مکبنیک سبزههب و شبرههب /سبل  /9399دوره /2شمبره  /2صفحه 68-55

مجله علمی ژپوهشی م کانیک سازه اه و شاره اه
مطبلعه پبرامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریس از مرکس
یک موتور توربوشفت بب استفبده از حل عذدی سه بعذی

s.
co
m

3

محمذ جعفری ،9مهذی نیلی احمذ آببدی *2و فرزاد پورصبدق
 9کبرشنبس ،دانشکذه مهنذسی مکبنیک ،دانشگبه صنعتی اصفهبن
 2استبدیبر ،دانشکذه مهنذسی مکبنیک ،دانشگبه صنعتی اصفهبن

 3کبرشنبس ارشذ ،دانشکذه مهنذسی مکبنیک ،دانشگبه صنعتی شریف

چکیذه

کلمبت کلیذی :کوپشػَس گشیض اص هشکض؛ ثْیٌِ ػبصی؛حل ػذدی ػِ ثؼذی؛ هغبلؼِ پبساهتشی.

 -9مقذمه
کوپشػَسّبی گشیض اص هشکض اصگزؿتِّبی دٍس دس ٍاحذّبی
تَسثیيگبصی کَچک ،كٌبیغ گبص ٍ پتشٍؿیوی ،هَتَسّبی
* ًَیؼٌذُ هؼئَل .تلفي03113915240 :؛فکغ03113912628 :
آدسع پؼت الکتشًٍیکm.nili@cc.iut.ac.ir :
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دس ایي پظٍّؾ ،پشٍاًِ کوپشػَس گشیض اص هشکض هتؼلق ثِ یک هَتَس تَسثَؿفت هَسد ثشسػی قشاس هیگیشد .ثشای ایي هٌظَس،
اثتذا هـخلبت ٌّذػی آى ثِ عَس دقیق اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ ػپغ دس هحیظ تَلیذ پشُی ًشمافضاس اًؼیغ هذلػبصی ػِ
ثؼذی كَست هیگیشد .ػپغ ٌّذػِ تَلیذ ؿذُ دس ثخؾ تَلیذهؾ ،ؿجکِثٌذ ی ؿذُ ٍ ثب اػوبل ؿشایظ هشصی هَخَد اص
ػولکشد هَتَس ،دس هحیظ ػیافایکغ هَسد ثشسػی ٍ تحلیل ػذدی قشاس هیگیشدً .تبیح ثِ دػت آهذُ اص ایي تحلیل ػذدی ثِ
كَست هٌحٌیّبی ًؼجت فـبس ٍ ثبصدُ کوپشػَس ثِ اصای دثیّبی خشهی هختلف اسائِ هیگشدًذ .پغ اص ثشسػی اػتقالل حل
ػذدی اص ؿجکِ تَلیذ ؿذُ ،ثِ ثشسػی تأث یش ثشخی اص پبساهتشّبی ٌّذػی هَثش ثش ػولکشد کوپشػَس ًظیش پشٍفیل كفحِ
ًلفالٌْبسی ،عَل هحَسی پشٍاًِ ،صاٍیِ هوبع ٍس ٍدی ٍ خشٍخی عَقی ،هَقؼیت ٍ صاٍیِ ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ ٍ فبكلِ لقی
ثیي پشٍاًِ ٍ عَقی پشداختِ هیؿَد .دس اًتْب ثب ثشسػی تأثیش تغییشات ٌّذػی سٍی هٌحٌیّبی ػولکشدی کوپشػَس ٍ اًتخبة
ًقغِ کبسی ثْیٌِ ،کوپشػَسی ثب ًؼجت فـبس ٍ ثبصدُ ثبالتش اسائِ هیگشدد .دس کوپشػَس اكالح ؿذًُ ،ؼجت ًبحیِ ؿؼبػی پشٍاًِ
ثِ کل پشٍاًِ  ،0/22صاٍیِ اًتْبیی دیَاسُ عَقی ثب ساػتبی قبئن ثشاثش  6دسخِ ٍ عَل هحَسی پشٍاًِ ثِ هیضاى  5هیلیهتش افضایؾ
یبفتِ اػت .ثب دس ًظش گشفتي ایي اكالحبت ،ثبصدُ کوپشػَس ثِ هیضاى  2/4دسكذ ٍ ًؼجت فـبس ثِ هیضاى  1دسكذ افضایؾ یبفتِ
اػت.

َّایی ٍ تَسثَچبسخشّب ثِ کبس سفتِ اػت .ثبتَخِ ثِ کبسثشدّبی
فشاٍاى ایي ًَع کوپشػَسّب ،هغبلؼِی هیذاى خشیبى دسداخل
پشٍاًِ ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی افتّب ٍ ًیض تالؽ دس ساػتبی ثْجَد
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ػولکشد کوپشػَس گشیضاصهشکض اهشی ضشٍسی هیثبؿذ .اص عشفی
خشیبى َّا دس کوپشػَسّبی گشیضاصهشکض ًؼجت ثِ
کوپشػَسّبی هحَسی تب  90دسخِ هیچشخذ ٍ کبهالً
ػِثؼذی هیثبؿذ .ػالٍُ ثش ایيٍ ،خَد خشیبى تشاکن پزیش لضج
اص ٍیظگیّبی خشیبى داخلی تَسثَهبؿیيّب هیثبؿذ .ایي
ٍیظگیّب ّوشاُ ثب ٌّذػِ پیچیذُ پشُّب ثبػث هـکل ؿذى
ثشسػی خشیبى هیؿَد .ثشای اسصیبثی یک کوپشػَس گشیض اص
هشکض ٍ ثْیٌِػبصی آى ،آگبّی اص هَقؼیت ثِ ٍخَد آهذى
افتّب ٍ هکبًیضم تَلیذ آىّب اػبػبً هَسد ًیبص هیثبؿذ .پغ اص
کؼت اعالػبت الصم دس هَسد افت ،هشحلِ ثؼذ اكالحبت
ّذفوٌذ سٍی قؼوتّبی هشثَعِ هیثبؿذ.

