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مدلسازی عددی دائم و غیر دائم عملکرد واترجت با توپی غیر استوانه ای شرایط
غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی با استفاده از روش حجم محدود
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 -1استاديار گروه مهندسي دريا ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 -2کارشناسي ارشد،گروه مهندسي دريا ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر
چکیده
تئوری حاکم بر سیستم رانش واترجت ترکیبي از دانش مرتبط با پمپ و پروانه است .فشار در ناحیه مکش پروانهها در سرعتهای باالی
دوراني کمتر از فشار اشباع ميشود و در نتیجه کاويتاسیون به وجود ميآيد .اما سیستم رانش واترجت ميتواند تا سرعتهای دوراني
باالتری در برابر وقوع کاويتاسیون مقاومت کند .در اين مقاله با استفاده از دينامیک سیاالت محاسباتي پارامترهای گشتاور ،بازده و هد در
شرايط غیر کاويتاسیوني در حالت دائم و غیر دائم پیش بیني شده و با مقادير آزمايشگاهي مقايسه شده است .همچنین در شرايط
کاويتاسیوني جريان به صورت دوفازی مدل شده و با حالت غیر کاويتاسیوني مقايسه شده است .الگوی ايجاد کاويتاسیون بر روی روتور در
شکل نشان داده شده و با حل عددی مقايسه شده است .سپس در ضريب جريان ديگری نقطه شکست رانش بدست آمده است .همچنین
مطالعه پارامتريک شامل بررسي نقش استاتور در خنثيسازی اثر گشتاور-روتور انجام شده است .حل عددی با استفاده از شبکه
ساختاريافته ،دستگاه مرجع چرخان ،دامنه پريوديک ،به صورت دائم و غیر دائم و با استفاده از مدل توربوالنسي  SSTانجام گرديده است.
اين پژوهش نشان مي دهد که استاتور تا حد قابل توجهي گشتاور پیچشي روتور را خنثي ميکند .همچنین تاثیر منفي کاويتاسیون بر
عملکرد سیستم و نقش آن در کاهش راندمان به خوبي نشان داده شده است.
واژگان کلیدی  :واترجت با توپی غیر استوانه ای ،پارامترهای هیدرودینامیکی ، SST،کاویتاسیون ،جریان غیر دائم.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

98/02/14
98/06/02
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استفاده کردند .قسمت اول بهصورت گذرا و قسمت دوم يک
مقدار جانبي متوسط در نظر گرفته شد .بريوتون و همکاران
[ ]7برای کاهش دامنه حل و افزايش سرعت رسیدن به
جواب از مرزهای پريوديک استفاده کردند .اسکودر و
همکاران [ ]8از دينامیک سیاالت محاسباتي چند فازی بر
پايه حل گر میدان باز استفاده کردند .آنها از نرمافزار
غیرتجاری اپن فوم برای شبیهسازی جريان در واترجت
جريان محوری  AxWJ1استفاده کردند.
کیناس و همکاران [ ]9روش پنل را برای پیشبیني
عملکردهای واترجت و تعامل بین روتور و استاتور استفاده
کردند .سان[ ،]10سان وکیناس [ ]11و کیناس و همکاران
[ ]12جريان ويسکوز را اطراف واترجت خالي ،داکت دار و
واترجت  AXWJ1را شبیهسازی کردند .آنها همچنین
تأثیر اليهمرزی بر روی کاويتاسیون در پرهها را بررسي
کردند.
چانگ [ ]13در رساله دکترای خود با استفاده از روش پنل
بر پايه تئوری پتانسیل به بررسي پديده کاويتاسیون در
واترجت پرداخت .او از جريان پتانسیل برای بررسي
فعلوانفعال بین پرهها،هاب و کیسینگ پرداخت.او همچنین
به بررسي تأثیر تغییر فاصله بین نوک پره و محفظه
کیسینگ نیز پرداخت.
سوماشکار و همکاران [ ]14پديده کاويتاسیون را در
پمپهای جريان محوری شبیهسازی عددی کردند .آنها
برای شبکهبندی از توربوگريد و برای شبیهسازی توربوالنس
از مدل ( )k-εاستاندارد استفاده کردند .سپس نتايج هد
پمپ و  NPSHرا با روش آزمايشگاهي مقايسه نمودند .وان
جي پارک و همکاران [ ]15تقابل جريان سهبعدی را با
داکت ورودی ،روتور ،استاتور و نازل بررسي کردند .آنها
همچنین عملکرد رانش و گشتاور پیچشي را مورد بررسي
قراردادند.
از جمله نوآوریهای اين مقاله ميتوان به بررسي تاثیر
استاتور بر عملکرد سیستم اشاره کرد که در هیچ يک از
مقاالت پیشین بحث نشده است .همچنین حل عددی غیر
دائم و دائم جريان درون واترجت با جزئیات دقیق و درصد
خطا در هر ضريب جريان در اين پژوهش نشان داده شده
است .عالوه بر آن الگوی تشکیل حبابهای کاويتاسیون در
ضريب جريان  0/73و عددهای کاويتاسیون مختلف به طور
دقیق مقايسه شده است.

