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 خالصه

یکی اص سٍؽ ّای کاّؾ ًیشٍی دسگ، تضسیق ؾ ًیشٍی هقاٍم دس حشکت اخؼام ػثة ػشػت ّای تاالتش ٍ کاّؾ هٌاتغ اًشطی هی ؿَد.کاّ

سٍؽ ػالٍُ تش کاّؾ هلشف اًشطی، هؼألِ آلَدگی آب سا تِ دًثال ًخَاّذ داؿت.ّذف اص دس ایي هیکشٍ ًاًَ حثاب تِ داخل خشیاى آب هی تاؿذ.

ایي هقالْف تشسػی فؼالیت ّای اًدام ؿذُ دس صهیٌِ کاّؾ پذیذُ ی ًیشٍی دسگ تِ کوک تضسیق هیکشٍحثاب ٍ هکاًیضم ّای حاکن تش ایي پذیذُ 

 ؿذ. تَدُ ٍ ایي سٍؽ تِ ػٌَاى سٍؿی هفیذ ٍ کاسآهذ هؼشفی خَاّذ

 

 هیکرونانوحباب ، پذیذه ی کاهش نیروی درگکلوات کلیذی: 

 

 

  مقدمه .1
 

تِ خشیاى  2، پذیذُ ای اػت کِ دس آى، اضافِ کشدى هقذاس کوی اص یک هادُ افضٍدًی هاًٌذ هیکشٍ ًاًَ حثاب  1«کاّؾ ًیشٍی دسگ » پذیذُ ی 

کاّؾ چـوگیش هلشف ػَخت، یا هٌاتغ هَسد ًیاص  ایي خاكیت،تاػثی ؿَد.یک ػیال هؼوَلی هاًٌذ آب، تاػث کاّؾ قاتل تَخِ ضشیة اكطکاک ه

اًشطی تشای حشکت خؼن، دس کاستشدّای هتٌَػی ًظیش کاتشدّای دسیایی هی گشدد.ّوچٌیي کاّؾ ًیشٍی دسگ، هَخة هیضاى آلَدگی کوتش هحیط ٍ 

 تاال سفتي ػوش کاسکشد تدْیضات سا تِ دًثال داسد.

یِ دسیایی تا اػتفادُ اص تضسیق َّا دس تذًِ آًْا تِ صهاى خٌگ خْاًی اٍل ٍ اػتفادُ ًیشٍی دسیایی استؾ فشاًؼِ تشای افضایؾ کاسایی ٍػایل ًقل

ِ ػٌَاى ًوًَِ کـتی ّای ػشػت تاال ٍ اطدس افکي ّا تاص هی گشدد، لیکي تِ ػلت هحشهاًِ تَدى ایي اطالػات، اػٌاد ٍ هذاسک آى تا هذتْا اًتـاس ًیافت.ت

، ٍ 1998، هَتیشال دس ػال 1882الیت ّای اٍلیِ دس خلَف ػیؼتن ّای کاّؾ ًیشٍی دسگ تَػط تضسیق َّا هی تَاى تِ کاسّای پیتش دس ػال ای اص فؼ

 اؿاسُ کشد. 1912ٍ  1919فاٍتش دس ػال 

ؿذ، آًْا ًیشٍی دسگ کـف  ]1[پذیذُ کاّؾ ًیشٍی دسگ تِ ٍػیلِ تضسیق هیکشٍحثاب ّا ، تَػط هک کَسهیک ٍ تاتاچاسیا  1973دس ػال 

تایح حاكل ٍاسد تش یک خؼن دٍکی ؿکل  کاهالً غَطِ ٍس، کِ ػطح آى سا تِ ٍػیلِ هیکشٍ حثاتْای ّیذسٍطى کاهالً پَؿاًذُ  تَدًذ ، تِ دػت آٍسدًذ. ً

ؿی اص خؼن ، دس ّواى ؿشایط تذٍى اص ایي آصهایؾ ، تا افضایؾ اًذاصُ خشیاى ٍ دس ًتیدِ تؼذاد حثاب ّای تیـتش، تِ كَست هقایؼِ تا ًیشٍی دسگ ًا

ي حضَس هیکشٍ حثاب ّا تذیي كَست تَد کِ حثاب ّای ّیذسٍطى دس کاّؾ اكطکاک هؤثش تَدُ اًذ ٍ تِ ٍیظُ ایي تأثیش دس ػذد ّای سیٌَلذص پائی

 هحؼَع تش هی تاؿذ.

