلَل اؾوعی تط زضصس افت ٍظى ًوًَِّای تطب آتگیطی قسُ تِ

قکل  3ت ییطات زضصس خصب هَاز خاهس تطـّای تطب ضا تمط

ضٍـ اؾوع زض هست  123زریقِ هؼٌیزاض تَز (ً .)α = %1تایح،

حؿة تاتؼی اظ ظهاى غَطِ ٍضی ًكاى هیزّسّ .وماى طمَض کمِ زض

حاکی اظ آى اؾت کِ ًوًَِی آتعزایی قسُ تا پیف تیواض

قکل  3هكاّسُ هیگطزز ،زضصس خصب هَاز خاهس ًوًَمِی تمطب

اٍلتطاؾًَس زض غلظت  15زضصس هاًیتَل زاضای تاتتطیي هیعاى افت

زض کلیممِی تیواضّمما ضًٍممس صممؼَزی ضا زاقممتِ ٍ تممِ تممسضیح ظیمماز

ٍظى ٍ ًوًَِی آتعزایی قسُ زض غلظت  5زضصس هاًیتَل زاضای کن

همی گمطززّ .وچٌمیي ًتمایح حماکی اظ آى تمَز کمِ افمعایف غلظمت

تطیي هیعاى افت ٍظى تَزُ کِ تِ تطتیة زاضای افت ٍظى 34

هحلَل اؾوعی ٍ تِ کاضگیطی پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ؾثة افمعایف

(گطم133/گطم هَاز خاهس) ٍ ( 28گطم133/گطم هَاز خاهس)

خصب هَاز خاهس گطزیسً .تایح آًالیع ٍاضیاًؽ ًكاى زاز کِ غلظمت

هیتاقس (خسٍل  .)2تِ ػالًٍُ ،تایح آًالیع آهاضی ًكاى زاز کِ

هحلَل اؾوعی ضٍی هیعاى خمصب همَاز خاهمس تماثیط هؼٌمیزاضی ضا

ًوًَِّای تسٍى پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ًیع زض غلظت  15زضصس

ًكمماى ًممساز (ّ .)α = %1وچٌممیي پممیف تیومماض اٍلتطاؾممًَس ًیممع تمماثیط

هاًیتَل زاضای تاتتطیي هیعاى افت ٍظى ٍ ًوًَِی آتعزایی قسُ زض

هؼٌازاضی ضا ضٍی هیعاى خصب هَاز خاهس ًساقت .اگطچمِ ًوًَمِی

غلظت  5زضصس هاًیتَل زاضای کن تطیي هیعاى افت ٍظى هیتاقس.

پیف تیواض قمسُ تما اٍلتطاؾمًَس زاضای خمصب همَاز خاهمس تماتتطی

تطضؾی ًتایح آهاضی ًوًَِی پیف تیوماض قمسُ تما اٍلتطاؾمًَس ٍ

( 5/43گطم 133/گطم هَاز خاهس) ًؿثت تمِ ًوًَمِی تمسٍى پمیف

ًوًَِی تسٍى پیف تیواضً ،كماى زاز کمِ اهمَاج صمَتی اٍلتطاؾمًَس

کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب

29

تاثیط هؼٌیزاضی ضا افت ٍظى ًوًَِّای تطب زاقمت ٍ هقمازیط افمت

خاهس) تِ زؾت آهس کِ ًتایح فَ زلیلی تمط ػولکمطز هثثمت اهمَاج

ٍظى زض ًوًَِی پمیف تیوماض قمسُ ( 33/23گمطم133/گمطم همَاز

صَتی زض

خاهس) ٍ زض ًوًَِی تسٍى پیف تیواض ( 25/67گطم133/گطم هَاز
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ضکل  -4تاثیز پیص تیمار ايلتزاسًوذ تز ريوذ تغییزات درصذ افت آب تزشَای تزب در طًل سمان

حفممظ ذصَصممیات کیفممی هممازُی غممصایی اظ ططیممق کمماّف ظهمماى

هحلَل اؾوعیّ ،میچ گًَمِ اذمتال

ذكک کطزى ٍ تِ حسارل ضؾاًسى ظهاى آتگیطی هیتاقس.