 -1مقدمه
واترجت يک سیستمهای رانش است که نسبت به ساير
سیستمها مزيتهايي همچون سرعت باال ،مانور خوب ،سر و
صدا و ارتعاش کم ،حرکت در عمق کم و  ...دارد .واترجت به
خوبي قادر است مانع ايجاد کاويتاسیون در سرعتهای
باالی چرخش روتور شود .پديده کاويتاسیون عموماً يک
پديده همزمان با توربوالنس است که اين امر موجب
پیچیده شدن اين پديده ميگردد .در اين میان دينامیک
پیچیده سطح مشترک دو فاز بخار و مايع که به آثار متقابل
دو فاز وابسته است نیز مطرح است .در سالهای اخیر
شبیهسازیها ی عددی بسیاری در مراکز علمي جهان انجام
شده است که نتايج آن باعث افزايش دقت طراحي و کاهش
هزينهها شده است.
چسناکاس [ ]1جزئیات تست واترجت  ONR-AXWJ-2در
تونل کاويتاسیون را بهطور کامل گزارش کرده است .در اين
تست توان عملکرد واترجت در شرايط کاويتاسیوني و غیر
کاويتاسیوني بررسي شده است .مارکوات و همکاران [ ]2در
يک گزارش جامع نتايج حاصل از تحلیل عددی واترجت
 AXWJ-2را با نتايج بدست آمده از دو تونل کاويتاسیون
رول رويز و آزمايشگاه نیروی دريايي آمريکا مقايسه کردند.
لینداو يو و همکاران [ ]3با استفاده از حل عددی ،واترجت
 AXWJ-2را در شرايط کاويتاسیوني و غیر کاويتاسیوني
بررسي کردند .در اين پژوهش در دو ضريب جريان با
کاهش فشار کل ورودی وقوع کاويتاسیون و الگوی تشکیل
حبابهای کاويتاسیوني مورد بررسي قرار گرفت.
لو و همکاران [ ]4مشخصههای جريان را در يک پمپ جت
با استفاده از مدل کاويتاسیون Zwart-Gerber-Belamri(Z-
) G-Bکه بر پايه رينولدز متوسط است شبیه سازی عددی
کردند .مطالعات آنها نشان داد کاويتاسیون در لبه حمله و
در نزديکي نوک پرده اتفاق ميافتد .هانگ و همکاران []5
برای کمک به بهینه شدن بیشتر طراحي از پنج الگوريتم و
روش ترکیب شده شامل طراحي آزمايشات (،)DOE
دينامیک سیاالت محاسباتي ) ،(CFDروش طراحي
معکوس ،روش پاسخ سطحي ( )RSMو الگوريتم ژنتیک
) (GAاستفاده کردند.
چان و همکاران [ ]6با استفاده از يک حلگر بر پايه رينولدز
متوسط ،جريان بین روتور و استاتور را مدل کردند .آنها از
چندين بلوک شبکه غیر متعامد و متحرک برای شبکهبندی
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𝛾𝜕
̇𝑚
= )𝑈𝛾( ∙ ∇ +
𝑡𝜕
𝐿𝜌

 -2معادالت حاکم

()6

معادالت حاکم بر حل در شرايط غیر کاويتاسیوني ،معادالت
بقای جرم و بقای مومنتوم برای سیال تراکم ناپذير است که
با استفاده از روش حجم محدود حل ميشوند .در شرايط
کاويتاسیوني معادالت در حالت دوفازی حل ميشوند .در
اين مقاله از نرم افزار  Ansys-cfxبرای حل عددی استفاده
شده است.