ػذدی هَسد ثشسػی قشاس هیگیشد تب اص كحت سٍؽ عشاحی،
اعویٌبى کبهل حبكل ؿَد.
گٌضالض ٍ 6فشًبًذص ]5[7تَاًبئی هذلػبصی ػذدی دس هذل
کشدى خشیبى غیش دائن دٍاس داخل پوپ ؿؼبػی ّوشاُ ثب خوغ
کٌٌذُ سا تَػظ ًشم افضاس فلَئٌت اسائِ کشدًذ .آىّب اص تکٌیک
هؾ لغضًذُ8ثشای هذل کشدى ػغح هـتشک ثیي پشٍاًِ ٍ
خوغ کٌٌذُ ثْشُ خؼتٌذً .تبیح هذلػبصی ػذدی ثب ًتبیح
تدشثی هقبیؼِ ؿذُ کِ تغبثق ثؼیبس خَثی ثب یکذیگش ًـبى
هیدٌّذ .آىّب ثب اػتفبدُ اص حل ػذدی ،افتّبی دیٌبهیکی ٍ
ًیشٍّبی ٍاسد ؿذُ ثِ پشُّب سا ثشاػبع حل ًبپبیذاس ثِ دػت
آٍسدًذ.
9
آػَخی ٍ ّوکبساى [ ]6هذلػبصی یک پوپ ٍ خوغ
کٌٌذُ آى سا تَػظ کذ ػِ ثؼذی  CFXاًدبم دادًذ .اثتذا،
پشٍاًِ ثب هؾ ثبػبصهبى هذلػبصی ؿذُ ٍ ثِ كَست ػِثؼذی
تحلیل ػذدی ؿذ .ػپغ تحلیل حؼبػیت ًؼجت ثِ ؿجکِ ٍ
هذل آؿفتگی اًدبم گشفت .آىّب اص هذلّبی k   ، k  
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هؼوَالً عشاحی کوپشػَسّبی گشیض اص هشکض ثب اتکب ثِ یک
ػشی سٍاثظ آهبسی ٍ تدشثیٌَّ ،ص ّن ثِ كَست تدشثی اًدبم
هیگیشد .اهب ایي سٍؽّب فقظ ثشای عشاحی اثؼبد اكلی،
هٌغقی ثِ ًظشهیسػذ ،صیشا ثشای تؼییي ٌّذػِ کبهل پشٍاًِ ٍ
هحفظِ ،الصم اػت پبساهتشّبی هشتجِ دٍم صیبدی اًتخبة
ؿًَذ .ایي اًتخبةّب تحت یک ػشی هؼیبسّبی ثْیٌِػبصی
هبًٌذ خشیبى یکٌَاخت ،ثْجَد ثبصدُ ٍ یب ثْجَد ًَػبًبت فـبس
اًدبم هیگیشد .دس ػبلّبی اخیش عشاحی ٍ تحلیل ػولکشد
تَسثَهبؿیيّب ثِ ٍاػغِ افضایؾ قذست کبهپیَتشّب ٍ دقت
سٍؽّبی ػذدی ،پیـشفت قبثل تَخْی پیذا کشدُ اػت.
تشکیت سٍؽّبی ػذدی ٍ اًذاصُگیشیّبی تدشثی ،اثضاس
هکولی ثشای ؿجیِػبصی هیذاى خشیبى ٍ ثذػت آٍسدى
هٌحٌی هـخلِ تَسثَهبؿیيّب ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت.
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گَّ ٍ 10وکبساًؾ[ ،]7هَگلیّ ٍ 11وکبساًؾ [ٍ ]8
کشاٍسٍ ٍ 12هبسیٌیً ]9[13ضدیکی ثیي ًتبیح ؿجیِػبصی ػذدی
تَسثَهبؿیيّب ٍ ًتبیح تدشثی سا اثجبت کشداًذ .آىّب ثب حل
خشیبى ثِ كَست پبیب ٍ ًبپبیب ثِ ثشسػی تبثیش تغییش پبساهتشّبی
ٌّذػی ثش سٍی پوپ ،دیفیَصس ٍ ...پشداختٌذ.

صًگٌِّ ٍ14بتشًٍی ]10[15ثب هغبلؼبت گؼتشدُ ثش سٍی
کوپشػَسّبی گشیض اص هشکض ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ عشاحی

H

اخیشاً چٌذیي ًَیؼٌذُ ثٌبمّبی پبػشاچشًٍ ٍ 1ذى
ثشایوجبػچِ ،]1[ 2کشاٍسٍ ،]2[ 3اػلَتويّ ٍ 4وکبساى [ٍ ]3
گَتَّ ٍ 5وکبساى [ ]4اص سٍؽّبی تشکیجی ثشای عشاحی ٍ
تحلیل تَسثَهبؿیيّب اػتفبدُ کشدُاًذ .اغلت ایي سٍؽّب ،اص
تشکیت تحلیل ػولکشد یک ثؼذی ثب سٍؽّبی ؿجِ ػِثؼذی
ثشای عشاحی ٌّذػِ کوپشػَس اػتفبدُ هیکٌٌذ .دس ًْبیت،
ٌّذػِ عشاحی ؿذُ تَػظ ؿجیِػبصی ػِثؼذی ثِ كَست

ٍ  SSTثشای هذل آؿفتگی اػتفبدُ کشدًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ
اختالف ًتبیح ایي ػِ هذل آؿفتگی ثؼیبس ًبچیض اػت .هذل
ًْبیی پشٍاًِ ثشای تحلیل ؿجِ دائن پشٍاًِ ثِ ّوشاُ خوغ
کٌٌذُ ثکبس سفت .آىّب اص تکٌیک هؾ لغضًذُ ثشای هذل کشدى
ػغح هـتشک ثیي پشٍاًِ ٍ خوغکٌٌذُ اػتفبدُ کشدًذ .ایي
ؿجیِػبصی ثشای چٌذ پشٍاًِ ٍ هحفظِ هختلف كَست گشفت.

6
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هؼکَع تَاًؼتٌذ ثبصدُ ٍ هحذٍدُی ػولکشدکوپشػَس گشیض اص
هشکض سا افضایؾ دٌّذ.

57

گشیضاصهشکض هَخَد دس هحیظ آصهبیـگبُ ًـبى دادُ ؿذُ
اػت.

