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  چكيده
  

طراحـي و   . روند  هاي تهويه موضعي و دايمي به كار مي         هاي هوايي تجهيزاتي هستند كه براي كنترل جريان هوا در سيستم            پرده
. هاي معـدني بـه عهـده دارد         بست  ها از بن    ها نقش بسيار مهمي در تامين هواي تازه و برطرف كردن آلودگي             نصب مناسب اين پرده   

در اين مقاله با اسـتفاده از       . بر روي سيستم تهويه اصلي معدن بگذارد      را  تجهيزات بايد به گونه اي باشد كه كمترين تأثير          نصب اين   
بست معـدني، خـواهيم       سازي و بررسي تأثير ابعاد پرده هوابند بر رفتار جريان هواي درون بن              ديناميك سياالت محاسباتي به مدل    

بـراي  .  ساخته شدFluent V6.3.1 افزار بست معدني به همراه پرده هوابا استفاده از نرم دي ازبن بع2به همين منظور مدل . پرداخت
εκ سازي جريان مغشوش از مدل مدل  سـاخته و بـا   Gambitافزار  فضاي محاسباتي با استفاده از نرم.  استاندارد استفاده شد−
 لـذا   ه نتايج حاصل، خطوط جريان در حالت بدون پرده كمتر از حالت بـا پـرده اسـت                 با توجه ب  . هاي مربعي شبكه بندي شد      سلول

 پرده سرعت جريان در راستاي       و پهناي   با افزايش طول   دشو  بست معدني مي    استفاده از پرده هوا باعث افزايش جريان ورودي به بن         
و در نتيجه، راندمان تهويه براي پـرده بـا          كاهش  باز چرخش هوا    ,بست افزايش     نزديكي ديواره سمت راست بن    بويژه   بست   بن محور
  .يابد افزايش مي و پهناي زياد طول
 

  
  كلمات كليدي

  بست، پرده       ديناميك سياالت محاسباتي، بن
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   مقدمه -1
در معدنكاري زيرزميني، تامين هواي تازه براي نواحي اي كه در 

، بسيار )ها بست نظير بن( اثر تهويه اصلي معدن تهويه نمي شوند
جريان هوا در اين نواحي وظيفه رقيق و برطرف . ضروري است

هاي خطرناك نظير متان و كاهش دماي محيط را به  كردن گاز
هاي معدني معموال به عنوان فضايي براي  بست بن. عهده دارد

هاي  جاي دادن تجهيزات معدني، تجهيزات برقي، ماشين
بسياري از معادن، در . شوند حفاري و نظاير آنها استفاده مي
هاي  ها از پرده بست اي نظير بن براي هدايت جريان هوا به نواحي

پارگي استفاده  هوايي آويزان سبك وزن، مقاوم در برابر آتش و
شوند  هاي هوايي از سقف تونل اصلي آويزان مي پرده. شود مي

توان جريان هوا   بدين ترتيب مي.يابند كه تا كف بست ادامه مي
هاي  كارخانه. بست انتقال داد و اصلي به درون بنرا ازراهر

هاي هوا هستند  سازنده در تالش براي حداقل كردن هزينه پرده
هاي مقاوم در برابر  هاي نوين پرده و با استفاده از تكنولوژي

. اند پذير و سبك توليد كرده سوزي و پارگي، بادوام، انعطاف آتش
هاي مختلف آنها بر رفتار  هاي هوايي و تأثير آرايه ساختار پرده

هاي گذشته مطالعه  جريان هوا درون فضاهاي زيرزميني در سال
هاي  هاي مختلف پرده هوا در موقعيت براي آرايه 1الو. شده است

. ]1[اي از شكل جريان ارائه كرد مختلف محدوده گسترده
رده بر سيستم تهويه را مورد پاستانديش تأثير انواع مختلف 

هاي هوايي در كاهش   پردهثير تا. ]2[ي قرار دادبررسي و ارزياب
 3 و استولتز2هاي معدني توسط اسميت  كارجبههتجمع متان در 

اين محققين، به بررسي تأثير سيستم تهويه . ]3[بررسي شد
هاي هوا با آرايه گوناگون و با  دهشي با استفاده از پرده

ينه كار زادسازي متان از سآهاي متغيير از سينه كار در  فاصله
رفت، توزيع متان در جبهه  مي همان طور كه انتظار. پرداختند

هاي معدني به كيفيت و كميت هواي رسيده به جبهه كار  كار
ن، با انتخاب طول مناسب براي پرده يعالوه بر ا. وابسته است