معادله بقای جرم ،مومنتوم و کسر حجمي بخار در باال
آورده شده است .در معادله باال 𝑉𝜌 و 𝐿𝜌 به ترتیب چگالي
بخار و مايع است 𝑈.سرعت متوسط و𝑃 فشار متوسط
است S .نیز شامل نیروهای کوريولیس و نیروهای گريز از
مرکز است) 𝛾 .کسر حجمي آب است که با کسر حجمي
بخار به شکل زير مربوط ميشود.
𝛾+𝛼=1
() 7

 -1-2معادله بقای اندازه حرکت

چگالي ترکیبي 𝜌 و 𝜇 ويسکوزيته دينامیکي جريان آرام
بهصورت زير تعريف ميشود.
𝑉𝜌)𝛾 ρ = γ𝜌𝐿 + (1 −
() 8

∂
∂
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() 9

 pفشار استاتیکρ ،چگالي τi.j،تانسور تنش gi ،نیروی ثقلي
و  Fiنیروهای خارجي در جهت  iاست τij .توسط رابطه
(( )2برای سیال نیوتوني) مشخص مي شود.
∂ui ∂uj
2 ∂ui
( )2
(τ = μ
+
)− μ
δ
ij

3 ∂Xi

∂Xj

∂Xj

̇𝑚 نرخ انتقال جرم است که سه صورت مدل ميشود .مدلي
که نرمافزار تجاری از آن استفاده ميکند مدل  Zwartاست
اين مدل از سادهسازی مدل رالي پلیست1به دست ميآيد
[.]16

ij

= ̇𝑚

 μويسکوزيته دينامیکي و ترم دوم معادله تأثیر انبساط
حجمي است که به دلیل تراکم ناپذير بودن سیال آب صفر
است.

()10

𝑚𝑆 جرم افزوده به فاز پیوسته است ،که در تحلیل عددی
جريان سیال در واترجت صفر است .چون هیچ چشمه و
چاهي در مدل وجود ندارد .معادالت حاکم بر حل ،معادالت
ناوير استوکس است .برای شبیهسازی از نرمافزار تجاری
استفادهشده است .اين نرمافزار از روش حجم محدود
استفاده ميکند .در شبیهسازی کاويتاسیون معادالت ناوير
استوکس در دو فاز بخار و مايع حل ميشود؛ گسسته سازی
معادالت با استفاده از روش حجم محدود انجام ميشود.
معادالت ناوير استوکس برای دو فاز بخار و مايع بهصورت
زير هستند:
() 4

() 5
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در معادله باال 𝑉𝑃 فشار بخار است 𝑟𝑛𝑢𝑐 ،مکان هسته کسر
حجمي 𝑅𝐵 ،شعاع سايت هسته است 𝐹𝑒.و 𝑐𝐹 دو ضريب
تجربي کالیبره شده برای بخار شدن و چگالش است .در اين
حل ضرايب باال بهصورت پیشفرض به اين صورت در نظر
گرفته شده است.

𝜌𝜕
𝜕
+
𝑚𝑆 = ) 𝑖𝑢𝜌(
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 -2-2معادله بقای جرم
() 3

𝑉𝜇)𝛾 𝜇 = 𝛾𝜇𝐿 + (1 −

𝑚 𝑟𝑛𝑢𝑐 = 5 ∗ 10−4 𝑅𝐵 = 2 ∗ 10−6
𝐹𝑒 = 50
𝐹𝑐 = 0 ∙ 01
 -3-2مدل توربوالنس SST

جريان در توربوماشینها به صورت آشفته است .برای حل
جريان آشفته نیاز به مدل توربوالنس مناسب است .مدل
توربوالنس  SSTکه بر پايه مدل  k-ωاست رابطه انتقال
تنش برشي توربوالنس را نیز در بردارد و تخمین بسیار
دقیقي از شروع و میزان جدايش جريان را در گراديانهای
فشار معکوس انجام ميدهد .رابطه ويسکوزيته توربوالنس
در اين مدل عبارت است از:

( ̇𝑚 = 𝑈 ∙ ∇

)𝑈𝜌(𝜕
)𝑈𝑈𝜌( ∙ ∇ +
𝑡𝜕
∇ = −∇𝑃 +
]) 𝑇)𝑈∇( ∙ [(𝜇 + 𝜇𝑡 )(∇𝑈 +
𝑆+

()11

𝑘 𝛼1
) max(𝛼1 𝑤. 𝑆𝐹2

= 𝑡𝜗

1

Rayleigh Plesset
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که در آن  αثابت مدل F2 ،ضريب ترکیب و  Sنرخ تغییر
کرنش است .مدل توربوالنسي  SSTترکیبي از مدل
توبوالنسي  k-ωو  k-eاست .که ضعف مدل توربوالنسي k-ω
در نواحي دورتر از اليه مرزی را با مدل  k-εجبران ميکند.
بنابراين برای افزايش دقت حل و با توجه به ساير مقاالت
که غالبا از اين مدل توربوالنسي برای تحلیل عددی اين
واترجت استفاده کرده بودند .از اين مدل توربوالنسي
استفاده شد.