ًیلی ٍ ّوکبساًؾ [ ]11تحلیل ػذدی ػِثؼذی هیذاى
خشیبى دس کوپشػَس گشیض اص هشکض یک تَسثَچبسخش سا اًدبم
دادُ ٍ هٌحٌی ػولکشد آى سا اػتخشاج کشدًذ .ػپغ هٌحٌی
ػولکشد حبكل اص ًتبیح ػذدی سا ثب ًتبیح تدشثی اػتجبس ػٌدی
کشدًذ.
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ثَسگجشٍ ٍ 1لی پبپی ]12[ 2ثْیٌِػبصی آیشٍدیٌبهیکی یک
یک کوپشػَس گزس كَتی سا ثب اػتفبدُ اص تشکیت حلکٌٌذُی
ؿجِ ػِثؼذی هؼبدلِ ًبٍیشاػتَکغ ٍ الگَسیتن طًتیک اًدبم
دادًذ .آىّب ػغح هکؾ یک پشُ دٍثؼذی سا ثب ّذف ایدبد
آًتشٍپی یکٌَاخت ثْیٌِػبصی کشدًذ.

شکل -9تصویر ازببالی کمپرسور گریس از مرکس

ّیلذسثشًتّ ٍ 3وکبساى [ ]13عشاحی آیشٍدیٌبهیکی یک
پشٍاًِ کوپشػَس گشیض اص هشکض ثب ػشػت ٍیظُ پبئیي سا ثِ ّوشاُ
تحلیل آیشٍدیٌبهیک آى اًدبم دادًذ .آىّب تأثیش عشاحی
آیشٍدیٌبهیکی سا سٍی افضایؾ ثبصدُ پشٍاًِ ٍ ثْجَد خضئیبت
خشیبى داخلی اص خولِ خشیبى ثبًَیِ ثشسػی کشدًذ.

جذول -9مشخصبت پره کمپرسور گریس از مرکس
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دس ایي پظٍّؾ ،اثش تغییش پبساهتشّبی ٌّذػی پشٍاًِ ًظیش
پشٍفیل كفحِ ًلفالٌْبسی ،عَل هحَسی پشٍاًِ ،صاٍیِ
هوبع ٍسٍدی ٍ خشٍخی عَقی ،هَقؼیت ٍ صاٍیِ ٍسٍدی تیغِ
خذاکٌٌذُ ٍ فبكلِ لقی ثیي پشٍاًِ ٍ عَقی سٍی ػولکشد
کوپشػَس ثب اػتفبدُ اص تحلیل ػذدی هَسد ثشسػی قشاس
هیگیشد .ػپغ ،ػؼی هیؿَد ثب اًتخبة هقبدیش ثْیٌِ ایي
پبساهتشّب ،ػولکشد کوپشػَس ثْجَد یبثذ.

شکل -2تصویر از کنبر کمپرسور گریس از مرکس

ردیف

ارامترهبیبنذازه گیری شذه

1

قغش ٍسٍدی تَپی)(D1h

2

قغش ٍسٍدی ًَک پشُ )(D1s

3

صاٍیِ ٍسٍدی پشُ دس ًَک)(B1

4

قغش خشٍخی پشٍاًِ )(D2

237 mm

5

صاٍیِ خشٍخی پشٍاًِ )(B2

90°

6

ػشم خشٍخی پشٍاًِ

7

فبكلِ گپ ثیي پشُ ٍ پَػتِ )(S

1 mm

8

فبكلِ هحَسی ٍسٍدی پشُ اص تیغِ
خذاکٌٌذُ

24 mm

9

تؼذاد پشُ )(Z

16

10

تؼذاد تیغِ خذاکٌٌذُ

16

11

عَل هحَسی کوپشػَس )(L

12

ضخبهت پشُ اص 1 mmتب  2 mmثِ كَست خغی هتغیش

13

اًذاصُ گیشی استفبع پشُ اص تَپی تب عَقی دس  8هقغغ )(h

1

14

پشٍفیل دیَاسُ عَقی پشٍاًِ

3

15

پشٍفیل هقغغ پشُ ثِ پشُ دس هقغغ عَقی پشٍاًِ

-2مذلسبزی و تحلیل عذدی پروانه کمپرسور

Burguburu
Le Pape
Hildebrandt

2

112/7mm
160mm
63°

8/7 mm

H

دسایي پظٍّؾ ،اثتذا پشُّبی کوپشػَس گشیض اص هشکض هَخَد
تَػظ ٍػبیل اًذاصُگیشی ،اًذاصُ گشفتِؿذُ ٍ اعالػبت الصم
خْت تَلیذ ٌّذػِ هحبػجِ هیؿَد .اص خولِ هَاسد
اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ اعالػبت هَسد ًیبص ثشای هذلػبصی پشُّبی
کوپشػَس گشیض اص هشکض دس خذٍل  1آٍسدُ ؿذُ اػت .دس
ؿکلّبی ؿوبسُ  2 ٍ 1تلبٍیش گشفتِ ؿذُ اص کوپشػَس

مقذار

51/9 mm

جعفری و همکاران
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 -2-9مذلسبزی کمپرسور گریس از مرکس
دس ایي ثخؾ ثب اًدبم ػولیبت سیبضی ٍ ًیض اًدبم هحبػجبت

دهبی ػکَى ثشاثش  430کلَیيًَ ،ع خشیبى پبیب ،فـبس هشخغ
ثشاثش كفش ثبس ،هذل تَسثَالًؼی  ،SSTدثی خشهی ٍسٍدی 4
کیلَگشم ثش ثبًیِ ،فـبس اػتبتیک خشٍخی ثشاثش  7ثبس ٍ هقذاس
ّوگشایی ثبقیوبًذُّبی کویتّبی ػشػت ٍ فـبس ثشاثش
10-6دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتّ .وبىعَسکِ دس هٌحٌیّبی
تشػین ؿذُ دس ؿکلّبی  6 ٍ 5هـبّذُ هیؿَد ،دس تؼذاد
) 150000 (Grid Bالوبى ًتبیح حل ،هؼتقل اص ؿجکِثٌذی
پشُّبی کوپشػَس هیثبؿذ ( : prثشاثش ًؼجت فـبس هیثبؿذ).