ًگطزیس اگطچِ ًوًَِی آتگیطی قسُ زض غلظت  15زضصس هماًیتَل

قکل  5اثط هتقاتل پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ ًَع هحلمَل اؾموعی

آهماضی هؼٌمیزاضی هكماّسُ

زاضای تیف تطی اهتیاظ آهاضی تَز.

ضٍی ػسز فَضیِ خمصب همَاز خاهمس (ً )F°Sوًَمِی تمطب زض طمی

قکل  6اثط هتقاتل پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ ظهاى غَطمِ ٍضی ضا

فطآیٌس اًتقال خطم ًكاى هیزّسً .تمایحً ،كماى زاز اثمط ًمَع هحلمَل

ضٍی ػسز فَضیِ خصب هَاز خاهمس ًوًَمِی تمطب زض طمی فطآیٌمس

اؾوعی ٍ اهَاج فطاصَت ضٍی هیعاى ػسز فَضیِ خصب هَاز خاهمس

اًتقال خطم ًكاى هیزّسً .تمایحً ،كماى زاز اثمط ظهماى غَطمِ ٍضی ٍ

ًوًَِی تطب زض طی فطآیٌس اًتقال خطم زض ؾمطح  1زضصمس کماهالً

اهَاج فطاصَت ضٍی هیعاى ػسز فَضیِ خصب همَاز خاهمس ًوًَمِی

هؼٌیزاض هیتاقس .تیف تطیي هیعاى ػسز فَضیِ خصب هَاز خاهس زض

تطب زض طی فطآیٌس اًتقال خطم زض ؾطح  1زضصس کماهالً هؼٌمیزاض

آهماضی

هیتاقس ( .)α=3/31تیف تطیي هیمعاى ػمسز فَضیمِی خمصب همَاز

غلظت  13زضصس هاًیتَل هكاّسُ گطزیس کِ الثتِ اذمتال

هؼٌیزاضی تا هحلَل اؾوعی  15زضصس هماًیتَل ًساقمت .اظ طمط

خاهس زض ّط زٍ ًوًَمِی پمیف تیوماض قمسُ تما اهمَاج اٍلتطاؾمًَس ٍ

زیگط ،کن تطیي هیعاى ػسز فَضیِ خمصب همَاز خاهمس زض غلظمت 5

ًوًَِی تسٍى پیف تیواض قسُ تا اٍلتطاؾًَس زض ظهماى غَطمِ ٍضی 2

زضصس هاًیتَل ٍ تسٍى پیف تیواض اهَاج اٍلتطاؾًَس هكاّسُ گطزیس.

ؾاػت هكاّسُ گطزیس اگطچِ ًوًَِی پیف تیواض قسُ تا اٍلتطاؾًَس

تطضؾی تاثیط هحلَل اؾوعی تسٍى پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ضٍی ػمسز

زاضای اهتیاظ آهاضی تاتتطی ًؿثت تِ ًوًَِی تسٍى پیف تیواض قمسُ

فَضیِ خصب هَاز خاهس ًكماى زاز کمِ زض تمیي کلیمِی غلظمتّمای

زیگط ،کن تطیي هیعاى ػسز فَضیِی

تا اٍلتطاؾًَس هیتاقس .اظ طط
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کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب
خصب هَاز خاهس زض ظهاى غَطِ ٍضی  33زریقِ زض ّط زٍ ًوًَمِی

با اولتزاسوند

پیف تیواض قسُ تا اهَاج اٍلتطاؾًَس ٍ ًوًَِی تسٍى پیف تیواض قسُ
تا اٍلتطاؾًَس هكماّسُ گطزیمس کمِ اذمتال

