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  بسمه تعالي
  اندازه گيري مقاومت به عبور جريان هوا -6آزمايش 

  

  درس خواص بيوفيزيكي محصوالت كشاورزي

  مهندس خورسندي: دكتر معصومي                                                                                    كارشناس: مدرس
  :تعريف

يا حرارت و گازهاي ناخواسته ناشي از تنفس  ، مي توان رطوبت)سيلوهاي عمودي(صوالت از زير ستوني از محبا دميدن هوا 
براي عبور هوا از بين اليه هاي مواد، بايد مقاومت به عبور جريان هوا را براي مواد مختلف  .را از بين برد محصوالتبين  گياه،

هاي مختلف طول ستون محصول را به ازاي سرعت  زمايشاتي، افت فشار در واحدآبه اين منظور طي . اندازه گيري كنيم
   . يدآدست مي دمش هوا بررسي مي شود و رابطه اي بين افت فشار در واحد طول و سرعت هوا به 

  
  :گيري مقاومت به عبور جريان هوا اندازه

ي اندازه گيري مقاومت به بنابراين برا. اليه هاي مواد در برابر فشار هوا مقاومت ايجاد مي كنند و باعث افت فشار مي شود
نمونه اي از دستگاه اندازه گير مقاومت به عبور جريان هوا را . عبور جريان هوا بايد افت فشار را در واحد طول اندازه بگيريم

، يكنواخت كننده سرعت و ستون تست اين دستگاه شامل يك فن سرعت متغير، مجراي هوا. مشاهده مي كنيد 1-6در شكل 
  . برابر قطر ذرات مورد آزمايش باشد 20ستون تست در اين دستگاه بايد حداقل قطر . مي باشد

  
 طرحواره دستگاه اندازه گير مقاومت به عبور جريان هوا -1-6شكل 
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  : مواد مورد نياز
به اندازه اي كه بتوان ستون تست دستگاه را تا ارتفاع يك متر از محصول پر ( مقدار قابل مالحظه اي

   مورد نظر از محصول) نمود
  

  : وسايل مورد نياز
كه مي توان دور آن را با اينورتر تغيير (به فن سه فاز  گير مقاومت به عبور جريان هوا اندازهدستگاه 

  مانومتر و سرعت سنج هوا ،)داد
  

  :روش انجام آزمايش
مي توان . ر مي كنيمپمناسب رطوبتي مورد نظر در محدوده متر از محصول  1ابتدا ستون تست دستگاه را تا ارتفاع 

213 4/0، و 3/0، 2/0، 1/0، 08/0، 04/0، 02/0(رنج سرعت  7آزمايش را در  msm  ابتدا سرعت . بصورت ذيل انجام داد )
پس از صرف مدت زمان كوتاهي براي يكنواخت شدن سرعت . تنظيم مي كنيم شده، هاي ذكرفن را روي يكي از سرعت

، به اين صورت سانتي متري از سطح باالي ستون محصول 100و  75، 50، 25، افت فشار در عمق هاي دمش در داخل دستگاه
اختالف فشار در . در كف ستون تست به عنوان سطح مرجع در نظر گرفته مي شوداولين سطح  كه اندازه گيري مي شود

(واحد طول 
h
P (سپس اختالف فشار در واحد طول . اندازه گيري و ثبت مي شود ،ذكر شده بين سطح مرجع و ديگر سطوح

اين آزمايش را براي سرعت دمش بعدي، مجددا تكرار مي . متر در سرعت مورد نظر محاسبه مي كنيم 1ميانگين را براي طول 
منحني افت فشار توان متر در همه سرعت ها، مي  1با به دست آوردن اختالف فشار در واحد طول ميانگين براي طول . كنيم

   . در واحد طول را نسبت به سرعت رسم نمود و رابطه افت فشار در واحد طول با سرعت دمش هوا را به دست آورد
 