شکل ( )1الگوريتم حل در نرم افزار سي اف ايکس را نشان
ميدهد.
 -3مدلسازی عددی و معتبر سازی
 -3-1مدلسازی هندسی
آنچه در اين مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است واترجت
مدل  ONR-AXWJ-2است که بر اساس اطالعات موجود
در گزارش چسناکس و همکاران [ ]1مدلسازی شده است.
از ويژگيهای بارز اين واترجت ،توپي غیر استوانهای آن
است .اين ويیگي روند مدلسازی را با چالش روبرو ميکند.
مشخصات اين واترجت در جدول ( )1آمده است .در شکل
( )2هندسه واترجت مشاهده ميشود که شامل محفظه،
روتور ،استاتور و توپي غیراستوانهای هست .در شکل ()3
هندسه توپي غیر استوانه ای واترجت بصورت مجزا نشان
داده شده است .شکل ( )4روتور با هیدروفويلها تشکیل
دهنده آن و در شکل ( )5استاتور با هیدروفويلهای تشکیل
دهنده آن نشان داده شده است.

 -4-2روش حل عددی
فلوچارت میدان عمومي حل را در سي اف ايکس شرح
ميدهد .اين الگوريتم شامل دو عملیات سنگین عددی
است.
تولید ضرایب :در اين مرحله معادالت غیرخطي ،خطي
شده و در ماتريس جواب قرار ميگیرند.
حل معادله :در اين مرحله معادالت خطي به روش جبری
چند شبکهای حل ميشود.

شکل ( )1الگوریتم حل در نرم افزار .cfx
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جدول ( )1مشخصات واترجت .AXWJ-2
مشخصات

AXWJ-2

تعداد پرههای روتور

6

تعداد پرههای استاتور

8

شعاع روتور

 0/1524متر

شعاع دهانه ورودی

 0/1524متر

نسبت مساحت ورودی به مساحت نازل

1/85

سطح گسترشيافته روتور

1/947

سطح گسترشيافته استاتور

1/287

لقي نوک تیغه روتور

 0/508میليمتر
شکل ( )5استاتور با هیدروفویلهای تشکیل دهنده آن.

شبکه ساختاريافته عالوه بر افزايش سرعت همگرايي ،دقت
بااليي دارد و اجازه ميدهد در نواحي که تغییرات جريان در
آن زياد است از اليه مرزی مناسبتری استفاده شود .در
مدل توربوالنس  Y+ ،SSTعددی بي بعد است که فاصله
اولین اليه مرزی از سطح را نشان ميدهد .در اين پژوهش
عدد رينولدز برابر با  2/5میلیون و  y+برای نواحي حساس
مانند نوک و ريشه روتور برابر با  1در نظر گرفته شده است.
حل به صورت پريوديک انجام ميگیرد بنابراين الزم است
تنها يک پره روتور و يک پره استاتور مش زده شود .ايجاد
شبکه مناسب تأثیر زيادی بر همگرايي حل دارد .روتور و
استاتور بهصورت جداگانه شبکهبندی شده است .شکل ()6
شبکه ايجادشده در نرمافزار تجاری ((الف) روتور و (ب)
استاتور) را نشان ميدهد.

شکل ( )2واترجت .AXWJ-2

شکل ( )3هاب واترجت .AXWJ-2

(الف)

شکل ( )4روتور با هیدروفویلها تشکیل دهنده آن.

-3-2ایجاد شبکه
(ب)

پس از مدلسازی ،برای حل نیاز به ايجاد شبکه مناسب
داريم.

شکل ( )6شبکه ایجادشده در توربوگرید الف)روتور ب)استاتور.
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 -3-3شرایط جریان و مشخصات حل
برای محاسبه هد ،توان ،بازده ،ضريب گشتاور و ضريب
تراست در شرايط غیر کاويتاسیوني آب با چگالي 997
کیلوگرم بر مترمکعب و ويسکوزيته سینماتیکي10e −
 6m2 /sدر نظر گرفته شده است .همچنین سرعت دوراني
روتور در شرايط غیر کاويتاسیوني 1400دور بر دقیقه در
حالت دائم و غیر دائم و در شرايط کاويتاسیوني سرعت
دوراني روتور  2000دور بر دقیقه و حل بهصورت دائم
انجامشده است .شرايط مرزی در ورودی به صورت فشار کل
ورودی و در خروجي دبي جريان است .ضريب جريان و عدد
کاويتاسیون بهصورت زير تعريف ميشود.
𝑄
()12
= ∗𝑄

شکل ( )8بررسی استقالل از شبکه برای گشتاور.