0.3
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ضکل  - 6اثز متقاتل پیص تیمار ايلتزاسًوذ ي سمان غًطٍ يری
ريی عذد فًریٍی جذب مًاد جامذ

قکل  7اثط هتقاتل پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ ًَع هحلَل اؾموعی
ضٍی ػسز فَضیِی کاّف آب (ً )F°wوًَِی تطب زض طی فطآیٌمس
اًتقال خطم ضا ًكاى هیزّسً .تایحً ،كاى زاز اثط ًَع هحلَل اؾموعی

ضکل  - 5اثز متقاتل پیص تیمار ايلتزاسًوذ ي وًع محلًل اسمشی
ريی عذد فًریٍی جذب مًاد جامذ ( S5ماویتًل  5درصذS10 ،
ماویتًل  11درصذ ي  S15ماویتًل  15درصذ)

ٍ اهَاج فطاصَت ضٍی هیمعاى ػمسز فَضیمِی کماّف آب ًوًَمِی
تطب زض طی فطآیٌس اًتقال خطم زض ؾطح  1زضصس کماهالً هؼٌمیزاض
هیتاقس .تیف تطیي ػسز فَضیِی کاّف آب زض غلظت  15زضصس
همماًیتَل هكمماّسُ گطزیممس .اظ طممط

زیگممط ،کممن تممطیي هیممعاى ػممسز

فَضیِی کاّف آب زض غلظت  5زضصس هاًیتَل ٍ تسٍى پیف تیواض
اهممَاج اٍلتطاؾممًَس هكمماّسُ گطزیممس .تطضؾممی تمماثیط غلظممت هحلممَل
اؾمموعی ضٍی ػممسز فَضیممِی کمماّف آب زض غلظممتّممای 13 ٍ 5
زضصس هماًیتَل ًكماى زاز کمِ زض تمیي غلظمتّمای  13 ٍ 5زضصمس
هاًیتَل ّیچ گًَِ اذتال

آهاضی هؼٌیزاضی تطای ًوًَِّای پمیف

تیواض قسُ ٍ تسٍى پیف تیواض قسُ تا اهَاج صَتی هكاّسُ ًگطزیمس
اگطچِ ًوًَِی آتگیطی قسُ تا پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ غلظمت 13
زضصس هماًیتَل زاضای اهتیماظ آهماضی تمیف تمطی تمَز .قمکل  8اثمط
هتقاتممل پممیف تیومماض اٍلتطاؾممًَس ٍ ظهمماى غَطممِ ٍضی ضا ضٍی ػممسز
فَضیِی کاّف آب ًوًَِی تطب زض طی فطآیٌس اًتقال خمطم ًكماى
هیزّسً .تایحً ،كاى زاز اثمط ظهماى غَطمِ ٍضی ٍ اهمَاج فطاصمَت
ضٍی هیعاى ػسز فَضیِی کاّف آب ًوًَِی تطب زض طمی فطآیٌمس
اًتقال خطم زض ؾطح  1زضصس کاهالً هؼٌیزاض هیتاقمس (.)α=3/31
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تیف تطیي هیعاى ػسز فَضیِی کاّف آب زض ّط زٍ ًوًَمِی پمیف

هحلَل ضا افمعایف زازُ ٍ زض ًتیدمِ ،ایمي حالمت هٌدمط تمِ افمعایف

تیواض قسُ تا اهَاج اٍلتطاؾًَس ٍ ًوًَِی تسٍى پمیف تیوماض قمسُ تما

ؾطػت اًتقال خطم هیگطززً .تایح هكماتِ تَؾمط کمیي ٍ ّوکماضاى

اٍلتطاؾًَس زض غلظت  15زضصمس هماًیتَل هكماّسُ گطزیمس اگطچمِ

 2337گعاضـ گطزیس (.)8

اذممتال

آهمماضی هؼٌممیزاضی تممیي ًوًَممِّممای پممیف تیومماض قممسُ تمما

اٍلتطاؾًَس ٍ تسٍى پیف تیواض هكاّسُ ًكمس ٍلمی ًوًَمِّمای تمسٍى
پیف تیواض زاضای اهتیاظ آهاضی تاتتطی ًؿثت تِ ًوًَِی پیف تیواض
قسُ تا اٍلتطاؾًَس هیتاقس .اظ طط

