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 خالصه

باشد. اما کاهش فشار با استفاده از این شیرها می ناپذیراجتنابهای آب شهری به منظور تعدیل فشار امری استفاده از شیرهای فشارشکن در شبکه 

باشد. در این حالت عالوه بر معکوس به جای فشارشکن میهای ها استفاده از پمپحلشود. یکی از راهمنجر به هدر رفتن انرژی آب در جریان می

کاهش فشار آب، تولید توان نیز اتفاق خواهد افتاد. در پژوهش حاضر، ابتدا عملکرد یک پمپ در حالت مستقیم بررسی شده و روش حل عددی 

حالت معکوس )توربینی( مورد بررسی قرار گرفته  مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. سپس با تعیین شرایط مرزی مناسب عملکرد پمپ انتخابی در

ی پره، بازده به است. در نهایت با انجام تغییرات هندسی، سعی شده است عملکرد پمپ معکوس بهینه شود. نتایج نشان دادند که با پخ زدن لبه

 یابد.درصد افزایش می 2ی درجه رو به جلو  بازده به اندازه 5ی درصد و با انحراف پره به اندازه 2/1ی اندازه

 

 شیر فشارشکن، پمپ معکوس، تولید توان، حل عددیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
انتقال آب به  یهال لولهاخفشار آب د معمولا  ر،یدر مس یعیطب یهایبلند و یو پست ییایجغراف تیموقع ،آبخطوط انتقال و توزیع  یبا توجه به گستردگ

از  یریمنظور جلوگ داخل خطوط، به یفشار اضاف یروین یسازیو خنث لیتعد یفشارشکن برا یرهایرود که از شیبال م یمنطقه به حد یعلت توپوگراف

و  یریمازاد، جلوگ یانرژ نیاز هدر رفت ا ایروز دن یهایتوان با استفاده از فنّاوریامروزه م شود.یاستفاده م یرسانآب یهاشبکه یو شکستگ یدگیترک

فشار  لیتقل یهاستگاهیدر ا تولید توان تیباقابل فشارشکن نرم ستمیافزودن س هایفنّاور نیا ینمود. ازجمله یبرداربهره یکیالکتر یانرژ دیتول یاز آن برا

-راهم میموجود در جریان آب، ف ریپذدیتجداستحصال انرژی  منظوربهی را فردمنحصربهی انتقال آب شهری موجود، موقعیت و فرصت هاسامانه است.

-آبی با توجه به اثرات زیستهای برقمحیطی بسیار است. نیروگاهنمایند. این فرصت تولید انرژی هم دارای مزایای اقتصادی و هم دارای مزایای زیست

ولید توان، درون ت تیباقابلاندازی فشارشکن نرم نباشند. اما راه موردپسندهای هدایت جریان، ممکن است زیاد محیطی ناشی از ساخت سد و راه

 شود.های آبی میی ناشی از نیروگاهطیمحستیزی موجود و در حال کار، منجر به تولید الکتریسیته بدون اثرات ساتیتأسی هاسامانه

ز جمله های آبی اباشد. انواع توربینهای تولید توان، نوع مبدل مکانیکی آن مییکی از موارد تاثیرگذار بر روی عملکرد این نوع از سیستم

توانند بسته به دبی و هد جریان مورد استفاده قرار بگیرند. پرکاربردترین مبدل های پلتون، تورگو، کاپالن، فرانسیس، پمپ معکوس و غیره میتوربین

چنین ازی عددی و همسی شبیهباشد. در زمینههای آبرسانی پمپ معکوس میچنین کاهش فشار در شبکهمکانیکی مورد استفاده برای تولید توان و هم
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کند، بنا به دلیلی همچون طراحی پمپ معکوس کارهای متفاوتی انجام شده است، زیرا جریان سیال زمانی که پمپ در نقطه خارج طراحی کار می

توان به مله این کارها میشود. از جانحنای پره، دوران پروانه، اندرکنش بین روتور و استاتور، اثرات توربولنس و هدایت جریان، بسیار پیچیده می

های ی حاضر نتایج خروجی با دادهاشاره کرد. در مطالعه 161تا  12های مختلف با سرعت مخصوص [ بر روی پروانه1مطالعات عددی گولیچ و فاوره ]