s.
co
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ثش سٍی دادُّبی ثذػت آهذُ ،هذلػبصی پشُ دس هحیظ تَلیذ
پشُ ًشم افضاس اًؼیغ اًدبم هیؿَد .ػپغ ٌّذػِ تَلیذ ؿذُ
دس هحیظ تَلیذ هؾ ثِ كَست ثبػبصهبى ٍ ثب سٍؽ
 H/J/C/L-Gridؿجکِثٌذی هیؿَد .دس پبیبى ،ثب قشاس دادى
ؿشایظهشصی هؼئلِ ،خشیبى داخل کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس
هیگیشد .ثِ هٌظَس حل دقیق خشیبى ػیبل ًضدیک دیَاسُّبی
پشٍاًِ ،اص ؿجکِ سیض دس ًضدیک دیَاسُّب اػتفبدُ هیؿَد ثِ
عَسی کِ هقذاس y+ثشاثش  ٍ 6فبكلِ اٍلیي گشُ تب دیَاسُ ثشاثش
 10-6هتش دس ًظش گشفتِ هیؿَد .ثشای ثشسػی تؼذاد هٌبػت
ػلَلّب ،اػتقالل حل اص ؿجکِ ثشسػی هیؿَد .ثشای کٌتشل
کیفیت ؿجکِثٌذی پشُّب ،پبساهتشّبی ثؼیبسی اص خولِ
اًتخبة هقذاس ػذدی ً y+ضدیک دیَاسُّب ثش اػبع هـخق
ًوَدى ػذد سیٌَلذص ،قشاس دادى هقذاس ػذدی اًذاصُ هبکضیون
ًؼجت سؿذ ٍ 1هیٌیون صاٍیِ ػغَح ػلَلّب 2دس هحذٍدُ
هدبص كَست گشفتِ اػت .هحذٍدُ هدبص ثشای ؿجکِثٌذی
پشُّب هقذاس هبکضیون ًؼجت سؿذ ثشاثش  ،100هقذاس هبکضیون
صاٍیِ ػغَح  165دسخِ ٍ هیٌیون صاٍیِ ػغَح 15 3دسخِ دس
ًشم افضاس دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
+
دس ؿجکِثٌذی ایي کوپشػَس هقذاس  yثشاثش  ،6هبکضیون
ًؼجت سؿذ ثشاثش  ،50هقذاس هبکضیون صاٍیِ ػغَح  153دسخِ
ٍ هیٌیون صاٍیِ ػغَح  13دسخِ لحبػ ؿذُ اػت .دس ؿکل
ؿوبسُ  4 ٍ 3ؿجکِثٌذی پشُّبی کوپشػَس ًوبیؾ دادُ ؿذُ
اػت.
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شکل  -3پره مشبنذی شذه بب  915سلول
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 -3-9شرایط مرزی مسئله

شکل -4نمبیش مشبنذی ریس در الیه مرزی

H

ثِ هٌظَس حل خشیبى َّای ػجَسی اص کوپشػَس هؼبدالت
حبکن ثش خشیبى اص خولِ هؼبدالت پیَػتگی ،هوٌتَم ٍ اًشطی
ثِ سٍؽ حدن هحذٍد گؼؼتِػبصی هیؿَد .ثشای حل
هؼبدالت پیَػتگی ،هوٌتَم ،اًشطی ٍ تَسثَالًغ اص سٍؽ
گؼؼتِػبصی کَئیک ثب دقت حل اص دقت هشتجِ دٍم اػتفبدُ
هیؿَد .ثشای حل خشیبى کوپشػَس ػیبل هَسد ثشسػی َّا،

Maximum Aspect Ratio
Maximum & Minimum Face Angle
Skewness

1
2
3
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 -2بررسی پبرامترهبی موثرپرههبی کمپرسور
دس ایي ثخؾ پبساهتشّبی ٌّذػی پشُ کوپشػَس کِ دس افضایؾ
ساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس هَثش هیثبؿذ ثشسػی ٍ دس ّش قؼوت
هٌحٌی ػولکشد کوپشػَس ًـبى دادُ ؿذُ اػت .اص خولِ
پبساهتشّبیی کِ هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ اػت هیتَاى ثِ
هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد:
 .1اثش عَل ًبحیِ ٍسٍدی پشٍاًِ )(inducer

s.
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m

 .2اثش فبكلِ لقی ًَک پشُ

شکل  -6منحنی نسبت فشبر کمپرسور بر حسب تعذاد المبن

 .3اثش عَل هحَسی پشٍاًِ
 .4اثش ؿکل هٌحٌی تَپی ٍ عَقی

پغ اص ثشسػی اػتقالل حل اص ؿجکِ ،هٌحٌی ثبصدُ ٍ
ًؼجت فـبس دس دثی خشهیّبی هختلف ًوبیؾ دادُ ؿذُ
اػت .اص ؿکلّبی  8 ٍ 7هـبّذُ هیؿَد کِ دثی خشهی
عشح  4kg/sهیثبؿذ .دس ایي دثی خشهی ،ساًذهبى پشٍاًِ
کوپشػَس ثشاثش  86/2دسكذ ٍ ًؼجت فـبس 2/903هیثبؿذ.

 .5اثش صاٍیِ هوبع ٍسٍدی عَقی
 .6اثش صاٍیِ خشٍخی عَقی

 .7اثش تغییش ّنصهبى صاٍیِ ٍسٍدی ٍ خشٍخی عَقی
 .8اثش تغییش هکبى تیغِ خذاکٌٌذُ
 .9اثش تغییش صاٍیِ ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ
هٌحٌیّبی صیبدی اص خولِ ثیضی ،ػْوی ٍ

2

3

x  y
    1
b a

ثشای هٌحٌی تَپی ٍ عَقی ثِ کبس هیسٍد.

شکل  -7منحنی رانذمبن بر حسب دبی جرمی

av
ap

ثشای ّوبٌّگػبصی تحلیلّب ،هٌحٌی ثیضی ثشای توبم
قؼوتّب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت تب هٌحٌی ثْیٌِ ثشای
پشُّبی کوپشػَس گشیض اص هشکض هؼشفی گشدد .دس قؼوت ثؼذ
پبساهتش هَثش ٌّذػی هؼشفی ٍ ضوي ثیبى تغییشات آى،
هٌحٌی ػولکشد کوپشػَس تشػین هیؿَد تب اثش تغییش ٌّذػِ
پشُّبی کوپشػَس هـخق ؿَد.
 -9-2اثر نقطه ممبسی منحنی بتب بر حسب طول
نصفالنهبری

H

هٌحٌی ثتب ثش حؼت دسكذ عَل ًلفالٌْبسی کِ ثیبىگش
هیضاى اًحٌبی پشُ هیثبؿذ ،دس ؿکل ً 9ـبى دادُ ؿذُ اػت.
ایي هٌحٌی یک ًقغِ هوبػی داسد کِ ثب تغییش آى هیضاى
اًحٌبء پشُ تغییش هیکٌذ .دس ایي قؼوت ثب داؿتي اعالػبت
هؼئلِ اص خولِ صاٍیِ ٍسٍدی پشُ ٍ B1=63°صاٍیِ خشٍخی پشُ
ً ٍ B2= 90°یض داؿتي عَل ًلفالٌْبسی چْبس دػتِ هٌحٌی
دسخِ ػَم هوبع دس %85 ٍ %78 ،%55 ،%40اص هحَس
ًلفالٌْبسی (هکبًی کِ ًقغِ هوبػی هٌحٌی ثتب ثش هحَس
عَل ًلفالٌْبسی هوبع هیثبؿذ) دس ًظش گشفتِ هیؿَد.