زیگمط ،کمن تمطیي هیمعاى ػمسز

فَضیممِی کمماّف آب زض ظهمماى غَطممِ ٍضی  33زریقممِ زض ّممط زٍ
ًوًَِی پیف تیواض قسُ تا اهَاج اٍلتطاؾًَس ٍ ًوًَمِی تمسٍى پمیف
تیواض قسُ تا اٍلتطاؾًَس هكاّسُ گطزیس (قکل .)8
آظٍضا ٍ ّوکاضاى زض ؾال  ،11992هؼازتت زٍ پاضاهتطی ضا تطای
پیف تیٌی ؾمیٌتیک فطآیٌمس آتگیمطی اٍلتطاؾمًَس-اؾموعی تمطب ٍ
ّوچٌممیي تؼیممیي ًقمما تؼممازلی اظ ططیممق زازُّممای تدطتممی زض یممک
زٍضُ ی کَتاُ هست فطآیٌس آتگیطی تِ کاض تطزًمس .هقمازیط قمیة ٍ
ػط

اظ هثسا اظ ططیق ضگطؾمیَى ذطمی  t/SG ٍ t/WLزض هقاتمل

ظهاى تؼییي گطزیس .خساٍل  4 ٍ 3هقمازیط زفمغ آب ٍ خمصب همَاز
خاهس تؼازلی ضا تِ ّوطاُ ضطیة ضگطؾیًَی ٍ هؼازلمِی ضگطؾمیَى
ذطی زض  6حالت هرتلف تطای ًوًَِّای پیف تیواض قسُ ٍ تمسٍى
پیف تیواض اٍلتطاؾًَس ٍ غلظت هحلَل اؾموعی ًكماى همیزّمس .زض
تیف تط حاتت ،ضمطیة ضگطؾمیَى تمیف تمط اظ  3/9364هحاؾمثِ

a

0.12
0.08

ّوکمماضاى زض پممیف تیٌممی زفممغ آب ٍ خممصب هممَاز خاهممس تؼممازلی

0.06

c

تطـّای تطب زض طی فطآیٌس آتگیطی هیتاقس.

c

هقازیط اًتكاض هؤثط آب ٍ همَاز خاهمس زض خمسٍل ً 6 ٍ 5كماى زازُ
قسُ اؾتّ .واى طَض کِ هكاّسُ هیگطزز هقساض ضطیة تثیمیي زض
حالتّای هرتلف فطآیٌس آتگیمطی اٍلتطاؾمًَس -اؾموعی تماتتط اظ
 3/853ترویي ظزُ قسُ اؾتً .تایح خمسٍل ًكماى زاز کمِ هقمازیط

c

S15

0.02

c

S10

0.04

عدد فوریه کاهش آب

گطزیس کِ ایيً ،كاى زٌّسُی ضضمایت ترمف تمَزى همسل آظٍضا ٍ

b

0.1

0

S5

بدون اولتزاسوند

با اولتزاسوند

اًتكاض آب تاتتط اظ اًتكاض هَاز خاهس هحاؾثِ گطزیسً .تایح ،حماکی
اظ آى اؾت کِ تِ کاضگیطی اهَاج صَتی اٍلتطاؾًَس ؾثة افمعایف

ضکل  - 7اثز متقاتل پیص تیمار ايلتزاسًوذ ي وًع محلًل اسمشی

اًتكاض هؤثط آب ٍ هَاز خاهس همیگمطززّ .وچٌمیي افمعایف غلظمت

ريی عذد فًریٍی کاَص آب ( S5ماویتًل  5درصذ S10 ،ماویتًل

هحلممَل اؾمموعی ؾممثة افممعایف اًتكمماض هممؤثط آب ٍ هممَاز خاهممس

 11درصذ ي  S15ماویتًل  15درصذ)