-درصد تخمین زده می 5/2با انحراف استاندارد  هد پمپ  تجربی مورد مقایسه قرار گرفتند و بررسی نشان داد که با استفاده از مدل توربولنسی 

را درون یک حلزونی با سرعت مخصوص پایین به صورت عددی و تجربی  66/1 × 611[ جریان مغشوش با عدد رینولدز 2شود. کلدر و همکارانش ]

کند، لذا آنها از ک جریان پتانسیل عمل میمورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که در شرایط نزدیک به نقطه طراحی جریان اصلی به صورت ی

سازی جریان مغشوش در یک های مختلف توربولنس جهت شبیه[ از مدل3معادلت سیال غیر لزج برای حل میدان استفاده کردند. فنگ و همکارانش ]

-( و سرعتLDVسنجی داپلر )ه دست آمده از سرعتسازی را با نتایج تجربی بهای حاصل از شبیهها دادهپمپ با دیفیوزر شعاعی استفاده کردند. آن

ها گزارش دادند که تغییر مدل توربولنسی تاثیر زیادی بر روی نتایج میدان فشار نگذاشته و در میان ( مقایسه کردند. آنPIVسنجی تصویری ذرات )

رژی توربولنس توانمندی بالتری دارد. جعفرزاده و همکارانش بینی راستای بردار سرعت و سطح اندر پیش های توربولنس مدل تمامی مدل

ها بر بازه ها اثر تعداد پرهجریان در یک پمپ با سرعت مخصوص پایین را بررسی کردند. آن سازی سه بعدی جریان با مدل [ با استفاده از شبیه4]

[ 5وقعیت زبانه نسبت به پره اثر بسیار مهمی در وقوع جدایش جریان دارد. گو و همکارانش ]چنین دریافتند که مپمپ را مورد مطالعه قرار دادند و هم

بررسی  CFXو نرم افزار  SSTمجهز به زبانه با پروفیل متغیر را با استفاده از مدل توربولنس اندرکنش بین پروانه و حلزونی در یک پمپ سانتریفیوژ 

تر شده و در گستره یابد. منحنی بازده در نزدیکی نقطه طراحی تختدگی پروفیل زبانه حلزونی کاهش مینمودند. آنها مشاهده کردند که وقتی کشی

شود که نقطه بهینه پمپ به سمت دبی بالتر انتقال یابد. ژو و بیشتری از جریان بازده بال وجود خواهد داشت. عالوه بر این، این تغییر پروفیل سبب می

ها گزارش دادند که جریان داخل پمپ دو مکشه را نحلیل کرده و نتایج حود را با نتایج تجربی مقایسه کردند. آن SSTاز مدل  [ با استفاده6همکارانش ]

سازی عددی، با استفاده از شبیه[، 6بینی نماید. رودریگرز و همکارانش ]های مختلف پیشتواند با دقت مناسبی عملکرد پمپ را در دبیمی SSTمدل 

د پمپ به عنوان توربین مورد بررسی قرار داده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه نمودند بر اساس آزمایشات انجام شده، بازده حالت معکوس کارکرد چن

 یک پمپ در حدود همان حالت مستقیم است. 

فشار شبکه آب شهری، با چنین کاهش در کار پژوهشی حاضر، سعی شده است که عملکرد پمپ معکوس به منظور تولید توان بیشینه و هم

اعتبارسنجی انجام اصالحات هندسی و با استفاده از دینامیک سیالت محاسباتی بهینه شود. برای این منظور، ابتدا روش حل برای پمپ انتخاب شده مورد 

برای عملکرد در حالت معکوس نیز باشد، همان روش حل که شرایط مرزی ورودی و خروجی پمپ مشابه هم میقرار گرفته است و سپس با توجه به این

 مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با انجام اصالحات هندسی عملکرد پمپ در حالت معکوس بهینه شده است. 
 

