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چکیده
این مقاله به طراحی آزمایش ساده و کاربردی برای اندازه گیری درینج مایع کفهای آماده شده از پودر سفیده تخم مرغ مطابق با
فرضیات مدلسازی دینامیک جریان مایع از میان حبابها می پردازد .تحلیل جریان مایع از طریق کانالهای ایجاد شده بین حبابهای کف
از دیدگاه تئوری منتهی به تشکیل معادله استاندارد درینج کف میگردد که یک مدل ساده از دینامیک جریان مایع بین حبابها است.
پس از اعمال سادهسازی در معادله دیفرانسیل درینج ،حل تحلیلی برای نرخ درینج آزاد بر حسب پارامترهای قابل اندازهگیری به دست
آمد .به منظور طراحی آزمایش بر پایه شرایط در نظر گرفته شده در مدلسازی ،شیوه تولید کف یکنواخت کف از محلول پودر سفیده تخم
مرغ و روش اندازهگیری مایع درین شده از درینج آزاد ستون کف منطبق حل مدل ارائه شده مشروح گردید .روش آزمایش طرح شده،
برخالف روش های مرسوم گذشته ،علی رغم سادگی خطاهای کمتری را نیز در پی دارد .نتایج آزمایش پیشنهاد شده و مقایسه آنها با
نتایج تئوری میتواند به خوبی در بررسی اثر روشهای پایداری کف و کمی سازی پارامترهای تاثیرگذار بر درینج به کار برده شود.
.
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 -8مقدمه
مطالعه پایداری کفها در دهههای اخیر همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .این امر به علت کاربرد فراوان
کفها در زمینههای مختلف مهندسی و علوم کاربردی است .پایداری کف که تأثیر مهمی در عملکرد آنها دارد ،از طریق
ترکیب سه مکانیزم وابسته به زمان حاصل می شود :درینج 1مایع از طریق فیلمها و کانالهای جدا کننده حبابهای کف که در
چنین شرایطی حبابها به یکدیگر متصل نمی گردند ،اتصال حبابهای مجاور به علت شکستن فیلم بین حباب ها که با
تشکیل حباب های بزرگتر همراه است و تسهیم نامتناسب حبابها به علت تفاوت فشار در الیه ها که گاز از فیلم حبابهای
کوچکتر به بزرگتر انتشار می یابد .اگرچه درینج مایع (آب اندازی کف) تنها یکی از عوامل مهم ناپایداری کف است ،اما
نزدیکترین روش برای یافتن عمر کف است .درینج کف جریان مایع از طریق کانالهای تشکیل از منافذ بین حبابهای کف
3
است و با خروج مایع از پایین کف همراه است .این پدیده ناشی از جاذبه و فشار مویینگی 2میباشد و البته با نیروهای لزجت
نیز در تقابل است .معادله درینج کف ،یک مدل ساده از دینامیک جریان مایع از طریق کانالهای مرزهای پالتیو ]1[ 4بین
حباب ها و گرهها ،5محل اتصال چهار کانال ،توسط نیروی گرانش و گرادیان فشار مویینگی است [ .]2در سالهای گذشته،
تحقیقات آزمایشگاهی [ ]5-3و تئوری [ ]7،6فراوانی پیرامون دینامیک درینج صورت پذیرفته است که موجب گزارش
یافتههای مهمی درباره جریان مایع در کفها گردید .درینج آزاد 6از یک کف یکنواخت اولیه به سمت حالت تعادل یکی از
اصلیترین موضوعات مورد عالقه دانشمندان بودهاست که در آن کف از ناحیه باال با خشک شدن و نابودی مواجه میشود ،در
حالیکه با خروج مایع از پایین آن همراه است[.]8،9
