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  :عنوان 

  مايع امتزاج ناپذير-شبيه سازي نرخ اتالف انرژي در سيستم اختالط مايع 

  

  :استاد راهنما 

  

  :استاد مشاور 

  

  :نگارش



 

 د 

 

  فهرست مطالب

  شماره صفحه  عنوان مطالب

  1  چكيده

  4-2  مقدمه

  8-5  كليات: فصل اول 

 6  هدف )1- 1

 7-6  پيشينه تحقيق)2- 1

  8-7  روش كار و تحقيق)3- 1

  21-9  اختالط:فصل دوم 

  10  اختالط) 1- 2

 11-10  كيفيت اختالط)1-1- 2

  11  آشفتهاختالط 2-1-2)

  12-11  ن مكانيكيمزتانكهاي به2-2)

  12  هندسه1-2-2)

  14-13  پروانه انواع1-1-2-2)

  14  پروانه هاي جريان محوري 1-1-1-2-2)

  16-15  پروانه هاي جريان شعاعي2-1-1-2-2)

  16  بافلهاي ديواري2-1-2-2)

  20-17  لگوهاي جريان در تانكهاي بهم زنا3-2)

  20  محاسباتي ديناميكهاي جريان4-2)

  21  كدهاي محاسباتي5-2)

  45-22  مروري بر كارهاي گذشته:فصل سوم

 24-23  در شبيه سازي جريان در مخازن همزن دار CFDكاربرد 1-3)

  24  مورد استفاده براي شبيه سازي ظروف همزن دار CFDروشهاي ) 1-1- 3

  27-24  سيستمهاي مختصات ثابت1-1-1-3)

  34-27  چرخان سيستمهاي مختصات2-1-1-3)



 

 ه 

 

  مطالبفهرست 

  شماره صفحه  عنوان مطالب

  35-34  مقايسه روشهاي مختلف3-1-1-3)

  36  بررسي اثر پارامترهاي مختلف برروي ميدان جريان در مخازن همزن دار2-3)

  38-36  مخازن همزندار بدون بافل1-2-3)

  40-38  مخازن همزن دار بافل دار 2-2-3)

  44-40  مدلهاي كوپه اي3-2-3)

  56-45  فرمول بندي مساله و رسيدن حل نهايي  :فصل چهارم

  46  معادله هاي مدل) 1- 4

  47-46  معادله هاي بقاء)1-1- 4

  47  پيوستگي1-1-1-4)

  47  مومنتوم2-1-1-4)

  49-48  توربولنس2-4)

  k-ε  49-50مدل استاندارد 1-2-4)

  RNG k-ε  50مدل 2-2-4)

  RSM   50-51مدل 4-2-4)

  51  مدل شبيه سازي اديهاي بزرگ 5-2-4)

  52  شرايط مرزي و فرضيات در اين پروژه3-4)

  52  مدلهاي كوپه اي4-4)

  54-52  فرمول بندي مدل دو كوپه اي 1-4-4)

  55-54  تعيين پارامترهاي دو كوپه اي 2-4-4)

  55  روش كلي براي تعيين پارامترهاي دو كوپه اي3-4-4)

  56-55  نرخ اتالف انرژيتوزيع دانسيته حجمي 1-3-4-4)
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  68-57  طراحي عددي :فصل پنجم



 

 و 
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  شماره صفحه  عنوان مطالب

  60-58  شبكه بندي سيستم) 1- 5

  60  فوايد استفاده از عناصر چهار وجهي1-1-5)
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  93-86  تاثير قطر پروانه بر تقسيم بندي2-7)

  101-94  تاثير سرعت چرخش 3-7)
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  122-113  استفاده از پروانه هاي مختلف6-7)

  125-123  و پيشنهادات نتيجه گيري :فصل هشتم

  124  نتيجه گيري

  125  پيشنهادات

  128-126  پيوست ها  

  130-129  فهرست عالئم

 138-131  منابع و ماخذ

 138-131  منابع التين  فهرست
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  فهرست جدول ها

  شماره صفحه  مطالبعنوان 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 دسته بندي پروانه ها و انواع ويژه آنها: 1-2جدول 