 

 روش تحلیل عددی .2

 
استفاده شده است. در  Fluentافزار های لزم از نرمسازیباشد. برای انجام شبیهمی 111-251پمپ مورد نظر برای استفاده در شبکه آب شهری، پمپ 

 گردد. این قسمت فرآیند حل عددی مربوط به معادلت حاکم بر پمپ ارائه می

با استفاده از داده  111-251افزار است. برای این منظور، هندسه پمپ ی مورد نظر در محیط نرمهای حل عددی تولید هندسهاولین قدم در روش

 است. برای تولید هندسه دقیق پروانه، ابر نقاط از روی مدل اصلی با استفاده از روش فیوژن بدست آمده است.  های موجود در کاتالوگ ترسیم گردیده

ی بندشبکه جهت پمپ یافته را دارد. هندسهسازمان و سازماناست. این نرم افزار توانایی ایجاد شبکه بیافزار گمبیت  استفاده شدهبرای ایجاد شبکه از نرم

ها، از شده است.  به دلیل حساسیت نتایج اطراف دیواره به شبکه، جهت تولید شبکه مجاورت دیواره پره کیتفکی متحرک و حلزون چرخ قسمت دو  به

 تا شودیمی بندشبکه یافتهسازمان کامالا  و پاساژ تک صورت به قسمت شش به میتقس از پس متحرک چرخ بخش شبکه سازمان یافته استفاده شده است.

 . گردد حاصل زینیی بالیی همگرا سرعت جواب، در بال دقت بر عالوه

وجهی و های ششهای تحلیل عددی است. به علت پیچیدگی از سلولتولید شبکه مناسب اولین قدم برای دستیابی به نتایج دقیق در روش

های پروانه و زبانه حلزونی که امکان و فرار پره های مهم همچون لبه حملهچهاروجهی در نواحی مختلف استفاده گردیده است. در نزدیکی قسمت

فته جدایش سیال وجود دارد، شبکه به مقدار لزم ریز شده است. در فرآیند ایجاد شبکه، تعامد، نسبت شکلی و ضریب کشیدگی مورد بررسی قرار گر

مینان از دقت محاسبات در نزدیکی دیواره با توجه ها در محدوده مطلوب اطمینان حاصل شده است. جهت حصول اطاست و از قرارگیری این مشخصه
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-های مورد استفاده جهت شبکه( نوع و تعداد المان1گردد. جدول )در نزدیک دیواره تأمین می 111به مقادیر استفاده شده در مقالت محدوده 

 دهد.های مختلف را نشان میبندی قسمت

 بندیهای بکار رفته در شبکهالماننوع -1جدول 

 شش وجهی هرمی تعداد المان هیناح

 1529241 1 1529241 پاساژ

 1 1256361 1256361 یحلزون

 1529241 1256361 3446651 کل

 

 دهد.های مختلف حلزونی و پروانه را نشان میبندی مربوط به قسمت( المان1شکل )

 
یافته فضای بین دو پره، )ب( شبکه انتهای فضای بین دو پره، )ج( شبکه ابتدای فضای بین دو پره، )د( شبکه سازمان الف() -1شکل 

 شبکه نیمه باالی سطح پروانه و حلزونی

 
مورد بررسی قرار گرفته های شبکه باشد بنابراین تاثیر این پارامتر نیز بر روی نتایج مربوط به اعتبارسنجی حل مساله باید مستقل از تعداد المان

بازده،  وی خروج فشار برای این منظور دو پارامتر. است برخورداری ادیز تیاهم از شبکه به حل تیحساسی بررس ،یعدد جینتا اعتبارسنجیی است. برا

ی هاالمان تعداد شیافزا با رای خروج فشار بازده و راتیی( تغ2جدول). انددر نظر گرفته شدهی عدد حلی رو بر متفاوتی هاشبکه تعداد یابیارزی برا

 تعداد با (، شبکه2و شکل ) (2جدول ) به توجه با ( نیز نمودار مقادیر فشار بر حسب شبکه تولید شده آورده شده است. 2در شکل) .دهدیم نشان شبکه

 .شده است استفاده سلول تعداد نیا بای سازمدل از مطالعه، نیا در علت نیهم به که است دقت نظر ازی عدد حلی برا مناسب شبکه کی 3446651

 

 حساسیت حل به تعداد شبکه -2جدول 

 (paفشار خروجی ) )%( یکیدرولیه راندمان المان تعداد

732844 1611561 166613 

1213429 1612195 165253 

2827747 1612995 164653 

3447743 1613119 164496 
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 نمودار فشار خروجی بر حسب تعداد شبکه -2شکل 