هاي معدني افزايش  بست توان راندمان تهويه را در بن هوا مي
كاهش  در هاي هوا صات پرده به بررسي تأثير مشخ4لي. داد
مدل عددي . هاي معدني پرداخت بست هاي ديزلي درون بن گاز

شده به بررسي توليد، انتقال و توزيع ذرات ديزلي معادن   ساخته
لذا كاهش ذرات ديزلي به چگونگي استفاده . پرداخت زغال مي

ها و جهت تهويه  ها، محل بادبزن از سيستم تهويه، آرايه پرده
هاي هوا در  چندين تحقيق در مورد تأثير پرده. ستوابسته ا

هاي معدني انجام شده  بست كنترل گرد و غبار درون بن
هاي معدني   به بررسي شكل جريان در جبهه كار5نيت. ]4[است

پرداخت و نشان داد كه براي جلوگيري از بازچرخش هوا و 
يار هاي هوا بس اين نواحي استفاده از پرده  غبار در وكنترل گرد

هاي اخير محققان به بررسي تأثير  در سال. ]5[ضروري است
هاي معدني  هاي هوا بر رفتار جريان هوا در جبهه كار طول پرده
گودمن و پوالك فاصله پرده هوا از جبهه كار را . اند پرداخته

بررسي كردند و نشان دادند كه با افزايش فاصله پرده از جبهه 
هاي مانده در جبهه  و غبار و گازكار باز چرخش هوا، توليد گرد 

اين محققين نتيجه گرفتند كه هرگونه . يابد كار افزايش مي
يير در فاصله پرده از جبهه كار تأثير بسيار زيادي در راندمان غت

گيري نيمرخ جريان   براي اندازه6تيلور. ]6[سيستم تهويه دارد
 هوا با براي پرده هوا در فاصله بين جبهه كار و انتهاي پرده هوا

طول، كيفيت هواي ورودي و عرض ورودي مختلف مدل 
آزمايشگاهي ساخت و نتيجه گرفت كه هندسه ورودي پرده 
. تأثير بسيار زيادي در شكل جريان هواي جبهه كار دارد

همچنين با افزايش فاصله پرده از جبهه كار، توليد گرد و غبار 
  . ]7[يابد افزايش و ميزان هواي رسيده به جبهه كار كاهش مي
هاي  سازي همزمان با توسعه مطالعات آزمايشگاهي، مدل

ترين داليل استفاده از  يكي از مهم. عددي نيز گسترش يافت
اي است كه درك  سازي عددي ارائه تفضيلي نتايج به گونه مدل

درك جامع از رفتار . دهد مهندس طراح از مسئله را افزايش مي
ها از مزاياي  و كاهش هزينهجريان سيال،  افزايش دقت،  ايمني 

اعتبارسنجي نتايج حاصل از . سازي عددي است ديگر مدل
سازي عددي و مقايسه آن با شرايط واقعي معدنكاري  مدل

مسئله بسيار مهمي است كه بايد در طراحي سيستم تهويه 
سازي جريان هوا درون  مدل. هاي معدني مد نظر قرار گيرد تونل

هاي ديناميك سياالت  اربردفضاهاي زيرزميني يكي از ك
از  7به عنوان نمونه، ون هردن. محاسباتي در صنايع معدني است

ديناميك سياالت محاسباتي براي ارزيابي و بهبود شرايط كاري 
هاي برنده  و تيغه) رود هدر( كني بازوئي در اطراف ماشين تونل

سازي خود را  هر چند كه وي نتايج حاصل از مدل. استفاده كرد
ارسنجي نكرد اما نتايج حاصل ديد بسيار مناسبي از حركت اعتب

با استفاده  8برونر. ]8[گرد و غبار و جريان گاز متان را ارائه داد
از ديناميك سياالت محاسباتي به بررسي تأثير آهنگ جريان 

سوزي در زيرسقف  هوا بر چگونگي حركت دود حاصل از آتش
اندازه سلول براي انتخاب واال . ]9[هاي معدني پرداخت تونل
سازي و بررسي  مدل اغتشاش را براي مدل بندي مدل و شبكه

هاي معدني با استفاده از ديناميك  رفتار جريان هوا در سينه كار
. ]10[دانستبسيار مهم و ضروري را سياالت محاسباتي 