  44 تخمين پارامترهاي كوپه اي:3-1جدول 

 تاثير سرعت: CFDمده از نتايجآپارامترهاي دو كوپه اي بدست  2-6جدول 

 چرخش
81  

  87 تاثير قطر پروانه:  CFDپارامترهاي دو كوپه اي بدست آمده از نتايج.1-7جدول

  96 (D = T/2 & C = T/3)تاثير سرعت چرخش  2-7جدول 

  103 نتهاي تانك تاثير فاصله پروانه  از ا: 7-3جدول 

  104 تاثير بافل: 7-4جدول

  114 تاثير پروانه 5-7جدول 

  119 تاثير نوع پروانه  6-7جدول 



 

 ط 

 

  ها فهرست شكل                                                   

  شماره صفحه  مطالبعنوان 
                                                                                                        

  

  13 تانك اختالط به همراه پروانه،بافل وشفت: 1- 2شكل 

  16 ))2004(پل و همكارانش (پروانه هاي جريان محوري  : 22-شكل 

  16 ))2004(پل و همكارانش (پروانه هاي جريان شعا عي   : 2-3شكل 

  CFD 18مـثال  )ب(شماتيك ،) الف(: الگوي جريان محوري :4-2شكل

  CFD 19مـثال  )ب(شماتيك ،) الف(: الگوي جريان شعاعي: 25-شكل

  33 نماي ناحيه قاب مرجع چرخان  در يك تانك اختالط: 1-3شكل

  53  مدل دو كوپه اي معرف تانك اختالط غير هموژن:1- 4شكل 

  59 انواع سلولهاي سه بعدي در گمبيت:1- 5شكل 

  62 نگاهي به روش حل تفكيكي:5-2شكل 

  64 نگاهي اجمالي به حل پيوسته:5-3 شكل

  66 .حجم كنترلي كه براي مجزاسازي معادله اسكالر انتقال استفاده مي شود:4- 5شكل 

  70 ط آلكسوپولوسستانك اختالط استفاده شده تو6-1:شكل 

  71 .استفاده شده در اين پروژه  تانك اختالط به همراه پروانه،بافل،شفت: 6-2شكل

  73 نماي كلي تانك به همراه مش  :3-6شكل 

 بردارهاي سرعت در صفحه افقي گذرنده از وسط پروانه با استفاده از روش6-4  شكل 

MFR . 
77  

 كانتورهاي سرعت درصفحه افقي گذرنده از وسط پروانه با استفاده از روش6-5: شكل 

MFR.  
77  

  MFR.  78 كانتورهاي سرعت درمركز  تانك اختالط با استفاده از روش  6-6شكل 

  MFR 78 سرعت در مركز تانك اختالط  با استفاده از روشكانتورهاي 6-7: شكل

كانتورهاي نرخ اتالف انرژي در صفحه افقي گذرنده  ازوسط پروانه با :  6-8شكل 

  .MFR استفاده از روش
79  



 

 ي 

 

  ها فهرست شكل                                                   

  شماره صفحه  مطلبعنوان 

  

 كوپه پروانه براي مقدارهاي متفاوت نرخ اتالف انرژي :1- 7شكل 
-off cutε  85  

  ٨٧  نمودارهاي تاثير قطر بر ميانگين جرم وزني اتالف انرژي در دو ناحيه  7-2شكل  

  ٩٠  D = T/2.5در  توزيع دانسته حجمي نرخ اتالف انرژي 3-7شكل  

  ٩٠   D = T/2 توزيع دانسته حجمي نرخ اتالف انرژي در 4-7شكل   

  ٩١  D = T/1.5توزيع دانسته حجمي نرخ اتالف انرژي در  5-7شكل  

  ٩١  نمودار اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 6-7شكل  

  ٩٢   نمودار اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 7-7شكل  

  ٩٢   نمودار اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي8: -7شكل  

  ٩٣                                                كوپه پروانه براي قطرهاي مختلف7-9;شكل  

  ٩٧  نرخ اتالف انرژي بر حسب سرعت7-19: شكل  

  ٩٧   .rpm 100توزيع دانسيته حجمي نرخ اتالف انرژي  در   :10-7شكل  

  ٩٧   .rpm 300توزيع دانسيته حجمي نرخ اتالف انرژي  در   :11- 7شكل 

  ٩٨   .rpm 400توزيع دانسيته حجمي نرخ اتالف انرژي  در : 12-7شكل  

  ٩٨  .rpm 800در   توزيع دانسيته حجمي نرخ اتالف انرژي  :13-7شكل  

  ٩٩   .rpm 100نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي: 14-7شكل  

  ٩٩   .rpm 300نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي: 15-7شكل  

  ١٠٠   .rpm 400نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي: 16-7شكل  

  ١٠٠   .  rpm 800 نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي:17- 7شكل 