𝑛𝐷3
𝑣𝑃 𝑃𝑇 −
= ∗𝑁
𝜌(𝑛𝐷)2
𝑣𝑃 فشار بخار D ،قطر

()13

در معادله ( PT )13فشار کل ورودی،
روتور n ،دور روتور برحسب دور بر ثانیه و  ρچگالي آب
است.
 -3-4بررسی استقالل از شبکه

شکل ( )9بررسی استقالل از شبکه برای فشار محلی.

بررسي وضعیت استقالل از شبکه ،در دينامیک سیاالت
محاسباتي اهمیت ويژهای دارد .زيرا که زمان و هزينه حل
را بدون کاهش محسوس دقت کاهش ميدهد .در اين
پژوهش سه پارامتر رانش ،گشتاور و فشار کل بررسيشده
است .اشکال ( )7تا ( )9استقالل از شبکه را به ترتیب برای
پارامترهای رانش ،گشتاور و فشار محلي نشان ميدهند که
در آنها  1369247تعداد سلول بهعنوان شبکه نهايي
انتخاب شد .شکل ( )910توزيع  y+را در (الف) ريشه روتور
و (ب) نوک روتور نشان ميدهد.

-3-5اعتبار سنجی نتایج در حالت غیر کاویتاسیونی
در اين قسمت نتايج اين کار با نتايج آزمايشگاهي با يکديگر
مقايسه شده است .نتايج حل عددی به شکل زير است در
نمودارهای زير هد ،گشتاور و بازده که از حل عددی در
حالت غیر دائم و دائم بهدستآمده است با نتايج
آزمايشگاهي مقايسه شده است.
شکل ( )11هد بدست آمده از حل عددی در حالت دائم و
غیردائم را با نتايج آزمايشگاهي مقايسه ميکند .همانطور که
در شکل مشهود است خطای حل عددی بسیار ناچیز است.
در اين حالت به طور میانگین خطای شبیه سازی دائم و
غیر دائم نسبت به نتايج آزمايشگاهي به ترتیب  1/18و
 0/86درصداست .در شکل ( )12بدست آمده از حل عددی
در حالت دائم و غیر دائم با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده
است .مقايسه نتايج نشان ميدهد که میزان خطای حل
عددی در حالت غیر دائم کمي بیشتر از نتايج حل دائم
است .میزان خطای حل عدد دائم و غیر دائم نسبت به نتايج
آزمايشگاهي به ترتیب  0/42و  1/106به دست آمده است.

شکل ( )7بررسی استقالل از شبکه برای رانش.
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شکل ( )12مقایسه گشتاور به دست آمده از حل عددی در حالت
دائم و غیر دائم و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی در حالت غیر
کاویتاسیونی.

شکل ( )10بررسی  +yالف) ریشه روتور.ب) نوک روتور.
شکل ( )13مقایسه بازده به دست آمده از حل عددی در حالت
دائم و غیر دائم و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی در حالت غیر
کاویتاسیونی.

بازده در حالت دائم و غیر دائم در يک نقطه با هم اختالف
دارند .در جدول ( )2مقادير گشتاور ،در جدول ( )3هد و
بازده و در جدول ( )4درصد خطا نسبت به دادههای
آزمايشگاهي در حل عددی دائم نشان داده شده اند .جدول
( )5نیز مقادير گشتاور ،جدول ( )6هد و در جدول ()7
بازده و درصد خطا نسبت به دادههای آزمايشگاهي در حل
عددی غیردائم نشان مي دهند.

شکل ( )11مقایسه هد به دست آمده از حل عددی در حالت دائم
و غیر دائم و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی در حالت غیر
کاویتاسیونی.

-3-6تأثیر وجود استاتور بر عملکرد سیستم در
حالت غیر کاویتاسیونی و دائم

در شکل ( )13بازده بدست آمده از حل عددی در حالت
دائم و غیر دائم با بازده بدست آمده از تست آزمايشگاهي
مقايسه شده است .درصد خطا در حل عددی در حالت دائم
و غیر دائم به ترتیب1/52و  1/643است .بازده عددی غیر
دائم خطای بیشتری نسبت به بازده عددی دائم دارد.

استاتور جزء ثابت سیستم واترجت است .بهطورمعمول
تعداد پرههای استاتور بیشتر از روتور است .اين پرهها
همواره عکس پرههای روتور هستند .اين بدان معني است
که اگر پرههای روتور راستگرد باشند پرههای استاتور
بهصورت چپگرد طراحي ميشوند.
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جدول ( )2مقدار گشتاور حاصل از حل عددی دائم و خطای آن

جدول ()5مقدار گشتاور حاصل از حل عددی غیردائم و خطای

نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.