هی گطزز .تطای قطایط هرتلف آتگیطی اؾوعی اًتكاض هَثط آب زض

زاهٌِی  1/15 × 13-8تا  ٍ 1/34 × 13-7اًتكاض همَاز خاهمس اظ

-7

 3/737 × 13تا  2/53 × 13-7هحاؾمثِ گطزیمس .افمعایف غلظمت
هحلَل اؾوعی ًیطٍی هحطکِی تظم تطای اًتقال خطم تمیي ًوًَمِ ٍ
)1 - Azuara et al. (1992
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کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب

ضکل  - 8اثز متقاتل پیص تیمار ايلتزاسًوذ ي سمان غًطٍ يری

a
ab

ريی عذد فًریٍی کاَص آب

0.07

abc

0.06

abcd

abcd
bcd

0.04
0.03

cd

120

d

عدد فوریه کاهش آب

0.05

0.02

90

0.01

60

0
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بدون اولتزاسوند

با اولتزاسوند

جذيل  -2مقایسٍی میاوگیه اثز متقاتل پارامتزَای آتگیزی ايلتزاسًوذ -اسمشی تزب
پیف تیواض

اٍلتطاؾًَس

تسٍى اٍلتطاؾًَس

خصب هَاز

هحلَل اؾوعی

خاهس

کاّف آب

افت ٍظى

ًWL/SGؿثت

هحتَای ضطَتت
ًْایی

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

6/23

a

34/2

ab

28/3

ab

4/65

a

5/98

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

5/33

a

33/6

ab

28/6

ab

6/24

a

5/29

c

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

5/33

a

39/3

a

34/3

a

6/35

a

5/41

c

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

6/33

a

29/4

b

23/8

b

4/34

a

6/38

a

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

4/43

a

33/3

b

25/6

b

5/34

a

5/63

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

5/63

a

33/4

ab

27/6

ab

4/77

a

5/41

* هیاًگیيّای زاضای حطٍ

ab

bc
c

هكتطا زض ؾطح احتوال  % 1تا اؾتفازُ اظ آظهَى  LSDتفاٍت هؼٌیزاضی ًساضًس.

.
جذيل  -3مقادیز دفع آب در سمان ∞ ي ثاتتَای سیىتیکی  S1تزای قطعات تزب در ضزایط مختلف آتگیزی
پیف تیواض
اٍلتطاؾًَس

تسٍى اٍلتطاؾًَس

1

)S1 (s-1

هؼازلِی ضگطؾیًَی

R2

y = 0.0160x + 0.7306

3/9982
3/9981

هحلَل اؾوعی

کاّف آب تؼازلی

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

62/53

3/333365

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

81/96

3/333233

y = 0.0122x + 0.9969

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

92/59

3/33323

y = 0.0108x + 0.8989

3/9934

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

54/36

3/33133

y = 0.0185x + 0.2993

3/9743

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

59/88

3/333796

y = 0.0167x + 0.3496

3/9284

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

75/75

3/333515

y = 0.0132x + 0.4269

3/9364

قطایط آظهایف :زها ثاتت  25زضخِی ؾاًتیگطاز ،رطط رطؼات  2ؾاًتی هتط ،ظهاى فطآیٌس آتگیطی  123زریقِ.

)1- WL∞ (gr/100gr D.M
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جذيل  -4مقادیز جذب مًاد جامذ در سمان ∞ ي ثاتتَای سیىتیکی  S2تزای قطعات تزب در ضزایط مختلف آتگیزی

پیف تیواض
اٍلتطاؾًَس

تسٍى اٍلتطاؾًَس

1

)S2 (s-1

هؼازلِی ضگطؾیًَی

R2

y = 0.1214x + 2.155

3/9974
3/9842

هحلَل اؾوعی

خصب هَاز خاهس تؼازلی

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

8/24

3/333938

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

13/14

3/333691

y = 0.0986x + 2.3761

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

13/86

3/333693

y = 0.0921x + 2.2217

3/9993

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

6/65

3/33133

y = 0.1504x + 1.918

3/9988

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

7/23

3/33818

y = 0.1383x + 0.2815

3/9781

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

8/25

3/33189

y = 0.1212x + 1.0658

3/9959

قطایط آظهایف :زها ثاتت  25زضخِی ؾاًتیگطاز ،رطط رطؼات  2ؾاًتی هتط ،ظهاى فطآیٌس آتگیطی  123زریقِ.