شکل  -8منحنی نسبت فشبر) (prبر حسب دبی جرمی
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شکل –9منحنی بتب برحسب طول نصفالنهبری
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شکل-91اثر نقطه ممبسی منحنی بتب روی ببزده بر حسب

هؼبدالت ایي چْبس دػتِ هٌحٌی دس خذٍل  2آٍسدُ ؿذُ
اػت .ػپغ ّش ثبس دس دثی خشهیّبی هختلف ٍ دس یک
دسكذ خبف اص عَل ًلفالٌْبسی کِ هٌحٌی ثتب ثش هحَس
عَل ًلفالٌْبسی هوبع هیثبؿذ ،کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس
هیگیشد .دس ؿکلّبی  11 ٍ 10هٌحٌیّبی ساًذهبى ٍ ًؼجت
فـبس دس دثی خشهیّبی هختلف تشػین ؿذُ اػت.
جذول  -2معبدالت منحنی بتب بر حسب محور نصفالنهبری
ردیف

درصذ

نمبیش معبدالت

%

2

55

3

78

4

85

 -2-2اثر فبصله طوقی تب نوک پره

دس ایي قؼوت هقذاس فبكلِ ثیي عَقی ٍ پَػتِ خبسخی ثیي
 0/1تب  1/5هیلیهتش تغییش دادُ هیؿَد ٍ ػولکشد کوپشػَس
دس دٍس ًبهی هَسد اسصیبثی قشاس هیگیشدً .تبیح ثِ دػت آهذُ
دس ؿکلّبی ً 13 ٍ 12وبیؾ دادُ ؿذُ اػتّ .وبىعَس کِ
اص ؿکلّبی  13 ٍ 12هـبّذُ هیؿَد ّش چِ فبكلِ عَقی
تب ًَک پشُ کوتش ثبؿذً ،ؼجت فـبس ٍ ساًذهبى تَسثَهبؿیي
افضایؾ هییبثذ .چشا کِ ثب افضایؾ فبكلِ لقی ،فضبی خبلی
ایدبد ؿذُ دس قؼوت ؿشٍد ،ثبػث فشاس خشیبى پشفـبس
کوپشػَس ثِ قؼوتّبی کن فـبس ٍ ایدبد افت خشیبى ثبًَیِ
دس کوپشػَس هیگشدد .لزا ثب افضایؾ فبكلِ لقی ثبصدُ
کوپشػَس ٍ دس ًتیدِ ًؼجت فـبس کبّؾ هییبثذ .الجتِ ثبیذ
یبدآٍس ؿذ کِ کبّؾ فبكلِ لقی ،هـکالت ػبخت کوپشػَس
سا دس ثش داسد [.]14
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9

45

+0.0188099

طول نصفالنهبری

3

2.9
2.8

5.9

5.4

4.9

4.4

3.9

H

45%meridional
62%meridional
78%meridional
85%meridional

pr

ّوبىعَس کِ اص هٌحٌیّبی11 ٍ 10هـبّذُ هیؿَد ،صهبًی
کِ ًقغِ هوبػی هٌحٌی ثتب دس  78دسكذ اصعَل
ًلفالٌْبسی قشاس داسد ،ساًذهبى ثِ هیضاى  5/6دسكذ ٍ ًؼجت
فـبسثِ اًذاصُ  1/7دسكذ ًؼجت ثِ حبلت اٍلیِ کوپشػَس
افضایؾ هییبثذ .الصم ثِ رکش اػت کِ دس کوپشػَس اٍلیًِ ،قغِ
هوبػی کِ دس ؿکل ً 9وبیؾ دادُ ؿذُ اػت ،دس فبكلِی
 50دسكذی اص عَل ًلفالٌْبسی قشاس داسد .پشٍاضح اػت کِ
کبسایی دیفیَطى ؿؼبػی ًؼجت ثِ حبلت هحذة ثِ دلیل
ثبصیبفت ثبالی فـبس ،کوتش هیثبؿذ .لزا کبّؾ هیضاى دیفیَطى
ؿؼبػی کِ ثب افضایؾ فبكلِ ًقغِ هوبع اص ٍسٍدی کوپشػَس
كَست هیگیشد ،ثبصدُ ٍ ًؼجت فـبس ًقغِ ػولکشد افضایؾ
هییبثذ .اهب افضایؾ ثیؾ اص حذ ایي فبكلِ ثبػث افضایؾ ثیؾ
اص حذ عَل هؼیش ٍ دس ًتیدِ افضایؾ تلفبت اكغکبکی
هیگشدد کِ ثبػث افت کبسایی کوپشػَس هیگشدد.

2.7
2.6

3.4

2.9

2.5

)Mass Flow (kg/s
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اػت[ .]16دس ایي ثخؾ ػِ هٌحٌی ثشای ؿکل تَپی ٍ
عَقی پیـٌْبد ؿذُ اػت:

s.
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شکل -92اثر انذازه لقی بر ببزده

شکل -94تأثیر طول محوری روی ببزده

 -1ثیضی ثِ هؼبدلِ:
هؼبدلِ تَپی:
()1



x2 
Y     1  2    r2  b2    R2
L








هؼبدلِ عَقی:

()2

شکل -93اثر انذازه لقی بر نسبت فشبر

 -2هٌحٌی ثِ هؼبدلِ:

x3 
Y    b2 
b
c 
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 -3-2اثر طول محوری پرههبی کمپرسور



    r2    R2




x2
Y    1 
2
 
 L  b2 

عَل هحَسی پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض اص ًبحیِ ٍسٍدی تب
قؼوت اًتْبیی آى 51/9mmهیثبؿذ .دس ایي قؼوت ثشای
ثشسػی اثش عَل ٍ یبفتي عَل ثْیٌِ ،عَلّبی
 61/9mm ٍ 56/9mm،41/9mmهَسد اسصیبثی قشاس هیگیشد.