آن نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.

دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

گشتاور
(نیوتون متر)

درصد خطا

دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

گشتاور
(نیوتون متر)

درصد خطا

468/490

480/074

0/11%

468/490

480/606

0/23%

475/569

479/687

0/%085

475/569

475/920

0/87%

493/814

481/662

0/%13

493/814

476/8

0/%87

521/231

480/00

0/%10

521/231

475/88

0/%96

546/356

477/14

0/%23

546/356

472/63

%1

558/619

474/543

0/%43

558/619

470/20

1/34%

568/389

472/714

0/%37

568/389

468/47

1/%27

581/151

466/638

0/%96

581/151

464/80

1/%35

592/218

463/096

%1

592/218

461/50

1/34%

610/562

458/964

0/%65
جدول ( )6مقدار هد حاصل از حل عددی غیردائم و خطای آن
نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.

جدول ( )3مقدار هد حاصل از حل عددی دائم و خطای آن
نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.

دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

هد
(کیلو پاسکال)

درصد
خطا

133/826

0/%014
0/%010

دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

هد
(کیلو پاسکال)

درصد
خطا

468/490

468/490

133/287

1/%4

475/569

130/299

475/569

131/395

0/%010

493/814

126/276

0/%014

493/814

127/605

0/%014

521/231

119/336

0/%017

521/231

120/629

0/%017

546/356

112/691

0/%017

546/356

113/601

0/%017

558/619

109/012

0/%014

558/619

106/648

0/%014

568/389

106/78

0/%018

568/389

107/325

0/%018

581/151

102/368

0/%011

581/151

102/701

0/%011

592/218

98/687

0/%010

592/218

98/905

0/%010

610/562

92/651

0/%018

جدول ()4مقدار بازده حاصل از حل عددی دائم و خطای آن

جدول ()7مقدار بازده حاصل از حل عددی غیردائم و خطای آن

نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.

نسبت به دادههای آزمایشگاهی دردبیهای مختلف.
دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

بازده

درصد خطا

468/490

%89

1/%01

468/490

%89

1/31%

475/569

%89

0/%85

475/569

%89

0/%81

493/814

%89

1/%01

493/814

%89

0/%98

521/231

%89

1/%53

521/231

%89

1/31%

546/356

%89

1/75%

546/356

%89

1/%83

558/619

%86

1/%28

558/619

%88

2/%31

568/389

%88

1/%91

568/389

%88

1/83%

581/151

%87

1/86%

581/151

%87

1/%93

592/218

%86

1/78%

592/218

%86

1/91%

610/562

%85

2/%24

610/562

%85

2/21%

دبي
(کیلوگرم بر ثانیه)

بازده

درصد خطا
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هنگامي که گشتاور در شرايط کاويتاسیوني نسبت به
شرايط غیر کاويتاسیوني به اندازه يک درصد دچار افت
شود ،اين نقطه را شکست رانش1يا افت رانش مي نامند .در
اين قسمت شبیهسازی عددی کاويتاسیون برای ضريب
جريان 0/83انجام گرفت و نتايج آن با تست آزمايشگاهي
مقايسه شد .اين شبیه سازی در سرعت دوراني  2000دور
بر دقیقه انجام گرفت .معادالت حاکم بر حل در قسمتهای
قبل توضیح داده شده است .شبیه سازی در حالت دو فازی
برای بخار و آب انجام شده است .نتايج شبیهسازی برای
معتبر سازی با نتايج تست آزمايشگاهي چسناکس و
همکارانش [ ]1مقايسه شده است .در شبیه سازی عددی
مقدار فشار کل ورودی را تاجايي کاهش ميدهیم که
پارامترهای گشتاور ،تراست و هد به شدت دچار افت شود.
آنچه در نمودار گزارش شده است پارامترهای گشتاور،
تراست و هد است که بي بعدسازی (نسبت پارامتر در
شرايط کاويتاسیوني به شرايط غیر کاويتاسیوني) شده است.
پارامتر بي بعد در عددهای کاويتاسیون مختلف گزارش
ميشود .پس از اطمینان از صحت حل عددی ،نتايج برای
ضريب جريان  0/74نیز بدست آمده و گزارش ميشود.
در شکل ( )16نسبت دو مقدار گشتاور با در نظر گرفتن
کاويتاسیون ( )qو گشتاور بدون در نظر گرفتن کاويتاسیون
( )q0را بر حسب عدد کاويتاسیون (* )Nدر ضريب جريان
 Q*= 0/83نشان داده شده است .دادههای بهدستآمده از
تونل کاويتاسیون نشان ميدهد در عدد کاويتاسیون 1/14
میزان گشتاور در شرايط کاويتاسیوني بهسرعت شروع به
زيادشدن ميکند و سپس در عدد کاويتاسیون  1/06به
حداکثرخود ميرسد.
در اين حالت  qمیزان  7درصد از  q0بیشتر است .سپس
 𝑞 ⁄𝑞0با شیب زياد افت ميکند و در عدد کاويتاسیون
 0/99به نقطه افت رانش (جايي که گشتاور در شرايط
کاويتاسیون يک درصد کمتر از گشتاور در شرايط
کاويتاسیوني ميشود) ميرسد .در شبیهسازی عددی روتور
و استاتور ،نقطه اوج گشتاور  3درصد کمتر از نتايج
آزمايشگاهي است .همچنین افت رانش در عدد کاويتاسیون
 1/02اتفاق ميافتد.