جذيل  -5ضزیة اوتطار آب تزای قطعات تزب در ضزایط مختلف آتگیزی
پیف تیواض

هحلَل اؾوعی
 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

اٍلتطاؾًَس

تسٍى اٍلتطاؾًَس

)Dew (m2/min
-8

2/88 × 13

R2

هؼازلِی ضگطؾیًَی
y = -0.008x - 0.144

3/922

y = -0.007x - 0.187

3/853
3/853
3/961

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

3/27 × 13-8

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

7/48 × 13

y = -0.011x - 0.272

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

1/15 × 13-8

y = -0.010x - 0.046

-8

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

-8

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

-7

2/55 × 13
1/34 × 13

y = -0.015x - 0.068
y = -0.006x + 0.894

3/983
3/897

قطایط آظهایف :زها ثاتت  25زضخِی ؾاًتیگطاز ،رطط رطؼات  2ؾاًتی هتط ،ظهاى فطآیٌس آتگیطی  123زریقِ.

جذيل  -6ضزیة اوتطار جذب مًاد جامذ تزای قطعات تزب در ضزایط مختلف آتگیزی
پیف تیواض
اٍلتطاؾًَس

هحلَل اؾوعی

-7

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

1/63 × 13

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

2/62 × 13

هؼازلِی ضگطؾیًَی
y = -0.018x - 0.363

3/899

y = -0.034x - 0.308

2/53 × 13-7

3/956

y = -0.021x - 0.482

3/863

 % 35ؾاکاضظ  % 5هاًیتَل

3/737 × 13-7

y = -0.014x - 0.202

3/934

 % 35ؾاکاضظ  % 13هاًیتَل

3/745 × 13-7

y = -0.014x - 0.213

3/941

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل

1/12 × 13-7

y = -0.016x - 0.280

3/914

 % 35ؾاکاضظ  % 15هاًیتَل
تسٍى اٍلتطاؾًَس

)Des (m2/min

R2

-7

قطایط آظهایف :زها ثاتت  25زضخِی ؾاًتیگطاز ،رطط رطؼات  2ؾاًتی هتط ،ظهاى فطآیٌس آتگیطی  123زریقِ.

)1- SG∞ (gr/100gr D.M

کارتزد ريش تزکیثی ايلتزاسًوذ-اسمش جُت افشایص فزآیىذ اوتقال جزم در تافت تزب
هَاز خاهس هیتاقس کِ اذتال
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آهاضی هؼٌیزاضی تا ًوًَِی تمسٍى

کاّف آب تؼازلی ()gr/100gr, D.M

∞WL

زفغ آب زض ظهاى t

WLj

اًتكاض هؤثط آب ()m2/s

Dew

اًتكاض هؤثط خصب هَاز خاهس ()m2/s

کِ تِ کاضگیطی اٍلتطاؾًَس ؾثة کاّف ظهماى غَطمِ ٍضی تمِ 53

Des

ثاتت ؾیٌتیکی قست ًفَش آب ()time-1

زضصس حالت اٍلیِ گطزیسکِ ایي کماّف ظهماى غَطمِ ٍضی ؾمثة

S1

ثاتت ؾیٌتیکی قست ًفَش هَاز خاهس ()time-1

افممعایف ضاًممسهاى ارتصممازی ٍ خلممَگیطی اظ اتممال

هممَاز ه ممصی

S2

هحصَل قسُ کِ زٍ هقَلِی هْن زض صٌؼت هَاز غصایی هیتاقس.