سازي سيستم تهويه معدن در فضاي   براي مدل9سيلوستر
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κبعدي از مدل  سه ε− 11[توربوالنس استفاده كرد[ .
هاي معدني در  بست سازي عددي جريان هوا در بن مدل

اين مسئله نه تنها از نظر . گردد مطالعات ياد شده مشاهده نمي
ها نيز  لودگي نواحي بلكه از نظر رفع آتامين هواي تازه به اين

  .اهميت فراواني دارد
  

  سازي  گسترش مدل-2
بست  بعدي از راهروي معدني متشكل از بن و نماي د1در شكل 

كه با استفاده از پرده هوايي نصب شده در سقف راهروي اصلي 
براي . شود، ارائه شده است تهويه مي بست به سمت بن متمايل

سازي رفتار جريان هوا، از حالل جداگانه صريح كه در  مدل
κمركز حجم كنترل توسعه يافته است و مدل  ε− براي

هدف اصلي ما از . ]12[سازي جريان مغشوش استفاه شد مدل
سازي بررسي تأثير طول پرده هوا و ابعاد آن بر شكل  اين مدل

در شرايط واقعي، در . بست معدني است جريان هوا درون بن
گيرد لذا انتقال حرارت در  طول راهرو تبادل حرارتي انجام نمي

براين، به دليل مشابه، از تغييرات عالوه . محاسبات منظور نشد
  . چگالي هوا در اثر تغييرات دمايي صرف نظر شد

ناپذير  توان هوا را به صورت سيال تراكم هاي ساده مي براي آناليز
 به H و دهانه بازدگي0uسرعت سيال ورودي. در نظر گرفت

راهرو جريان شامل . و طول انتخاب شدعنوان مقياس سرعت 
يك مجراي ورودي و يك مجراي خروجي هر كدام به طول 

2Hبست به عرض  ، بنH 3 و عمقH  1شكل (است .(
wستبست ا فاصله پرده هوا از ديواره بن .  

  

  
   تصوير شماتيك از مدل:1شكل 

  
هاي كليدي،  هاي مختلف از تركيب پارامتر براي بررسي حالت

بست و  درون بنh و طول پرده هواي 0uسرعت ورودي سيال
)  به ازاي طول ثابت پرده wپهناي پرده  / 2.75)h H = 

. تغييرداده شد و نتايج حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  . محاسبه شد1عدد رينولدز براي دو حالت مختلف از رابطه 

 )1                                             (0. .Re hu Dρ
µ

=     

، )كيلوگرم بر مترمكعب (چگالي هوا ρكه در آن
hD0، )متر (قطرهيدروليكي باز شدگيu سرعت سيال ورودي
 )پاسكال ثانيه (ضريب گرانروي ديناميكي هوا µو) متر برثانيه(

 تشده با توجه به مقررات معدن براي هش  مدل ساخته. است
 و  7/1×106 و براي دو عدد رينولدز 3 و 2 الت شكلح

 .حل شد 4/3×106

  
 هاي مختلف پرده هوايي براي بررسي تأثير طول پرده بر رفتار جريان   آرايش:2شكل
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)براي حالت(هاي مختلف پرده هوايي براي بررسي تأثير ابعاد پرده بر رفتار جريان   آرايش:3شكل / 2.75)h H =(  
  

 

    
   معادالت حاكم-3

معادالت حاكم بر جريان سيال با استفاده از معادله انتقال به 
  :شود صورت زير بيان مي

)2      ( ( )t t

t t
t t t tV grad S

t φ φ
δρ φ ρ φ φ
δ

→⎛ ⎞+∇ −∇ Γ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 چگالي سيال، tρمتغيير مورد نظر، tφكه درآن، 
tφ

Γ ضريب 
زوال و 

t
Sφاز . آهنگ منبع به ازاي هر واحد از حجم كنترل

سمت چپ به راست اين معادالت، نشانگر عبارات هدايت، زوال 
سازي جريان مغشوش از  مدل براي. ]13[و منبع هستند

κمعادالت  ε− 4و 3روابط  در. استفاده شد استاندارد 
κمعادالت انتقال مربوط به مدل  ε− ه شده ئاستاندارد ارا

  ]. 13[ است

( ) ( ) t
i

i j k j

k b

kk ku
t x x x

p p

µρ ρ µ
σ

ρε

⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ = + +⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + −
)3            (   

( ) ( )

2

1 2

t
i

i j j

k

u
t x x x

C p C
k k

ε

ε ε

µ ερε ρε µ
σ

ε ερ

⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ = +⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

+ −

)4(   

        
 