استاتور عالوه بر اينکه نقش نگهدارند محفظه دور سیستم را
ايفا ميکند ،تاثیر گشتاور حاصل از روتور بر روی سیستم را
نیز خنثي ميکند .همچنین پرههای روتور طوری طراحي
ميشوند که فشار جريان با عبور از آن افزايش يافته و
سرعت کاهش مييابد .گشتاور استاتور با عالمت منفي به
مفهوم عکس گشتاور روتور به دست ميآيد .اما در نمودار
باال قدر مطلق گشتاور نشان دادهشده است .شکل ()14
خنثيسازی گشتاور روتور توسط استاتور را نشان مي دهد.
 -3-7بررسی تاثیر کاویتاسیون بر عملکرد سیستم
در حالت دائم
با افزايش سرعت دوراني روتور اختالف فشار بین ناحیه
فشار و مکش افزايش مييابد .افت شديد فشار باعث
ميشود فشار محیط کمتر از فشار اشباع آب شود در نتیجه
تغییر فاز اتفاق ميافتد و آب بخار شده و حبابهای
کاويتاسیوني تشکیل ميشود .اين حبابها از لبه حمله
شروع ميشود و به سمت لبه فرار ادامه پیدا ميکند و به
تدريج سطح روتور را ميپوشاند .پوشیده شدن سطح روتور،
باعث کاهش شديد رانش و گشتاور روتور ميشود.

شکل ( )14خنثیسازی گشتاور روتور توسط استاتور.

شکل ( )15توزیع فشار بر روی واترجت.
1

Breakdown Thrust
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شکل ( )16مقایسه گشتاور بیبعد شده در تست آزمایشگاهی و

شکل ( )17مقایسه هد بیبعد شده برحسب عدد کاویتاسیون در

شبیهسازی عددی در ضریب جریان .0/83

تست آزمایشگاهی و شبیهسازی عددی در ضریب جریان .0/83

در شکل ( )17نسبت دو مقدار هد با در نظر گرفتن
کاويتاسیون ( )Hو هد بدون در نظر گرفتن کاويتاسیون
( )H0را بر حسب عدد کاويتاسیون (* )Nنشان داده شده
است .در اين شکل نتیجه فوق با در نظر گرفتن روتور و
استاتور در مقايسه با نتايج آزمايشگاهي در ضريب جريان
 Q*=0/83گزارش شده است .مالحظه ميگردد که افت
رانش در نمودار نتايج آزمايشگاهي در عدد کاويتاسیون
 1/03اتفاق ميافتد که میزان هد  3درصد دچار افت
ميشود .در شبیهسازی عددی اين افت رانش در عدد
کاويتاسیون  0/92اتفاق ميافتد.
در شکل ( )18نسبت دو مقدار رانش با در نظر گرفتن
کاويتاسیون ( )Tو رانش بدون در نظر گرفتن کاويتاسیون
( )T0را بر حسب عدد کاويتاسیون (* )Nدر ضريب جريان
 Q*=0/83نشان داده شده است .مالحظه ميگردد که در
شبیهسازی عددی میزان رانش کمي بیشتر از نتايج
آزمايشگاهي پیشبینيشده است.

شکل ( )18مقایسه نسبت رانش بیبعد شده برحسب عدد
کاویتاسیون در تست آزمایشگاهی و شبیهسازی عددی در
ضریب جریان .0/83

شکل ( )1819سطح پوشیده شده توسط کاويتاسیون را در
عدد کاويتاسیون  0/827و ضريب جريان  0/667نشان
ميدهد.