 
ها و امکان مقایسه مستقیم توزیع فشار تجربی با مقادیر عددی، در حالت در پژوهش حاضر جهت تطابق شرایط مرزی با شرایط واقعی آزمون

اند. سطح این مقادیر وان شرایط مرزی در نظر گرفته شدهگیری شده به عناندازه مستقیم فشار ورودی و در حالت معکوس فشار خروجی از روی مقادیر

( نوع شرایط مرزی 3گیری شده است. جدول )اندازه bar 1/1معکوس حدود  فشار در حین آزمون با تغییر ناچیزی روبرو بوده و در حالت مستقیم و

 دهد.انتخاب شده را نشان می

 لزونیشرایط مرزی پمپ و ح -3جدول 

 پمپ در کارکرد معکوس پمپ در کارکرد مستقیم موقعیت

 دبی جرمی ثابت و عمود بر سطح فشار کل ثابت ورودی

 فشار استاتیک ثابت دبی جرمی ثابت و عمود بر سطح خروجی

 فصل مشترک روتور منجمد فصل مشترک روتور منجمد فصل مشترک بین ورودی و پروانه

 فصل مشترک روتور منجمد ترک روتور منجمدفصل مش بین پروانه و حلزونی

 فصل مشترک عمومی بین حلزونی و حجم جانبی عقبی
(GGI) 

 فصل مشترک عمومی
(GGI) 

 یکپارچه یکپارچه بین حلزونی و حجم جلویی پروانه

 و عدم لغزش1111/1زبری  و عدم لغزش1111/1زبری  هادیواره

 
 شود.استفاده می و در پژوهش حاضر نیز از مدل  و  برای توربولنس عبارت است از با توجه به مطالعات انجام شده، بهترین مدل 

 

 

 نتایج و بحث .3

 
ه، روش حل ب( ارائه شده است. با توجه به نتایج نشان داده شد-3الف( و )-3های مختلف در شکل )نتایج مربوط به اعتبارسنجی پمپ مورد نظر در دبی

 چنین مدل توربولنسی مورد انتخاب برای حل مساله مورد نظر مناسب است.بندی و همعددی ، شبکه

مورد بررسی قرار گرفت. شرایط مرزی به کار رفته مشابه پمپ می باشد و محل  Fluentافزار عملکرد پمپ در حالت معکوس با استفاده از نرم

متر و  61شرایط مرزی به کار گرفته شده نشان داده شده است. مقادیر داده شده ورودی فشار ( 4)ت. در شکلورودی و خروجی جریان تغییر کرده اس

( مقادیر فشار در صفحه میانی پمپ 5دور بر دقیقه است. شکل) 2111و  1541متر مکعب بر ساعت است و مقدار دور پروانه  121خروجی دبی آب 

باشد، هد خروجی به درصد می 26دور بر دقیقه،  2111و  1541بازده پمپ معکوس در هر دو دور  دهد.میدور بر دقیقه نشان  1541معکوس در دور 

 باشد.کیلووات می 54/21و  14/16باشد و توان خروجی به ترتیب برابر متر می 64/42متر و  2/41ترتیب برابر 
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بی برای مقادیر عددی و تجربی، )ب( نمودار مقادیر توان و بازده بر حسب دبی )الف( نمودار مقادیر هد بر حسب د  -3شکل 

 برای مقادیر عددی و تجربی

 

 

 شرایط مرزی در حالت توربین -4شکل 

 

 
 1443مقادیر فشار در صفحه میانی پمپ معکوس برای دور  -4شکل 
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-های ورودی پره و لبهزنی لبه( پخ1عملکرد پمپ معکوس، دو تغییر هندسی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: )سازی به منظور بهینه

 ( تغییر زاویه ورودی پره. 2های ورودی هاب و شرود و )

زان تاثیر آن بر روی بازده توربین مورد نظر با اند تا میزنی شدههای پره پخبا توجه به مطالعات پیشین، در اولین مرحله به منظور افزایش بازده، لبه

( پره پخ زده شده که شعاع آن برابر نصف ضخامت پره است، نشان داده شده است. نتایج تحلیل عددی پره پخ 6تحلیل عددی بررسی گردد. در شکل )