هتخلخل ، تشای دٍ كفحِ خذا  هادُ یک اص گاص تضسیق َػطت سا دسكذ 89 هیضاى تا دسگی کاّؾ ًیشٍیتَاًؼتٌذ  1976تگذٍیچ ٍ هالیَگا دس ػال      

 ، ًـاى دٌّذ.

                                                                                                                                                    
1
   drag reduction  

2
   Micro- nano bubble 
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هیضاى کاّؾ ًیشٍی دسگ سا تشای ػشػت ّای تثیـتش تَػؼِ داد. اٍ تا اػتفادُ اص پشاب فیلن داؽ تغییش طیف اًشطی تَستَالًغ  1984هاداٍاى دس ػال 

 تِ ػوت فشکاًغ ّای کوتش سا ًـاى داد .

تا اػتفادُ اص خؼن هتقاسى هحَسی ًـاى دادًذ کِ هیضاى کاّؾ ًیشٍی دسگ تا افضایؾ ػشػت خشیاى آصاد کاّؾ هی  1986دٍیتؾ ٍ کاػتاًَ دس 

 یاتذ.

ًـاى داد کِ  1998دس ػال  ]2[اص اتضاس ًَسی ٍ ػکغ تشداسی تشای تشسػی اًذاصُ حثاب ّا ٍ هَقؼیت آى ّا اػتفادُ کشد. کاتَ 1988پال دس ػال 

 َثش تَدى هیکشٍحثاتْا تاثیش صیادی داسد ٍ ّوچٌیي ًـاى داد کِ تاثیش هیکشٍحثاتْا دس پاییي دػت خشیاى کاّؾ هی یاتذ.خْت تضسیق حثاب تش ه

ایي  2999هتشی تذػت آٍسد.ّوچٌیي ٍی دس ػال  12سا تش سٍی یک کـتی  59کاّؾ اكطکاک پَػتِ ای تیـتش اص %1999دس  ] 3[تاکاّاؿی

، فًَتیي تا تشکیة پلیوشّا ٍهیکشٍحثاب ّا تِ کاّؾ ًیشٍی دسگ 1999دس ػال ]4[تذػت آٍسد. 32تیؾ اص % هتشی 59کاّؾ سا ، تشای یک کـتی 

 سػیذ. 89تیؾ اص %

اػذاد ٍتش، فشٍد، اًذاصُ حثاب ّا ٍ کؼش حدوی  تأثیش حثاتْا، پزیشی تشاکن اثش هاًٌذ هْوی پاساهتشّای تشسػی تِ کَداها ٍ کاٍاهَسا 2992دس ػال 

 ٍخَد تا ای پَػتِ اكطکاک کاّؾ تش ٍتش ذیذُ ی کاّؾ ًیشٍی دسگ پشداختِ اًذ ٍ ًتایح خالثی سا اسائِ کشدُ اًذ . تشای هثال اص اثش ػذدحثاتْا دس پ

 .]5[هؼیش خشیاى )تشای حثاتْای تضسگ( هی تَاى كشفٌظشکشد دس حثاب ؿکل تغییش

 .]6[خشیاى آؿفتِ تا اػتفادُ هیکشٍحثاتْا پشداختِ ؿذُ اػت. تِ حل ػذدی ٍ هذلؼاصی کاّؾ ًیشٍی دسگ دس 2992هاکؼی ًیض دس ػال 

 آصهایـگاُ دس گشفتِ کاسّای كَست هدوَػِ تِ تَاى هی ؿذُ اًدام حثاتْا هذلؼاصی ٍ دسگ کاّؾ ًیشٍی صهیٌِ دس کِ دیگشیاص کاسّای 

 کشد. اؿاسُ كٌؼت ٍ ػلن داًـگاُ کاستشدی ّیذسٍدیٌاهیک

ًَسی ٍ خؼفشصادُ تَاًؼتٌذ حثاتْا سا  1382.دس ػال ]7[کشدًذ هذل آًْا تش ٍاسد ًیشٍّای گشفتي ًظش دس تا سا تْاحثا ؿادهاى ٍ ًَسی 1381 ػال دس

تا حل خشیاى صهیٌِ كفحِ تخت تا سٍؽ  1383دس ]9[. ًَسی ٍاتشاّیوی ]8[تش سٍی كفحِ تخت سد گیشی کشدُ ٍ اثش فاكلِ ًقطِ تضسیق سا تشسػی کٌٌذ.