شکل ( )19سطح پوشیده شده توسط کاویتاسیون در عدد کاویتاسیون  0/827و ضریب جریان (0/667الف) شبیهسازی با استفاده از
( ،CFXب) نتایج آزمایشگاهی [.]1
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()10
شکل ( )20الگوی تشکیل حبابهای کاویتاسیون در عددهای کاویتاسیون مختلف.
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قسمت (الف) مربوط به شبیهسازی با استفاده از  CFXو
قسمت (ب) نتايج آزمايشگاهي است .سطح پوشیده شده
روتور توسط حبابها ی کاويتاسیون که از حل عددی
بهدستآمده است با سطح پوشیده شده که از عکسبرداری
در آزمايشگاه بهدستآمده مقايسه شده است .نتايج نشان
ميدهند که هرچقدر عدد کاويتاسیون کاهش مييابد سطح
بیشتری از روتور توسط حبابهای کاويتاسیون پوشانده
ميشود .ترکیدن اين حبابها ميتواند عالوه بر ايجاد نويز،
صدمات شديدی به سیستم وارد کند.
پس از اطمینان از صحیح بودن حل عددی در قسمت قبل،
در ضريب جريان  ،0/74پارامترهای گشتاور ،رانش و هد در
شرايط کاويتاسیوني نسبت به شرايط غیر کاويتاسیوني
مقايسه مي گردد .در اين حل ،فشار ورودی آنقدر کاهش
يافت تا کاويتاسیون اتفاق بیفتد .در شکل ( )21پارامترهای
هیدرودينامیکي بي بعد شده گشتاور ،هد و تراست در
ضريب جريان  0/74بر حسب عدد کاويتاسیون نشان داده
شده اند .همانطور که از شکل مالحظه میگردد ،پارامترهای
بي بعد شده هیدرودينامیکي با کم شدن عدد کاويتاسیون
با هم اختالف معناداری پیدا مي کنند که اين اتفاق خود
ناشي از کاهش فشار و وقوع کاويتاسیون در عملکرد
واترجت است.
شکل ( )21روند تشکیل حبابهای کاويتاسیون در سطح
پره ،در اعداد کاويتاسیون مختلف و در ضريب جريان 0/74
در  10شرايط مختلف را نشان ميدهد .همانطور که در
شکل ديده ميشود با کوچک شدن عدد کاويتاسیون،
تشکیل حباب (بخش سبز رنگ) در سطح پره روتور افزايش
پیدا مي کند.

 -4نتیجهگیری
در اين مقاله مدلسازی عددی عملکرد يک سیستم رانش
واترجت در حالت کاويتاسیوني و غیرکاويتاسیوني در
جريانهای دائم و غیر دائم انجام گرفته است .حل عددی با
استفاده از شبکه ساختاريافته ،دستگاه مرجع چرخان ،دامنه
پريوديک ،به صورت پايا و غیرپايا و با استفاده از مدل
توربوالنسي  SSTانجام گرديده است.
در شرايط غیرکاويتاسیوني سرعت دوراني برابر با  1400دور
در دقیقه لحاظ شد و در ده ضريب جريان مختلف پارامترهای
هد ،گشتاور و بازده مورد بررسي قرار گرفت .حل در دو حالت
پايا و گذرا انجام گرفت تا دقت حلها با يکديگر مقايسه شود.
بر اساس نتايج به دست آمده ،میزان خطا در هر دو حالت پايا
و گذرا به طور میانگین در حدود  1/5درصد است که اين
نشانگر دقت باالی حل است .در شرايط کاويتاسیوني سرعت
دوراني روتور به  2000دور بر دقیقه رسید .در اين حالت
پارامترهای گشتاور ،هد و بازده در دو حالت کاويتاسیوني و
غیر کاويتاسیوني بدست آمد و نسبت بي بعد شده آن در
ضريب جريان  0/83با حل آزمايشگاهي مقايسه شده است.
نتايج حل عددی مطابقت خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارد.
پس از اطمینان از صحت حل عددی ،هد ،گشتاور و بازده
برای در ضريب جريان  0/74در حالت کاويتاسیوني و غیر
کاويتاسیوني به دست آمد .همچنین الگوی تشکیل
کاويتاسیون در عددهای کاويتاسیون مختلف نشان داده شده
است .هر چه عدد کاويتاسیون کوچکتر مي¬شود(فشار کل
ورودی کاهش مييابد) حبابهای بیشتری سطح مکش پره
روتور تشکیل ميشود.
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