  :كه درآن
1 2,C Cε ε :ضرايب ثابت مدل  

k: ژي جنبشي جريان مغشوشانر ( )2 2m s−  

bp:  توليد انرژيk در اثر نيروي شناوري( )1pas−  

kp : توليد انرژيk در اثر تنش جريان مغشوش ( )1pas−  
ε: آهنگ زوال انرژي جنبشي جريان مغشوش  
µ: ضريب گرانروي ديناميكي ( ).pa s  

tµ: ضريب گرانروي ديناميكي جريان مغشوش ( ).pa s  
ρ: چگالي هوا ( )3.kg m−  
σ: عدد پراندل جريان مغشوش ( )−  
t : زمان( )s  
 
  شده  جزئيات مدل ساخته-4

استفاده  Fluent V6.3.1افزار  سازي مسئله از نرم براي مدل
براي حل همزمان معادالت سرعت و فشار . شد

، توربوالنس جريان از معادالت انتقال انرژي  SIMPLEالگوريتم
. مورد استفاده قرارگرفتεآهنگ زوال  وκجنبشي توربوالنس 

با  ساخته و Gambitر افزا فضاي محاسباتي با استفاده از نرم
)هاي مربعي به ابعاد  سلول )60Hحل معادالت   به منظور

ديوارها، ورودي ). 4شكل(بندي شد  حاكم بر جريان سيال شبكه
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 سرعت ،10مدل با استفاده از شرايط مرزي ديواره خروجي و
  .  تعريف شد12و فشار خروجي 11ورودي

 

  
  شده  دي ساخته شبكه بندي مدل دوبع:4شكل

  
  سازي  نتايج حاصل از مدل -5
   تأثير طول پرده بر شكل جريان - 5-1

شكل تابع جريان
max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

در  Re=7/1×106 و 4/3×106 براي 

 نتايج حاصل از 6و5هاي  شكل. ارائه شده است 6 و 5هاي  شكل
. كند سازي براي چهار طول مختلف پرده هوايي را ارائه مي مدل

دهد كه براي اعداد رينولدز مختلف، با نصب  نتايج نشان مي
. يابد بست افزايش مي پرده هوايي، بزرگي تابع جريان درون بن

هاي ثابتي از پرده هوايي، با افزايش عدد  عالوه براين، براي طول
. كند  چنداني نميبست تغيير رينولدز شكل تابع جريان درون بن

اين امر به دليل نرماليزه كردن تابع جريان به وسيله مقدار 
  . حداكثر آن است

 درون ،بست نصب نشده باشد در حالتي كه پرده هوايي درون بن
 ها دهد كه قادر به خروج آلودگي بست باز چرخش هوا رخ مي بن

ترين دليل آن شباهت جريان  شايد مهم. بست نيست از بن
بست بدون پرده به جريان سيال درون حفره  درون بن چرخشي،

دهد كه از ناحيه نزديك  طولي است كه در آن سيال ترجيح مي
به ديواره سمت راست كه سرعت جريان در آن نسبت به ديواره 

سرعت حداكثر نزديك ديواره . سمت چپ كمتر است، وارد شود
ا است ه سمت راست براي حالت بدون پرده، كمتر از ديگر حالت

واضح است كه . البته اين مطلب به عدد رينولدز نيز بستگي دارد
بست هدايت  ي، جريان به سمت بنيپس از نصب پرده هوا

ها دوباره قسمتي از جريان  پاك كردن آلودگي پس از و شود مي
باز چرخش جريان هوا درون . گردد ورودي به راهرو اصلي باز مي

افتد و با نزديك  تلف اتفاق ميبست به ازاي اعداد رينولدز مخ بن

بست، از شدت اين بازچرخش  شدن پرده هوا به ديوار پاياني بن
به عبارت ديگر، با افزايش طول پرده، راندمان . شود كاسته مي

ها در اثر جريان هوا افزايش  بست از آلودگي پاك شدن بن
اين امر با مقايسه درجه انحراف تابع جريان از ديواره . يابد مي
هاي مختلف پرده،  ت راست به ديواره سمت چپ، براي طولسم

نتيجه ديگر اين كه سرعت جريان با افزايش . شود اثبات مي
يابد كه اين رفتار براي دو عدد رينولدز به  طول پرده افزايش مي
  . كار رفته معتبر است

 نصب پرده هوا با انحناي دايروي باعث تغيير جهت جريان در 
گيري سرعت  لذا اندازه. شود بست مي درون بن yراستاي محور 