کاسّای ]19[ًَسی ٍ ػاقشی چی ّا  1384س ًظش گشفتي تؼذاد هحذٍدی حثاب اثش کاّؾ ًیشٍی دسگ سا هـاّذُ کشدًذ.دس گشداتِ ّای تلادفی ٍ د

 .قثلی سا تکویل کشدُ ٍ تَاًؼتٌذ تا دس ًظش گشفتي ًیشٍّای ٍاسد تش حثاب اثش کاّؾ ًیشٍی دسگ سا تطَس گؼتشدُ تشی هَسد تشسػی قشاس دٌّذ

ص تِ كَست کاهل ٍ خاهؼی هَسد تشسػی قشاس ًگشفتِ اػت ٍ آصهایؾ ّای تؼیاسی تشای ؿٌاخت تْتش ٍ تیـتش ایي هکاًیضم کاّؾ ًیشٍی دسگ ٌَّ

هی پذیذُ اًدام هی ؿَد.یک تَضیح ػادُ تشای ایي اثش آى اػت کِ افضایؾ لضخت هؤثش تِ ٍػیلِ هیکشٍحثاب ّا تاػث کاّؾ اثش تٌؾ ػذد سیٌَلذص 

یل ػشػت ٍ کاّؾ گشادیاى ػشػت دس دیَاسُ هی ؿَد.ًوًَِ دیگش چٌیي ؿشحی، تغییش اًذاصُ الیِ هشصی یا ایداد ؿَد ٍ دس ًتیدِ تاػث تغییش پشٍف

ظشی قطؼی ؿشایطی ًضدیک تِ خشیاى آسام دس خشیاى ٍ تِ ػثاست دیگش تْثَد ؿشایط ٍ هـخلِ ّای دیگش خشیاى آؿفتِ هی تاؿذ، تا ایٌحال ٌَّص ایذُ ٍ ً

 . پذیذُ اص ػَی هحققیي اػالم ًـذُ ٍ تِ ّویي دلیل فؼالیت ّای گؼتشدُ آصهایـی تشای ؿٌاخت ایي هؼالِ اداهِ داسدٍ ًْایی تشای تَضیح ایي 
 
 

 .   مواد و روش ها2
 

دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.صهاًی کِ خؼوی دسٍى ػیال حشکت هی کٌذ تشّن کٌـی تیي  cm29، ٍ تا ػشم  cm39خشیاى ػیال دسٍى یک کاًال تا استفاع 

ن ٍ ػیال سخ هی دّذ.تٌؾ تشؿی تِ ػلت اثشات گشاًشٍی ٍ تٌؾ ّای ػوَدی تِ ػلت فـاس تش خؼن ٍاسد هی ؿًَذ.تِ تشآیٌذ ایي ًیشٍّا دس خْت خؼ

شم ػشػت خشیاى تاال ػشی ًیشٍی دسگ ٍ ػوَد تش خْت ػشػت خشیاى تاالػشی ًیشٍی تشآس گفتِ هی ؿَد.  دس حالت کلی ًیشٍی دسگ سا هی تَاى تِ ف

  ًَؿت صیش

(5        )
                                                                    

dAdApdFF wxd     sincos 

 ،تٌؾ تشؿی هی تاؿذ.w، تٌؾ ّای ػوَدی ٍ pصاٍیِ تیي خْت ػشػت ػیال  ٍ ًیشٍی ػوَدی تش ػطح اػت. کِ      

گ دس ػذدّای سیٌَلذص تاال ًقؾ تٌؾ تشؿی دس ًیشٍی دسگ کن خَاّذ تَد. تشای اخؼام خط خشیاًی یا دس ػذدّای سیٌَلذص پاییي تیـتش ًیشٍی دس 

 ًاؿی اص تٌؾ تشؿی اػت.ًیشٍی دسگ اكطکاکی تا تَخِ تِ ساتطِ صیش تذػت هی آیذ. 

 

(2)                                                                        

ACvF DfDf
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Cکِ دس آى        Df  .ضشیة ًیشٍی دسگ کِ تاتؼی اص ػذد سیٌَلذص ٍ صتشی ًؼثی ػطح اػتV . ػشػت حشکت خؼن دس ػیال اػت 

A  .ػطح هقطغ خؼن اػت ٍ تشای اخؼام تا ػطح هقطغ هتغیش ، هؼاحتی هؼادل اػت کِ تایذ دس تؼییي ضشیة ًیشٍی دسگ هـخق گشدد  ّن

چگالی ػیال اػت.
  

 
دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ  cm443.55.5تشای اًدام آصهایؾ ّای تضسیق هیکشٍحثاب تش سٍی اخؼام ، خؼوی هکؼة هؼتطیل ؿکل تا اتؼاد 

قشاس گشفتِ ؿذُ  cm79تا طَل  cm6فاكلِ داسد .ایي خؼن تَػط یک خشپا تش سٍی فلَم هْاس ؿذُ اػت کِ خؼن دس ٍػط ًثـی  cm4اص کف فلَم 

 اػت.