از دیدگاه کاربردی یکی از کفهای پر کاربرد ،کف حاصل از همزدن سفیده تخم مررغ اسرت ،کره در فررآوری مرواد غرذایی
همچون تولید کیک و دسر ،مورد استفاده بسیاری قرار میگیرد .این کاربردها به علت کفکنندگی خوب سفیده تخرم مررغ بره
دلیل داشتن پروتئینهای متنوع است [ .]11پایداری کف سفیده تخم مرغ در سالهای گذشته مورد بررسی گسرترده محققران
مقالهای توسط کانینگهام ]11[ 7ارائه شده
قرار گرفته است .برای شناخت بیشتر کف سفیده تخم مرغ و ویژگیهای درینج کف ،
است .استیونسون 9و همکاران [ ]12با اندازه گیری پروفیل کسر حجمی با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ،دریرنج
آزاد کف سفیده تخم مرغ و با افزودن شکر را بررسی کردند .عالوه براین ،اثرات ساکارز و کلرید سدیم برر خروا کرف سرفیده
تخم مرغ توسط رایکوس 8و همکاران [ ]13مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که وجود ساکارز ،باعر پایرداری بیشرتری
کف میشود .در مجموع مطالعات قبلی ثابت کردهاست که نرخ درینج تابعی از خوا فیزیکی-شیمیایی محلول پایه اسرت ،لرذا
روش های همچون اضافه کردن افزودنیها به محلولهای اولیه موجب بهبود پایداری کف نهایی میگردد .اما اغلب آزمایشهرای
انجام شده در کارهای گذشته برای بررسی پایداری کف ،یا صرفا محدود به روشهایی بوده اسرت کره میرزان دریرنج کرفهرای
مختلف با یکدیگر مقایسه گردیدهاند و یا با استفاده از روشها و دستگاه پیچیده تصویربرداری بوده که پروفیرل لحظرهای کسرر
مایع را در طول کف مشخص میکند .درحالیکه هیچ کدام از این روشها بر مبنای یک روش ساده و در عین حال قابرل کراربرد
برای کمی سازی تاثیر اصالح پارامترهای موثر بر درینج بر اساس روابط تئوری نیستند.
هدف اصلی این مقاله پیشنهاد یک روش آزمایش ساده بر اساس شرایط فرض شده در مدلسازی دینامیک جریان مایع برین
حبابها ،برای اندازهگیری درینج و پایداری کف پودر سفیده تخم مرغ است که میتواند برای بررسی روشهای بهبرود پایرداری
کف همچون اضافه کردن افزودنیها به کار برده شود .مبنای طراحی آزمایش معادله استاندارد درینج کف اسرت کره مدلسرازی
جریان و حل معادله آن در پژوهشی توسط فائزیان و همکاران [ ]14برای توصیف درینج آزاد ارائه شده است.
1
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 -2مدلسازی و اندازهگیری درینج
 -8-2معادله استاندارد درینج
در این بخش دینامیک درینج کف ،که در بسیاری از منابع همچون [ ]6،15آمده است ،ارائه میگردد .معادله درینج یک
مدل برای تعیین کسر مایع در کف بر حسب زمان است .در کفها ،مایع از طریق کانال مرزهای پالتیو ،که از اتصال سه حباب
مجاور تشکیل میشوند ،گرههایی که از اتصال چهار پالتیو تشکیل شدهاند (مطابق شکل  )1و فیلمهایی که دو حباب مجاور را
جدا میکنند ،جریان مییابند .فرض اصلی در مدل استاندارد معادله درینج این است که اثر جریان مایع در الیههای بین دو
11
حباب بر فرآیند درینج ناچیز باشد و جریان مایع در شبکه مرزهای پالتیو رخ دهد .فرض دیگر در نظر گرفتن جریان پوزلی
برای جریان مایع در کانال است که شرط عدم لغزش در مرزها اعمال میشود.