 -3هٌحٌی ثضسگٌوبیی ؿذُ پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض :ثشای
ایدبد هٌحٌی ػَم اص عشح ثضسگًوبیی ؿذُ پشُّبی کوپشػَس
اٍلیِ خْت پَؿؾ دادى عشح ثْیٌِ ؿذُ اص لحبػ عَل
هحَسی اػتفبدُ هیؿَدّ .وبىعَس کِ دسؿکلّبی 17 ٍ 16
هـبّذُ هیکٌین هٌحٌی   x 3   y 2  1ساًذهبى ٍ ًؼجت
 
a

 
b

فـبس ثْتشی ًؼجت ثِ دٍ هٌحٌی دیگش داسد.

H

ثب هقبیؼِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ دس ؿکلّبی  15 ٍ 14هـبّذُ
هیؿَد کِ ثب افضایؾ  5هیلیهتشی دس عَل هحَسی پشٍاًِ
کوپشػَس اٍلیِ هیتَاى ساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس ثْتشی ًؼجت
ثِ حبلت اٍلیِ داؿت .ایي افضایؾ ساًذهبى ثِ دلیل کبّؾ
تغییشات ؿیت هدشا ثب افضایؾ عَل هحَسی هیثبؿذ .الصم ثِ
رکش اػت کِ افضایؾ ثیؾ اص حذ عَل هحَسی تلفبت
اكغکبکی ثش افضایؾ کبسایی رکش ؿذُ غلجِ کشدُ ٍ دس ًتیدِ
کبّؾ ساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس سا خَاّین داؿت.

()3

 -4-2اثر منحنی توپی و طوقی
ّوبىعَس کِ قجالً اؿبسُ ؿذ تب قجل اص یبفتي هٌحٌی ثْیٌِ
ثشای تَپیٍ عَقی ،هٌحٌی ثیضی ثشای تَپی ٍعَقی دس ًظش
گشفتِ ؿذُ اػت ٍ تحلیلّب ثش پبیِ آىّب كَست گشفتِ

شکل -95تأثیر طول محوری روی نسبت فشبر
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص ؿکلّبی 19 ٍ 18
هـبّذُ هی ؿَد کِ پشٍاًِ دس صاٍیِ ٍسٍدی عَقی ثشاثش كفش
دسخِ ػولکشد ثْتشی داسد .ایي کبّؾ دس کبسایی کوپشػَس
هـخلبً ثذلیل افضایؾ تلفبت دس ٍسٍدی عَقی هیثبؿذ.
 -6-2اثر زاویهی خروجی طوقی
دس ایي قؼوت ٍسٍدی ٍ خشٍخی تَپی ثِ كَست هوبع افقی
ٍ قبئن ،قؼوت ٍسٍدی عَقی ثِ كَست هوبع افقی ٍ ثِ
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قؼوت خشٍخی آى صاٍیِّبی˚ 6˚،4˚ ،2˚ ،0اػوبل هیؿَد.

شکل -96اثر منحنی توپی و طوقی روی ببزده

 -5-2اثر زاویه ورودی طوقی

 -7-2اثر تغییر همزمبن زاویه ورودی و خروجی طوقی
دس ایي ثخؾ ٍسٍدی ٍ خشٍخی تَپی ثِ كَست هوبع افقی ٍ
قبئن ٍ قؼوت ٍسٍدی ٍ خشٍخی عَقی سا ثِ عَس ّنصهبى دس

av
ap

شکل -97اثر منحنی توپی و طوقی روی نسبت فشبر

پغ اص اػوبل ایي تغییشات کوپشػَس دس دثی خشهیّبی
هختلف هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ ًتبیح ثذػت آهذُ دس
ؿکلّبی  21 ٍ 20هـبّذُ هیؿَد.
ثب هقبیؼِ ًتبیح ثذػت آهذُ ،هـبّذُ هیگشدد کِ ثب
افضایؾ صاٍیِ عَقی دس خشٍخی ،هیضاى اًحشاف خشیبى کبّؾ
یبفتِ ٍ دس ًتیدِ کبسایی ٍ ًؼجت فـبس کل کوپشػَس دس
ًقغِ عشح افضایؾ هییبثذ.

دس ایي هشحلِ صٍایبی خشٍخی ٍ ٍسٍدی تَپی ٍ ًیض خشٍخی
عَقی ثِ كَست هوبػی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .ثِ هٌظَس
ثشسػی اثش صاٍیِ ٍسٍدی عَقی صاٍیِّبی˚ 6˚ٍ 4˚،2˚،0ثِ
قؼوت ٍسٍدی عَقی دادُ ؿذُ اػت .ػپغ کوپشػَس دس
دثی خشهیّبی هختلف هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ
ًتبیح آى دس ؿکلّبی ً 19 ٍ 18ـبى دادُ ؿذُ اػت.

صاٍیِّبی˚ 6˚ٍ4˚ ،2˚ ،0تغییش دادُ کِ ًتبیح ثذػت آهذُ دس
ؿکل ً 23 ٍ 22وبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
ًتبیح ایي اػوبل تغییش ّن ًـبى هیدّذ کِ افضایؾ
ثبصدُ ًبؿی اص ایدبد تحذة دس خشٍخی عَقی تقشیجبً ثب کبّؾ
کبسایی ًبؿی اص افت ثشخَسد دس ٍسٍدی خٌثی هیگشدد .دس
ًتیدِ تغییش هحؼَػی دس کبسایی ٍ ًؼجت فـبس ًخَاّین
داؿت.