اؿذ.فاكلِ هی ت cm16ُ ؿذُ اػت کِ طَل لَلِ تضسیق دس کاًال اػتفاد mm3تِ قطش  ؿکل L تشای تضسیق هیکشٍحثاب اص لَلِ ای آلَهیٌیَهی 

 خؼن هَسد ًظش، اًدام هی پزیشد.cm3.5هی تاؿذ .تضسیق تِ تُؼذ  cm27تضسیق تا خؼن هَسد ًظش

آصهایؾ  آصهایؾ تشای دتی ّای هختلف ٍ ػوق ّای هختلف اًدام ؿذُ اػت . تِ اصای ّش دتی چٌذیي ػوق سا هَسد تشسػی قشاس دادُ ؿذُ اػت. 

 اًدام دادُ ؿذُ اػت. cm 22  ،18 ،14ٍ8لیتش تش ػاػت ٍ ػوق ّای  7999تشای دتی 

( 1ایي آصهایـات تا تضسیق هیکشٍ حثاب تِ ٍػط خؼن هَسد ًظش دسگیش تا ػیال ٍ یک تاس تذٍى هیکشٍحثاب هاًٌذ ؿکل ؿواتیک )

 دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

 
 ر در فلوم: تسریق از طریق لوله به جسن هورد نظ1شکل

                      
 

 

 

، ٍ دتی رکش ؿذُ، ػشػت ػیال سا تا اػتفادُ اص دػتگاُ هیکشٍهَلیٌِ ٍ سٍؽ تؼییي ػشػت هتَػط یک ًقطِ ای تذػت آٍسدُ کِ  cm22تشای ػوق 

ٍ  litr4.44ي حدن هخضى کِ هؼادل هی تاؿذ.ّوچٌیي ػشػت تضسیق اص طشیق لَلِ سا تا داؿت cm/s2.52ػوق هَسد ًظش اص ػطح خشیاى  9.6ػشػت دس 

 cm/s(  ، تذػت آٍسدُ کِ هؼادل 3كذم ثاًیِ هی تاؿذ سا اص ساتطِ)36ثاًیِ ٍ 177ٍ صهاى خالی ؿذى حدن کِ هؼادل cm 9.3ػطح هقطغ لَلِ تِ قطش 

ٍ تشای تاصگشداًذى آى تِ حالت قثل  هی تاؿذ.  دس تضسیق هیکشٍحثاب ٌّگام تشخَسد رسات تِ خؼن هَسد ًظش، خؼن اص حالت تؼادل خاسج ؿذُ 3.18

یؼت ٍصى ٍصًِ ّایی سا تش سٍی ًثـی قشاس دادُ تا خؼن تِ حالت قثل ٍ ػوَد تش خشیاى تشگشدد.تشای تؼییي ًیشٍی ٍاسد ؿذُ اص طشف ػیال تِ خؼن کاف

خؼن  اص ًثـی تا ًقطِ ای کِ ًیشٍ ٍاسد هی ٍصًِ ّای تذػت آٍسدُ سا دس ًلف طَل ًثـی ضشب کشدُ ٍ حاكل سا تشاتش ًیشٍی هدَْل ضشتذس استفاع 

( هی تَاى ًیشٍی هدَْل سا تذػت آٍسد.ّویي کاسّا سا تاس دیگش ایٌذفؼِ تذٍى دس ًظش گشفتي هیکشٍحثاب تکشاس کشدُ 4ؿَد قشاس داد کِ اص ایي ساتطِ )

 این.  

       

         (3                                                      )       
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 ٍصى ٍصًِ ّا هی تاؿذ. Rwًیشٍی دسگ ٍ  Rxدس ایي ساتطِ 

 
 

 نتایج و تحلیل  آن .3
 

( ًتایح تؼت ّا دس 1اًدام ؿذُ هی تَاى تشای ّش دتی ٍ ّش ػوق ػشػت ػیال ٍ ًیشٍی ٍاسد تش خؼن سا تؼییي کشد.دس خذٍل صیش) تا اًدام آصهایـات

تشای حالت تا تضسیق هیکشٍ حثاب ٍ تذٍى هیکشٍ حثاب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ دس خذٍل صیش ؿشح دادُ ؿذُ اػت .هـاّذُ هی   litr/h7999دتی 

یی کِ دس حالت هیکشٍ حثاب تشای تؼادل خؼن تکاس سفتِ اػت کوتش اص حالت تذٍى هیکشٍ هی تاؿذ.حال هی تَاى ًیشٍی ٍاسدُ سا تشای ؿَد کِ ٍصًِ ّا

 ّش دتی ٍ ػوق دس دٍ حالت هختلف تذػت آٍسد ٍ ًتایح سا هقایؼِ کشد .