.
شکل  :1مرزهای پالتیو و گرههای تشکیل شده از فضای بین حباب ها.

برای به دست آوردن معادله درینج ،ابتدا یک کانال عمودی تشکیل شده از مرزهای پالتیو با سطح مقطع ) A(z,tکه در آن
 zو  tبه ترتیب موقعیت عمودی به سمت پایین و زمان را نشان می دهند ،را باید در نظر گرفت .از آنجا که درینج از طریق
کانال مرز پالتیو انجام میشود ،سطح مقطع کانال به کسر حجم مایع ) ε(z,tدر کف مرتبط میگردد .به منظور تخمین )،A(z,t
یا به طور معادل مقدار نسبت حجم مایع  ،εمعادله پیوستگی که نشان دهنده قانون بقا است ،مطابق زیراعمال میشود:
)

()1

(

سرعت مایع  uدر مرزهای پالتیو تحت تاثیر ترکیبی از سه نیرو :نیروی گرانش ،نیروی فشار مویینگی به دلیل فشار پایین
مایع در مرزهای پالتیو و نیروی ناشی از اتالف لزجت قرار میگیرد .با در نظر گرفتن جریان استوکس 11برای حرکت مایع در
کانالها ،که یک فرض منطقی برای اعداد کوچک رینولدز ( )0.01≤Re≤1است ،میتوان باالنس نیروهای ذکر شده را به
صورت زیر بیان کرد:
)

()2
که جمله اول بیانگر نیروی گرانشی در واحد حجم  ،ρgجمله دوم دوم اثر مویینگی ومعادل با ) ( ) (

(
) (

تقریب میگردد .ویسکوزیته  μدر این رابطه با
است و جمله سوم نشان دهنده نیروی لزجت است که به صورت
ویسکوزیته مایع  μlمتناسب است ،اما ضریب تناسب آن بستگی به شکل کانال دارد .این ضریب برای مقطع مرزهای پالتیو
برابر  51میباشد [ .]14سرعت مایع  uبا حل معادله باال برحسب سطح مقطع  Aمطابق زیر به دست می آید:

. Poiseuille flow
. Stokes
3
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)

()3

(

√

معادله ( )3را می توان در معادله پیوستگی جایگزین کرد تا معادله استاندارد درینج بر حسب  Aبه دست آید:
)

()4

(

باید توجه داشت که مرزهای پالتیو در عمل عمودی نیستند .از این رو نشان داده شده است که با به کاربردن ویسکوزیته
 ،در معادله استاندارد درینج میتوان شبکه مرزهای پالتیو به طور واقعی در نظر گرفت .به این
مؤثر،
ترتیب ،معادله دیفرانسیل غیرخطی برای تخمین سطح مقطع کانال ) ،A(z,tکه به طور معادل مقدار کسر حجم مایع را
مشخص میکند ،حاصل میگردد.
 -2-2بی بعدسازی و شرایط مرزی
مساله مورد نظر در پژوهش حاضر تخمین تخلیه مرایع از یرک کرف اولیره برا ارتفراع کرل  hاسرت .برا اسرتفاده از ترکیرب
پارامترهای تاثیرگذار میتوان معادله استاندارد درینج را به فرم بدون بعد بازنویسی کرد .به این ترتیب ،روند حل معادله و بحر
درباره نتایج حاصل ،در مقایسه با فرم اولیه معادله ،سادهتر خواهرد شرد .کروهلر 12و همکراران [ ]6متغیرهرای بردون بعرد را برا
استفاده از شعاع حباب معادل کره به شرح زیر ارائه کردهاند:
()5

)

)

(

(

(

)

که  ξو  τطول و زمان بدون بعد هستند .قابل ذکر است که در تحلیل جریان مایع داخل کانال می توان ،سرطوح مریتوانرد
متحرک باشد به طوری که جریان در کانال های مرزهای پالتیو به صورت جریران پرال  13فررض شرود [ .]16در ایرن حالرت،
مقیاس سرعت مشخصه که توسط گرانش و مقادیر درینج تعیین می شود ،به صورت  ،A0.5به جای  Aدر معادله سررعت ظراهر
میشود .بنابراین ،دو شرایط مرزی در مرزهای پالتیو میتواند اعمال گردد؛ شرط بدون لغزش (یا جریران پروزلی) و لغرزش آزاد
(جریان پال ) .برای هر دو مورد ،معادله درینج استاندارد بدون بعد را میتوان به صورت بیان کرد:
)

()6

(

که پارامتر  mمقادیر  m=1را برای جریان پال و  m=1/2را برای جریان با تالفات برشی در محل اتصالت کانالها
میگیرد .از آنجایی که معادله درینج کف یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است ،دانستن شرایط مرزی در باال و پایین
نمونه کف ضروری میباشد .در باالی کف  ،ξ=0به دلیل فرض درینج آزاد ،جریان ثابت و برابر صفر است:
) (

()6

) (

در پایین کف که معموال در تماس با مایع قرار دارد ،شرایط مرزی به صورت زیر بیان میشود:
) (