 یابد. درصد افزایش می 2/1ی دلیل وجود پخ بازده به اندازه شود که بهباشد. مشاهده میدهنده افزایش میزان بازده نسبت به حالت بدون پخ میزده نشان

 
 ی پره با پخاصالح لبه -7شکل 

 
 و مقایسه علت افزایش بازده با حالت بدون تغییر هندسه پمپ معکوس یپارامترها جهت بررس نیتریکی از مهم ،سطوح همتراز فشار استاتیک

. لذا ابدییم حالت هندسه اولیه کاهش با مقایسه در هد هیدرولیکی، هایافت کاهش، به علت شودخارج می معکوسپمپ  سیال از است. وقتی که

شود که مقادیر فشار در اطراف پره پمپ پخ زده شده افت فشار ( مشاهده می6. در شکل )سطوح همتراز فشار استاتیک نیز باید بیانگر این مطلب باشند

 کمتری را دارد.

 
 (زده )سمت راستمقادیر توزیع فشار اطراف پره ساده )سمت چپ( و پخ -7شکل 

 
 برای بررسی میزان اثر افزایش و کاهش زاویه ورودی پره توربین، زاویه ورودی به سمت جلو و عقب تغییر داده شده است. تحلیل برای زوایای

رو به عقب )جمع شدگی( انجام شده است. برای بررسی تغییرات، مقادیر فشار در صفحه میانی مورد بررسی  مختلف زاویه رو به جلو)بازشدگی( و زاویه

شود برای زاویه رو به عقب مقادیر افت فشار در مقایسه با حالت شود. همانطور که مشاهده می( مشاهده می2قرار گرفته است که نتایج آن در شکل )

رند و این نشان دهنده بازده کمتر برای پمپ معکوس با زاویه رو به عقب است. برای بدست آوردن مقدار بهینه این زاویه، زاویه رو به جلو افت بیشتری دا

 5شود. زاویه بهینه بدست آمده برای پره، ( مقادیر بازده بر حسب زاویه مشاهده می9است که در شکل)زوایای مختلف رو به جلوی پره تحلیل گردیده 

 درصد در بهبود بازده تاثیر دارد. 2که حدود  باشددرجه می



 

 علوم و مهندسی آب و فاضالب ایرانکنگره 

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

 
درجه  4/2درجه به سمت جلو )شکل راست( و  4/2مقادیر فشار در صفحه میانی پمپ معکوس برای زاویه پره در حالت  -8شکل 

 به سمت عقب )شکل چپ(

 

 
 شدگی پرهسب زاویه بازمقادیر بازده بر ح -9شکل 

 

 

 گیرینتیجه .4
 

چنین پسنی و باشد. به دلیل توپوگرافی منطقه و همسازی طراحی پمپ معکوس به منظور استفاده در شبکه آبرسانی میدر پژوهش حاضر، هدف بهینه 

ردد. بنابراین برای جلوگیری از گیابد و باعث آسیب رسیدن به تجهیزات شبکه میهای طبیعی، در نقاطی از شبکه آبرسانی فشار افزایش میبلندی

شوند. باشد و در نتیجه منجر به تلف شدن انرژی زیادی میی این شیرها صرفا کاهش فشار میشود. اما، وظیفهصدمات، از شیرهای فشارشکن استفاده می

توانند تولید توان را کنترل کنند و هم میتوانند فشار شبکه باشند که هم میهای معکوس میهای مناسب شیرهای فشارشکن، پمپگزینیکی از جای

عملکرد پمپ کنند. بنابراین در این پژوهش، ابتدا روش حل عددی با استفاده از نتایج موجود برای پمپ مورد نظر، مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند سپس، 

دور بر دقیقه توان  2111ادند که در حالت سرعت دورانی در حالت معکوس برای دو سرعت دورانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان د

سازی عملکرد پمپ معکوس، دو تغییر هندسی مورد چنین به منظور بهینهباشد. همباشد اما راندمان در هر دو سرعت دورانی یکسان میتولیدی بالتر می

درجه رو به جلو  5ی ورودی پره. نتایج نشان دادند که درحالتی که انحراف پره ( تغییر زاویه2زنی پره و )( پخ1بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: )

 آید.ترین حالت برای عملکرد پمپ معکوس بدست میباشد، بهینه
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