اين . بايد مورد توجه قرار گيرد yجريان در راستاي محور 
بست را  هاي درون بن مؤلفه سرعت، وظيفه پاك كردن آلودگي

دار است كه مانند جت هوا به ديواره پاييني برخورد و  عهده
. كند بست به سمت خارج هدايت مي ها را از درون بن آلودگي

براي اعداد  yشده سرعت در راستاي محور  نمودار نرمال
 تنها براي 7رينولدز متفاوت شكل مشابهي دارد كه در شكل 

  ارائه شده است  4/3×106عدد رينولدز 
 در yدر اين شكل، سرعت نرمال شده در راستاي محور 

1.5yصفحه 
H

درون و بيرون از پرده هوا نشان داده شده =
نتايج بيانگرجريان چرخشي هوا در جهت ساعتگرد، براي . است

حالتي است كه پرده نصب نشده و جريان چرخشي در جهت 
 در .گرد براي حالتي است كه پرده نصب شده باشد پاد ساعت

هاي با   براي پردهyسرعت نرمال در راستاي محورعمل، 
با مقايسه . دهد هاي مختلف تفاوت جزيي را نشان مي طول

 در كنار ديواره سمت yسرعت نرمال شده در راستاي محور 
توان دريافت كه با افزايش طول پرده هوا  بست، مي راست بن

 لذا .يابد جريان براي ايجاد جريان چرخشي كاهش ميتمايل 
)جريان باز چرخشي سيال براي طول  / 2.75)h H  دو از كمتر=

)طول  / 1.5)h H ) و = / 2.5)h H به عبارت ديگر .  است=
)براي حالت  / 1.5)h H و ايجاد  جريان تمايل به بازگشت =

جريان باز چرخشي دارد حال آن كه اين تمايل براي حاالت 
( / 2.5)h H ) و = / 2.75)h H   .  كم و ناچيز است=

در .  نيـز مـشاهده كـرد      8توان در شكل      نتايج ياد شده را مي    
 فاصـله    در yاين شكل، سرعت نرمال شده در راسـتاي محـور           

2.9y
H

با توجه به شكل با افـزايش طـول         .  ارائه شده است   =
احتمال باز چرخش هوا كاسـته       پرده سرعت جريان افزايش و از     

نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، اين است كـه            . شود  مي
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براي پرده با طول حـداكثر، بـه غيـر از نـواحي نزديـك ديـواره                 
كند، توزيـع سـرعت        به سمت صفر ميل مي     بست، كه سرعت    بن

اين امر نشان دهنده كم بودن باز چرخش هوا      . شكل صافي دارد  

بست بـا اسـتفاده از پـرده بـا            بست و تهويه بهتر بن      در وسط بن  
اما براي پرده با طول كوتاه، بازچرخش هـوا در          . طول بلند است  

 .بست زياد و راندمان تهويه پايين است وسط بن
 

  
 شكل تابع جريان:5شكل 

max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Re=7/1×106 به ازاي عدد رينولدز 

  
 شكل تابع جريان:6شكل 

max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Re =4/3×106به ازاي عدد رينولدز 

 

   تأثير ابعاد پرده بر شكل جريان- 5-2
شكل تابع جريان 

max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

در  Re=7/1×106 و 4/3×106 براي 

 نتايج حاصل 10و9هاي  شكل.  ارائه شده است10و9هاي  شكل

سازي براي چهار پهناي مختلف پرده هوايي را ارائه  از مدل
 دهد كه براي اعداد رينولدز مختلف، ب نتايج نشان مي. كند مي

بست  افزايش پهناي پرده هوايي، بزرگي تابع جريان درون بن
 پهناهاي ثابتي از پرده هوايي، عالوه براين، براي. يابد افزايش مي
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بست تغيير  با افزايش عدد رينولدز شكل تابع جريان درون بن
اين امر به دليل نرماليزه كردن تابع جريان . چنداني نمي كند

نمودار نرمال شده سرعت در  .به وسيله مقدار حداكثر آن است
تفاوت شكل مشابهي  براي اعداد رينولدز مyراستاي محور 

ارائه  4/3×106براي عدد رينولدز  تنها12و 11دارد كه در شكل 
 سرعت نرمال شده در راستاي 11در شكل. شده است

1.5yدر صفحه yمحور
H

 بيرون از پرده هوا نشان داده =
 yور با مقايسه سرعت نرمال شده در راستاي مح. شده است