خصب هَاز خاهس ()gr/100gr, D.M

SG

کاّف آب ()gr/100gr, D.M

WL

افت ٍظى ()gr/100gr, D.M

WR

خصب تؼازلی هَاز خاهس ()gr/100gr, D.M

∞SG

هقازیط خصب هَاز خاهس زض ظهاى t

SGj

 -5هٌاتغ

ضطیة تثییي

R2
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ً -4تیدِ گیطی
ّممس

اظ ایممي پممػٍّف ،هطالؼممِی تمماثیط پممیف تیومماض اٍلتطاؾممًَس ٍ

غلظت هحلَل اؾوعی ضٍی فطآیٌس اٍلتطاؾًَس-اؾوع تافمت تمطب ٍ
هسلؿاظی ضطایة تَظیغ تؼازلی آب ٍ هَاز خاهس تَزً .تایحً ،كماى
زاز کِ ًمَع غلظمت هحلمَل اؾموعی ٍ پمیف تیوماض اٍلتطاؾمًَس زض
فطآیٌس آتگیطی رطؼات تطب ضٍی کاّف آب ٍ خصب هَاز خاهمس
ًقف هؼٌیزاضی ضا ایفا ًوَز .تطضؾی ًتایح حاصلِ اظ آًمالیع زازُّما
ًكاى زاز کِ تیف تطیي هقساض کاّف آب ٍ خمصب همَاز خاهمس زض
هحلَل اؾموعی ظهماًی هكماّسُ گطزیمس کمِ اظ غلظمت  15زضصمس
هاًیتَل ّوطاُ تا پیف تیواض اٍلتطاؾًَس اؾتفازُ گطززّ .مس

اصملی

فطآیٌس آتگیطی اؾوعی کویٌِ ًومَزى خمصب همَاز خاهمس ٍ تیكمیٌِ
ًوَزى کاّف آب هیتاقس .تٌاتطایيّ ،ط چِ پاضاهتط ًؿمثت کماّف
آب تِ خصب هَاز خاهس ( )WL/SGػسز تعضگ تطی تاقس فطآیٌس
کاضایی تیف تطی زاقتِ ٍ اظ لحا ارتصمازی هقمطٍى تمِ صمطفِ تمط
هی تاقسً .تایح ًكاى زاز کِ تاثیط غلظت هحلَل اؾوعی ٍ ًَع پیف
تیواض ضٍی ًؿثت کاّف آب تِ خصب هَاز خاهس کماهالً هؼٌمیزاض
تَز تِ طَضی کِ ًوًَِی پیف تیوماض قمسُ تما اٍلتطاؾمًَس ٍ غلظمت
 13زضصممس همماًیتَل ٍ  35زضصممس ؾمماکاضظ زاضای تمماتتطیي اهتیمماظ
آهاضی تَز کِ تا ًوًَِی پیف تیواض قسُ تا اٍلتطاؾًَس ٍ غلظت 15
زضصس هاًیتَل ٍ  35زضصمس ؾماکاضظ اذمتال

آهماضی هؼٌمیزاضی

ًساقتّ .وچٌیيً ،تایح پیف تیواض اٍلتطاؾمًَس ٍ ظهماى غَطمِ ٍضی
ًكاى زاز کِ ًوًَِ ی پیف تیواض قسُ تا اهَاج صَتی ٍ ظهاى غَطمِ
ٍضی  63زریقِ زاضای تاتتطیي هقساض ًؿثت کماّف آب تمِ خمصب

پیف تیواض قمسُ تما اٍلتطاؾمًَس ٍ ظهماى  123زریقمِ زض ؾمطح % 1
ًساقت .تٌاتطایي ،تا تَخِ تِ ًتایح فَ هیتَاى چٌیي ًتیدمِ گطفمت

فْطؾت ًوازّا
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ultrasound application on mass transport and
microstructure of orange peel during hot air drying.
Journal of Physics Procedia. 3, 153–159.
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