()7

. Koehler
. Plug flow
4
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کرانیک ]17[ 14و سینت ]8[ 15با در نظر گرفتن سادهسازی منطقی در معادله استاندارد درینج که کاهش غیر خطی بودن
معادله را در پی دارد ،روش حلی برای درینج آزاد ارائه نمودند .با استفاده از این تقریب ،مدل را به معادله دیفرانسیل درجه اول
تبدیل میکند و شرط جریان صفر در باالی فوم شرط مرزی موردنیاز است .بنابراین ،نتیجه زیر از حل معادله به دست میآید:
)

()9

({

(

)

عالوه براین  u0حداکثر سرعت مشخصه پیشروی خشک شدن کف است که از باالی فوم حرکت میکند و رابطه آن بر اساس
نشان داده میشود .از این رو کسر حجم مایع را میتوان برحسب مقدار اولیه
سطح مقطع اولیه به صورت
آن  ε0به صورت زیر محاسبه نمود:
) ({

()8

(

)

است .بنابراین میزان کسر مایع اولیه و شرایط مرزی جریان مایع بر سرعت
(
که ثابت سرعت برابر )
آباندازی تاثیر میگذارد .اما همانگونه که از رابطه باال مشخص است کسر حجمی مایع درون کف برحسب زمان به صورت
محلی به دست می آید و در هر موقعیتی از کف کسر مایع تغییر می کند .بررسی این رابطه به روش آزمایشگاهی بسیار پیچیده
و نیازمند تجهیزات گران قیمت و دقیق میباشد .زیرا که سیستم اندازهگیری آزمایشگاهی باید توزیع کسر حجمی مایع را در
طول کف در هر لحظه مشخص نماید و از طرفی چون نابودی کف در طول کف یکنواخت نمیباشد این روشها با وجود
پیچیدگی دارای خطای بسیاری نیز میباشند .بهترین و سادهترین روش برای اندازهگیری میزان درینج و بررسی عمر کف
اندازهگیری مایع تخلیه شده از یک ستون کف می باشد .بنابراین با انتگرالگیری کسر حجمی مایع در طول کف می توان مایع
درین شده را در طی زمان مدلسازی نمود .بنابراین حجم مایع جمع شده در پایین ستون کف در درینج آزاد با استفاده از رابطه
قبل به صورت زیر محاسبه میگردد:
) (