توان دريافت كه با  بست، مي در كنار ديواره سمت راست بن
افزايش پهناي پرده سرعت جريان افزايش و تمايل هوا براي 

 لذا سرعت جريان و .يابد ايجاد جريان چرخشي كاهش مي
)جريان باز چرخشي سيال براي پهناي  / .2)W H  به =

)از دو حالت  شتر و كمترترتيب بي / .15)W H  و =
( / .1)W H )به طوري كه براي حالت .  است= / .05)W H = 

سرعت جريان كمترين مقدار است؛ بنابراين بازچرخش هوا 
 . هاي قبلي خواهد بود بيشتر از حالت

 

 
 نيمرخ سرعت :7شكل

0

yV
U

1.5yبست   در حد وسط بن
H

=
 

  
 سرعت :8شكل 

0

yV
U

2.9yدر صفحه 
H

=
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 شكل تابع جريان:9شكل 

max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  Re=7/1×106 ازاي عدد رينولدز براي پهناهاي مختلف پرده هوابند به 

  
تابع جريان شكل :10شكل 

 max

ψ
ψ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Re =4/3×106ازاي عدد رينولدز براي پهناهاي مختلف پرده هوابند به  

  
در اين .  نيز مشاهده كرد12توان در شكل  نتايج ياد شده را مي

فاصله  در yشكل سرعت نرمال شده در راستاي محور

2.9y
H

 پهناي با افزايش ،با توجه به شكل.  ارائه شده است=
احتمال باز چرخش هوا كاسته  پرده سرعت جريان افزايش و از

نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه . شود مي
براي پرده با پهناي حداكثر، به غير از نواحي نزديك ديواره 

ع سرعت كند، توزي بست، كه سرعت به سمت صفر ميل مي بن
اين امر نشان دهنده كم بودن ). 13شكل(شكل يكنواختي دارد 

بست با  بست و تهويه بهتر بن باز چرخش هوا در وسط بن

اما براي پرده پهناي كم، . است استفاده از پرده با پهناي زياد
بست زياد و راندمان تهويه پايين  بازچرخش هوا در وسط بن

 .است
  
 گيري نتيجه -6

تأثير ابعاد پرده هواي بر رفتار جريان هوا در در اين مقاله 
هدف اصلي از مطالعه . بست معدني بررسي و مدل شد اطراف بن

هاي وجود و نبود  بست معدني در حالت مقايسه شكل جريان بن
از پرده هوا براي انحراف . پرده هوا و تأثير ابعاد پرده بر آن بود
. ي استفاده شدبست معدن جريان هواي درون راهرو اصلي به بن
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بست  عالوه بر اين، تأثير ابعاد پرده هوا بر شكل جريان درون بن
با توجه به نتايج . هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت در سرعت

اين امر . ها وجود دارد حاصل، تفاوت جزئي بين شكل جريان
بعد به سرعت  نشان دهنده وابستگي كم خطوط جريان بي

ان در حالت بدون پرده كمتر از خطوط جري. جريان اصلي است
استفاده از پرده هوا باعث افزايش جريان . حالت با پرده است

البته اين مقدار به فاصله . شود بست معدني مي ورودي به بن
بست معدني و پهناي آن نيز  پرده هوا از ديوار انتهايي بن

براي پرده با  Yسرعت جريان در راستاي محور. بستگي دارد

دهد كه با افزايش   مختلف مقادير متفاوتي را نشان ميابعاد
طول و پهناي پرده مقدار اين سرعت در نزديكي ديواره سمت 

بست افزايش و بازچرخش هوا كاهش و در نتيجه  راست بن
از نتايج . يابد راندمان تهويه براي پرده با ابعاد زياد افزايش مي

بيني شكل و رفتار جريان  توان در پيش يحاصل از اين مطالعه م
براي . هاي معدني استفاده كرد بست انحرافي پرده هوا در بن

هاي  هاي مختلف پرده هوا در محل تحقيقات بعدي بررسي آرايه
 .شود مختلف معدني پيشنهاد مي

 
  

 
 نيمرخ سرعت :11شكل

0

yV
U

1.5yبست  در حد وسط بن براي پهناهاي مختلف پرده هوابند 
H

=
 

  

 سرعت :12شكل 
0

yV
U

2.9Y براي پهناهاي مختلف پرده هوابند در صفحه 
H =
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2.9Y جريان براي پهناهاي مختلف پرده هوابند در صفحهشكل :13شكل 

H = 
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