 ش در عوق های هختلفوزى وزنه ها در دو حالت آزهای: 5جديل                                       

 

 تعادل

 

 میکري حثاب

 

 آب معمًلي

 (grيزن  مًرد وظر)

 ترای رسیدن

       تٍ تعادل 

             (Cm)   عمق سیال 

9.748 5.511 3.149 22 

9.545 2.952 4.416 58 

9.243 3.151 4.515 54 

7.883 3.733 3.675 8 

 

 
(  تذػت آٍسدُ ٍ ّوچٌیي هیضاى دسكذ کاّؾ ًیشٍی دسگ سا هی 4ا طثق ساتطِ گفتِ ؿذُ)دس حالت هیکشٍ حثاب ٍ تذٍى هیکشٍ ًیشٍی دسگ س

 ( دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.2تَاى تذػت اٍسد کِ ًتایح دس خذٍل )

 
 :هیساى در صذ کاهش نیروی درگ و نیروهای درگ در دو حالت بذوى هیکرو حباب و با هیکرو حباب2جذول             

 

 

ش                  میسان در صد کاَ

 ویريی درگ

 

 

 حالت میکريحثاب    

   

 

 حالت آب معمًلي    

 ي Nویريی درگ تر حسة 

 میسان 

        در صد کاَش

        (cmعمق سیال)                  

 % 55.55  1.156 1.133 22 

     % 33.33    1.131 1.145 58 

      %46.29  1.129 1.154 54 

 
 

 جمع تندی و نتیجه گیری .4
دس ػیال ، حثاب ّای آب ّش چِ تِ ػطح آب ًضدیکتش تاؿٌذ صٍدتش اص ّن گؼؼتِ هی ؿًَذ ٍلی حثاب ّای هیکشٍ حالت پایذاستشی ًؼثت                  

یشی افضایؾ هی یاتذ ٍ ًیشٍی دسگ تِ حثاب آب داسد ٍ ّش چِ ػوق ػیال افضایؾ پیذا هی کٌذ هیضاى دس كذ کاّؾ دسگ تلَست چـوگ

   کاّؾ هی یاتذ.



 

 

 اردتیل محقق اردتیلي،داوشگاٌ ، ي ي مُىدسيىفداوشکدٌ ، کىفراوس َیدريلیک ایران شاوسدَمیه

 5396  شُریًر  56ي  55
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 ّای گشداتِ اصسٍؽ اػتفادُ تا اػتَاًِ حَل هیکشٍحثاب تضسیق کوک تِ دسگ پذیذُ ی کاّؾ ًیشٍی تحلیل"ی، ًَس .م . ى ؿادهاى، م. [7] 

 1381 هکاًیک، هٌْذػی داًـکذُ, ایشاى كٌؼت ٍ ػلن داًـگاُ ,"تلادفی

 تا ی دٍتؼذ اخؼام حَل هیکشٍحثاتْا تضسیق کوک دسگ تِ ی کاّؾ ًیشٍی پذیذُ تحلیل"ًَسی، .م . ى ع.خؼفشصادُ ، [8]

 1382هکاًیک ، هٌْذػی داًـکذُ ایشاى، كٌؼت ٍ ػلن داًـگاُ ،"تلادفی ّای گشداتِ سٍؽ اص اػتفادُ

 ّای گشداتِ سٍؽ اػتفادُ اص تا دٍتؼذی اخؼام حَل هیکشٍحثاتْا تضسیق ککو تِ پذیذُ ی کاّؾ ًیشٍی دسگ تحلیل"ًَسی،. م. ى اتشاّیوی، م [9]

 1383هکاًیک، هٌْذػی داًـکذُ, ایشاى كٌؼت ٍ ػلن داًـگاُ ،"تلادفی

 دسگ کاّؾ ًیشٍی آى تش اثشات تشسػی ٍ دسّن ٍ آسام خشیاى ّای ٍیظگی تش هیکشٍحثاب تضسیق اثش تحیل "ًَسی،. م. ى ّا، چی ػاقشی .م [10]

 1384هکاًیک، هٌْذػی داًـکذُ ایشاى، كٌؼت ٍ ػلن داًـگاُ ،" تؼذی دٍ اماخؼ
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