()11

{

) (

) (

که  Vfمقدار نهایی مایع درینج شده است که برابر با مقدار کل مایع در کف در شرایط اولیه است .از رابطه باال مشخص
میگردد که مقادیر مایع تخلیه شده به دو مرحله تقسیم میگردد .نرخ درینج در بازه زمانی اول به صورت خطی و زیاد میباشد
در حالی که با گذشت زمان میزان درینج به صورت توانی است و با کاهش روبهرو میگردد .مزیت این رابطه سادگی وکاربردی
بودن آن است که میتواند نرخ درینج را برحسب پارامترهای قابل اندازهگیری پیش بینی کند.
 -9-2آزمایش
روشهای مختلفی برای تولید کفهای آبدار استفاده میگردد .یکی از این روشها ،تکان دادن شدید یک ظرف بسته پر
شده از محلول میباشد .یکی دیگر از روشهای رایج تزریق حبابهای گازی به یک محلول است .از آنجا که تولید کف
یکنواخت از طریق این روشها در طی زمان طوالنی رخ میدهد ،درینج از الیههای باالیی کف آغاز میگردد .از اینرو ،ناحیه
باالی کف خشکتر از نواحی پایین میشود و باع غیر یکنواختی کف میگردد .در پژوهش حاضر برای تولید مقدار زیادی کف
یکنواخت ،روش هم زدن مکانیکی پیشنهاد میگردد که باع کاهش عدم قطعیتها میشود .محلول  11درصد پودر سفیده
تخم مرغ در آب مقطر مناسبترین محلول برای تولید کف به کار میرود .هنگامیکه حجم مشخصی از محلول در مدت زمان
مشخص با دور ثابت در یک همزن کاسهدار همزده شود ،میتواند حجم مناسبی از کف یکنواخت مطابق پژوهشهای تجربی
گذشته [ ]19برای اندازهگیری فراهم کند .در واقع این روش میتواند یکنواخت ترین کف را با حجم زیاد ایجاد کرد.
. Kraynik
. Saint
5
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درینج آزاد ،فرآیندی خود به خودی از تغییرات کسر مایع درون کف به علت گرانش ،از حالت اولیه به سمت حالت تعادلی
است .آزمایش درینج آزاد ،با اندازه گیری حجم آباندازی در انتهای ستون کف ،با بررسی میزان کسر مایع در طول ستون کف
بر حسب زمان و یا با اندازهگیری سرعت حباب در دیوار ستون کف صورت می پذیرد .برای تفسیر این داده ها به صورت کمی،
باید به طور دقیق تعیین لحظهای پروفیل کسر مایع و اتصال حبابها را در نظر گرفت ،زیرا تاثیرات قابل توجهی بر نرخ درینج
دارند .کسر حجمی مایع در کف در طی گذشت زمان با استفاده از روشهای مختلفی طی فروپاشی حجم مشخصی از کف
تعیین میگردد .بهعنوان مثال بسیاری از پژوهشها بر اساس طیف سنجی  NMRو یا ارزیابی عکسهای  MRIاین کار را
انجام دادهاند .این دست روشها نه تنها دشوارند و نیازمند دستگاههایی پیچیده هستند بلکه به دلیل یکنواخت نبودن فروپاشی
کف دارای خطای زیادی نیز میباشند .روش دیگری که در پژوهشهای تجربی صنایع غذایی بسیار استفاده میشود این است
که مقداری از کف با کمترین تنش درون یک قیف شیشه ای قرار گیرد .سپس قیف با یک گیره نگه داشته میشود آباندازی
بهصورت قطره قطره درون ظرف مدرج ریخته میشود و میزان آن در طی زمان گزارش میشود (شکل  .)2این روش با وجود
سادگی آن فقط می تواند برای مقایسه پایداری چند نمونه کف با تیمارهای مختلف به کار رود و منطبق مدلسازیهای تئوری
نمیباشد که بتواند اثرات تغییرات پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ درینج را به صورت کمی و از تئوریها بیان کند .همانطور که
در شکل  2دیده میشود نتایج حاصل از اندازه گیری به روش درینج آزاد از قیف پر شده از کف با پروفیلی که از مدلسازی پیش
بینی شده است ،تشابهی ندارد .علت آن است که در مدلسازی فرض شد که نمونه کف یکنواخت به صورت ستون با سطح
مقطع ثابت باشد ،از باال جریانی وا رد نگردد و پایین کف در تماس با مایع خارج شده باشد .این شرایط مرزی برای حل معادله
استفاده گردید .همچنین حجم آب اندازی کف به صورت مداوم باید گزارش شود تا نمودار دقیق درینج برای مقایسه با مدل به
دست آید .در حالی که در روش اخیر سطح مقطع ظرف ثابت نمیباشد و همچنین درینج در بازههای زمانی گسسته
اندازهگیری میشود که نمیتواند نمودار دقیق لحظهای درینج را نتیجه دهد .لذا این روش فقط از دیدگاه مقایسهای و به کار
بردن برخی روشهای آماری برای تیمارهای مختلف یک کف مناسب است.

)(b
)(a
شکل  (a :2قیف پرشده از کف برای اندازهگیری درینج (b ،نتایج اندازهگیری درینج کفهای سفیده تخم مرغ [.]18

بنابراین ،در پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که مایع تخلیه شده از تمام ستون یک کف یکنواخت در شرایط درینج آزاد
اندازهگیری شود ،که مطابق با مدل ارائه شده نیز میباشد .با به کار بردن این روش میتوان تغییرات نرخ درینج با توجه مدل
ارائه شده با جزئیات بیشتری تحلیل نمود و حتی اثرات هر کدام از عوامل تاثیر گذار کمیسازی شود .برای اندازه گیری درینج،
کفها با کمترین تنش و سریعا به استوانه مدرج منتقل میشوند .پر کردن سریع و بادقت استوانه به این دلیل میباشد که
تغییراتی در توزیع و شکل حباب ها ایجاد نشود و همچنین با توجه به مدل ارائه شده نرخ درینج در ابتدای عمر کف بسیار
سریع میباشد لذا باید اندازه گیری از ستون کامل کف به سرعت آغاز شود تا خطاها کاهش یابند .استوانه از پایین به باال با
استفاده از قیف انعطافپذیر مطابق شکل  3پر میشود .زمانی که استوانه کامال از کف پر میشود ،با درپوش بسته میگردد تا
اثرات فشار محیطی بر جریان مایع ناچیز گردد .این روش ایده گرفته شده از روش توصیف شده در مرجع [ ]4میباشد .ارتفاع
اولیه نمونه کف طبق مدلسازی صورت گرفته از پارامترهای تاثیرگذار است که باید به آن توجه نمود .با گذر زمان ،مایع تخلیه
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شده از کف در پایین استوانه مدرج جمع آوری شده و در پی آن ارتفاع کف کاهش مییابد .حجم مایع خروجی از کف  Vبر
حسب زمان به عنوان نرخ درینج گزارش میشود.