H
شکل  -98منحنی اثر تغییر زاویه ورودی طوقی

شکل -99منحنی اثر تغییر زاویه ورودی طوقی
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شکل -21منحنی اثر تغییر زاویه خروجی طوقی

شکل -29منحنی اثر تغییر زاویه خروجی طوقی
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شکل  -22اثر تغییر زاویه ورودی و خروجی طوقی روی ببزده

شکل -23اثر زاویه ورودی و خروجی طوقی بر نسبت فشبر

H
شکل  -24اثر فبصله تیغه جذاکننذه تب ورودی پره بر ببزده

 -8-2اثر تغییر مکبن تیغه جذاکننذه
فبكلِی لجِ ی ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ اص لجِ ٍسٍدی پشُ
کوپشػَس اٍلیِ  24mmهیثبؿذ .دس ایي قؼوت ایي فبكلِ ثِ

شکل -25اثر فبصله تیغه جذاکننذه تب ورودی پره

فبكلِّبی  29 mm ٍ 19mmتغییش دادُ ؿذُ اػت .ػپغ
کوپشػَس دس دثی خشهیّبی هختلف تحلیل ؿذُ کِ ًتبیح آى
دس ؿکلّبی ً 25 ٍ 24وبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
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 -3ارائه کمپرسور بب هنذسه اصالح شذه
دس پبیبى ،پغ اص ثشسػی پبساهتشّبی ٌّذػی هَثش دس عشاحی
پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض کِ دس افضایؾ ساًذهبى ٍ ًؼجت
فـبس حبئض اّویت ّؼتٌذ ،اكالحبتی ثش سٍی کوپشػَس اكلی
كَست هیگیشد ٍ  2کوپشػَس ثب هـخلبت ٍ هٌحٌی ػولکشد
آىّب دس صیش اسائِ هیؿَد .دس ایيخب دس  1کوپشػَس
هالحظبت ػبخت دس ًظش گشفتِ هیؿَد ٍ فبكلِ ثیي عَقی
ٍ ًَک پشُ آى ثشاثش  1mmهؼبدل ٌّذػِ اٍلیِ لحبػ هیؿَد
ٍ دس دیگشی فبكلِ ثیي عَقی ٍ ًَک پشّأى ثشاثش0/4mmدس
ًظش گشفتِ هیؿَد.
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ثب هقبیؼِ ًتبیح هیتَاى هـبّذُ کشد کِ کوپشػَس ثب
قشاسگیشی تیغِ خذاکٌٌذُ دس فبكلِ اٍلیِ خَد یؼٌی  24هیلی
هتشی اص لجِ ٍسٍدی ػولکشد ثْتشی ًؼجت ثِ حبلتّبی دیگش
داسد .پشٍاضح اػت کِ اػتفبدُ اص خذاکٌٌذُ ثشای کٌتشل
دیفیَطى تٌْب دس ًؼجتّبی فـبس ثبال هفیذ هیثبؿذ .اص عشفی
اػتفبدُ اص ایي تکٌیک ثبػث افضایؾ تلفبت اكغکبکی
هیگشدد .لزا دس ؿشایغی کِ ثبصیبفت فـبس صیبد ًیؼت کبّؾ
عَل تیغِ ثبػث کبّؾ تلفبت اكغکبکی ٍ دس ًتیدِ افضایؾ
کبسآیی دس ًقغِ ػولکشد هیگشدد.
 -9-2اثر تغییر زاویه ورودی تیغه جذاکننذه

شکل -26نمبیش زاویه ورودی تیغه جذاکننذه

 -9-3موارد اصالح شذه:
ً )1قغِ هوبػی هٌحٌی ثتب ثشحؼت عَل ًلفالٌْبسی ثشاثش
 78دسكذدس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
 )2هٌحٌی تَپی ٍ عَقی ثِ هٌحٌی

2

3

x  y
    1
b a

تغییش

دادُ ؿذُ اػت.
 )3عَل هحَسی پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض  5mmافضایؾ
دادُ ؿذُ اػت.
 )4صاٍیِ خشٍخی عَقی ثشاثش ˚ 6دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
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دس ایي ثخؾ دس حبلی کِ لجِ ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ دس
فبكلِ  24هیلیهتشی اص لجِ ٍسٍدی پشُ هیثبؿذ ،ثِ لجِ
ٍسٍدی آى صاٍیِّبی ˚ 10˚ٍ 5اػوبل هیؿَد .ثب تغییش دثی
خشهی ػولکشد کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ
ًتبیح دس ؿکلّبی  28 ٍ 27آٍسدُ ؿذُ اػت .دس ؿکل 26
هحل قشاسگیشی تیغِ خذاکٌٌذُ ٍ تغییش صاٍیِّبی اػوبل ؿذُ
ثِ آى ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
ثب اػوبل ایي تغییش ،هالحظِ هیگشدد کِ ثیـتش ثَدى
عَل تیغِ خذاکٌٌذُ دس ػوت سیـِ پشُ ثبػث افضایؾ تلفبت
اكغکبکی ٍ دس ًتیدِ ثبػث کبّؾ دس کبسایی کوپشػَس
هیگشدد.

64

 -2-3منحنی عملکردی کمپرسوراصالح شذه
ثب تَخِ ثِ ؿکلّبی  30 ٍ 29هـبّذُ هیکٌین کِ ثب
اكالحبت كَست گشفتِ دس حبلی کِ فبكلِ ثیي عَقی ٍ ًَک
پشُ ثشاثش 1mmثبؿذ دس ًقغِ عشح ) )4kg/sساًذهبى ثِ
اًذاصُ 2/4دسكذ ٍ ًؼجت فـبس ثِ اًذاصُ  1دسكذ افضایؾ
هییبثذ.

H
شکل  -27منحنی اثرزاویه ورودی تیغه جذاکننذه

شکل  -28منحنی اثرزاویه ورودی تیغه جذاکننذه
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شکل  -31منحنی مقبیسه کمپرسور اصلی و اصالح شذه

شکل  -29منحنی مقبیسه کمپرسور اصلی و اصالح شذه

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبكل اص تحلیل ػذدی کوپشػَس اٍلیِ ٍ
کوپشػَس اكالح ؿذُ هـبّذُ هیکٌین کِ دس هحذٍدُ دثی
خشهی عشح ،کوپشػَس اكالح ؿذُ ػولکشد ثْتشی اص ًظش
ثبصدُ ٍ ًؼجت فـبس داسد.