 101  كوپه پروانه براي مقدارهاي مختلف سرعت: 18-7شكل  

  C = T/3  104توزيع دانسيته حجمي بر اساس نرخ اتالف انرژي در 7-19:شكل  

  C = T/2  104توزيع دانسيته حجمي بر اساس نرخ اتالف انرژي در  :20- 7شكل 
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  ها فهرست شكل                                                                

  شماره صفحه  مطلبعنوان 

    

  

  C = T/1.22   105  توزيع دانسيته حجمي بر اساس نرخ اتالف انرژي :72-1شكل  

  105  نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 7-22:شكل 

  106     نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 7-23:شكل  

  106  نرخ اتالف نرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 7-24:شكل 

  107  كوپه پروانه  براي فاصله هاي مختلف7-25:شكل  

  110  توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي 7-26:شكل 

  110     توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي: 7-27شكل  

  111  نرخ اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي: 7-28شكل  

  111  حسب نرخ اتالف انرژينرخ اتالف انرژي تراكمي بر : 7-29 شكل 

  112  كوپه پروانه براي تانكهاي بافل دار و بدون بافل7-30:شكل   

  115  توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي در راشتون توربين: 31-7شكل  

  115 تيغهاي صاف 6توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي در : 32 - 7شكل 

  116 انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي راشتون توربين نرخ اتالف: 33-7شكل  

  116 تيغهاي صاف 6نرخ اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي : 7-34شكل  

  117  كوپه پروانه براي انواع پروانه7-35: شكل  

  120  توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي براي پروانه تيغه اي:736-شكل  

  120   تيغه اي صاف 4توزيع دانسيته حجمي بر حسب نرخ اتالف انرژي براي پروانه  737-شكل  

  121  نرخ اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي براي پروانه تيغه اي :38 7-شكل 

  121   صاف  تيغه اي4نرخ اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف انرژي براي پروانه: 739-شكل  

  ١٢٢  نه كوپه پروانه براي انواع پروا:740-شكل 
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       چكيده 

اصلي   هدف .شبيه سازي شد) (CFDاختالط در تانك بهمزن با استفاه از ديناميك محاسباتي جريان

تقسيم بندي تانك به دو يا تعداد بيشتري كوپه بر اساس مقادير نرخ اتالف در اين پروژه بررسي امكان 

كردن پروانه مورد استفده  براي مدل (MFR)متد قاب مرجع چند گانه.مي باشد εانرژي توربولنسي 

نتايج عددي بدست .روشي به روزتر مي باشد (RF)اين روش در مقايسه با متد قاب چرخان.قرار گرفت

و توافقات خوبي به دست  مقايسه شد )2002( (Alexopolous)آلكسوپولوس با نتايج  آمده 

 اين.سيم بندي شدقت εcut،جنبشي توربولنسي به كوپه هايي بر اساس مقدار نرخ اتالف انرژي تانك .آمد

cutε اما در اين .قبال بر اساس رسم نمودار نرخ اتالف انرژي تراكمي بر حسب نرخ اتالف بدست مي آمد

استدالل شد كه اين روش توام با درصدي از خطاي مشاهداتي بوده و مالك واضحي براي انتخاب پروژه 

توزيع دانسيته حجمي انتخب شد  سبر اسا  cutε  ف انرژي برشي  نمي باشد،در عوض بجاي آننرخ اتال

تقسيم  cutε تانك به دو كوپه ،ناحيه پروانه و ناحيه بالك بر اساس.باشد كه واضحتر و قابل رويت تر مي

تاثير فاكتورهايي شامل،نوع پروانه،قطر پروانه،سرعت چرخش،حضور بافل،و فاصله پروانه از .بندي شد

نوع و،قطر پروانه،سرعت چرخش،حضور بافل تاثير اينطور به دست آمد كه  .انتهاي تانك بررسي شد

وانه از انتهاي تانك تاثير مهمي بر روي سطح نرخ اتالف انرژي و سايز كوپه پروانه دارند ولي فاصله پر

  .قابل مالحظه اي ندارد

  

                                                      

                                             

                                                

 

 