شکل  :3طرحواره روش پرکردن استوانه و اندازهگیری درینج.

 -4-2نتایج و بحث روی نتایج
مقاله حاضر با هدف طرح آزمایش اندازهگیری میزان مایع تخلیه شده از کف یکنواخت بر حسب زمان و مقایسه آن با مدل
ارائه شده است .حجم آباندازی صورت گرفته از ستون کف توسط استوانه مدرج در طی زمان اندازهگیری شده است و این کار
تا زمانی که کف به طور کامل از بین میرود ،ادامه مییابد .به عنوان مثال ،چند تصویر گرفته شده در طول درینج کف پودر
سفیده تخم مرغ در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  :4عکس از فرآیند آباندازی کف به ترتیب از چپ به راست  31 ،15 ،1و  81دقیقه پس از تشکیل.

به عنوان نمونه نمودار درینج کف سفیده تخم مرغ ،که از آزمایش طراحی شده و مدلسازی صورت گرفته حاصل شده است،
در شکل  5نشان داده شده است .مشاهده میگردد که نمودار درینج مایع به دست آمده از آزمایش ،مطابق پیش بینی مدل
ارائه شده (معادله  ،)11دارای شیب تقریبا ثابت و زیاد در ناحیه اول زمانی است و سپس با کاهش نرخ در ناحیه دوم زمانی
است .بنابراین نتایج هر دو دیدگاه تقریبا مشابه یکدیگر هستند .البته نتایج نشان میدهد که بین دادههای تجربی و نظری در
سادهسازی در مدل تئوری ارائه شده نظیر کاهش
اواسط مرحله اول تفاوت کمی وجود دارد .اختالف این نتایج میتواند به دلیل 
ترم اثرات مویینگی و در نظر گرفتن کف ایدهآل کامال یکنواخت باشد.
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شکل  :5مقایسه نتایج مدلسازی و تجربی درینج کف پودر سفیده تخم مرغ.

در صنایع غذایی پایداری کف سفیده تخم مرغ در مدت زمان  31دقیقه اول بسیار مهم چون بعد از آن کف کیفیت کاربردی
خود را از دست میدهد .در نتیجه ،شیب بخش اولیه مدل  u0ε0m/hمیتواند به عنوان یک مشخصه مهم مورد توجه قرار گیرد
که نشان دهنده ترکیب تاثیر پارامترهای موثر بر نرخ درینج است .به این ترتیب ،میتوان تغییرات نرخ درینج هنگامی که
خوا با استفاده از روشهایی همچون اضافه کردن مواد افزودنی اصالح میشوند ،با دو دیدگاه تئوری و تجربی مورد بررسی
قرار داد و ضمن بررسی اعتبار دو دیدگاه با مقایسه نتایج ،میزان تاثیرگذاری تغییر هر پارامتر به صورت کمی بیان شود.

 -9نتیجهگیری
در این پژوهش روش آزمایش اندازهگیری درینج کف سفیده تخم مرغ که شرایط آن با فرضیات صورت گرفته برای مدلسازی
جریان بین حبابها و حل نهایی معادله حاصل منطبق است ،پیشنهاد گردید .نرخ درینج آزاد بر اساس حل معادله درینج شامل
دو مرحله است :در ابتدا رفتار درینج بر حسب زمان خطی و در مرحله بعدی ،رفتار درینج توانی میباشد که به مکانیزم اتالف
لزجت جریان در کانالها بستکی دارد .برای اندازهگیری طبق این مدل ،کف یکنواخت باید از همزدن محلول در همزن کاسهدار
تشکیل شود و به سرعت با قیف انعطاف پذیر استوانه مدرج را پرکند .اندازهگیری مایع جمع شده در پایین کف در طی زمان
برای بررسی نرخ درینج و پایداری کفهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
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