شکل  -39مبخ نسبی خروجی کمپرسور اولیه
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-3-3مقبیسه کبنتورهبی هنذسه اولیه و اصالحی
ؿکل 31کبًتَس ػذد هبخ سا دس خشٍخی پشٍاًِ ًـبى هیدّذ.
کبّؾ ػذد هبخ دس ًضدیکی دیَاسُ عَقی ًبؿی اص اًحٌبء
ؿذیذ دیَاسُ عَقی اػت .ؿکلً 32یض کبًتَس ػذد هبخ ًؼجی
سا دس خشٍخی سٍتَس ًـبى هیدّذّ .وبىگًَِ کِ اص هقبیؼِ

ایي دٍ کبًتَس ٍاضح اػت ،خشیبى خت ٍ ٍیک دس خشٍخی
پشٍاًِ اكالح ؿذُ تضؼیف گشدیذُ اػت ،کِ ایي اهش ثبػث
کبّؾ دس تلفبت اًشطی خشیبى هیگشدد .ثِ ػجبست دیگش ،ػذد
هبخ خشٍخی یکٌَاختتش ؿذُ اػت .ؿکلّبی  34 ٍ 33ثِ
تشتیت کبًتَس تَصیغ آًتشٍپی سا دس خشٍخی پشٍاًِّبی هَخَد
ٍ اكالح ؿذُ ًـبى هیدّذ .ثِ عَسیکِ اص ایي کبًتَسّب ًیض
ًوبیبى اػت افضایؾ آًتشٍپی خشٍخی پشٍاًِ اكالح ؿذُ کوتش
اػت .ثِ ػجبست دیگش ،آًتشٍپی خشٍخی یکٌَاختتش ؿذُ
اػت .ثذیي تشتیت تلفبت خشیبى ثبًَیِ ٍ اختالط کبّؾ یبفتِ
اػت.

شکل  -33آنتروپی خروجی کمپرسور اولیه

شکل  -34آنتروپی خروجی کمپرسور اصالح شذه

شکل  -32مبخ نسبی خروجی کمپرسور اصالح شذه
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گشدیذّبػت کِ ایي اهش ثبػث افضایؾ آؿفتگی خشیبى ٍ
افضایؾ تلفبت هیگشدد .دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ ایي افضایؾ
آًتشٍپی ٍ اًشطی خٌجـی آؿفتگی کوتشاػت ٍ ثذیي تشتیت
تلفبت خشیبى ثبًَیِ ٍ اختالط کبّؾ یبفتِ اػت .ؿکلّبی
 39تب  42کبًتَس خَاف خشیبى دس هقغغ ًلفالٌْبسی پشٍاًِ
سا ًـبى هیدّذ .دس ایي کبًتَسّب خَاف خشیبى دس فبكلِ ثیي
ّش دٍ كفحِ هتٌبٍة ،هتَػظگیشی هیؿًَذ .ثب هقبیؼِ
ؿکلّبی  40 ٍ 39هـبّذُ هیگشدد کِ هٌغقِ ثب ػشػت
پبییي خشیبى ٍ دس ًتیدِ کبّؾ هبخ ًؼجی دس قؼوت اثتذایی
ٍ اًتْبیی عَقی دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ ثْجَد یبفتِ اػت .ثِ
ػجبست دیگش ،گشادیبى ػشػت ثیي تَپی ٍ عَقی دس پشٍاًِ
اكالح ؿذُ کبّؾ یبفتِ اػت.
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دس ؿکلّبی  36 ٍ 35ثِ تشتیت کبًتَس تَصیغ ػذد هبخ
دس كفحِ پشُ ثِ پشُ ٍ دس ًضدیکی عَقی پشٍاًِّبی هَخَد ٍ
اكالح ؿذُ ًـبى دادُ هیؿَدّ .وبىعَس کِ اص ایي کبًتَسّب
ًوبیبى اػت ،دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ گشادیبى ػشػت ثِ
خلَف دس ػغح هکـی پشُ کبّؾ یبفتِ اػت .ایي پذیذُ
ًیض ثِ ًَثِ خَد ثبػث کبّؾ تلفبت دس پشٍاًِ هیگشدد.
ّوچٌیي دس خشٍخی پشٍاًِ خشیبى یکٌَاختتشی ثشای ٌّذػِ
اكالح ؿذُ هـبّذُ هیؿَد.
ؿکلّبی  38 ٍ 37ثِ تشتیت کبًتَس تَصیغ آًتشٍپی سا دس
كفحِ پشُ ثِ پشُ ٍ دس ًضدیکی عَقی پشٍاًِّبی هَخَد ٍ
اكالح ؿذُ ًـبى هیدّذ .ثِ عَسیکِ اص ایي کبًتَسّب ًیض
ًوبیبى اػت ،تـکیل گشداثِ قَی دس خشٍخی پشٍاًِ ثبػث
افضایؾ قبثل هالحظِ آًتشٍپی دس خشٍخی پشٍاًِ هَخَد

66
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شکل -35توزیع عذد مبخ در کمپرسور اولیه

شکل -36توزیع عذد مبخ در کمپرسور اصالح شذه

H
شکل  -37توزیع آنتروپی در کمپرسور اولیه

شکل  -38توزیع آنتروپی در کمپرسور اصالح شذه
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شکل  :39مبخ نسبی کمپرسور اولیه

شکل  -41مبخ نسبی کمپرسور اصالح شذه
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شکل  -49فشبر کلی کمپرسور اولیه
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-4بحث و نتیجهگیری

دس ایي پظٍّؾ ،کوپشػَس گشیض اص هشکض یک هَتَس تَسثَؿفت
هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِ ٍ ثب ثشسػی پبساهتشّبی هْن
تأثیشگزاس دس کبسایی کوپشػَس ،دس ساػتبی ثْجَد ػولکشد آى
اقذام گشدیذُ اػت .دس ایي ساػتب هحل قشاسگیشی ًقغِ
هوبػی هٌحٌی ثتب ،پشٍفیل هٌحٌی تَپی ٍ عَقی ،عَل
هحَسی پشُ کوپشػَس ٍ صاٍیِ خشٍخی عَقی ثِ ػٌَاى
تأثیشگزاستشیي پبساهتشّب ثش ػولکشد کوپشػَس تؼییي ؿذُاًذ ٍ
ثب اػوبل هقبدیش ثْیٌِ ثشای ایي پبساهتشّب ،افضایؾ ساًذهبًی
دس حذٍد  2/4دسكذ ٍ افضایؾ ًؼجت فـبس ثِ هیضاى  1دسكذ
حبكل ؿذُ اػت.

H

دس ؿکلّبی  42 ٍ 41کبًتَسّبی فـبس ػکَى ًؼجی
دس كفحِ ًلف الٌْبسی کوپشػَسّبی هَخَد ٍ اكالح ؿذُ
هقبیؼِ هیگشدد .هغبثق ؿکل  41افت فـبس ػکَى ًضدیکی
دیَاسُ عَقی دس خشٍخی سٍتَس ،تلفبت خشیبى سا دس ایي ًبحیِ
ًـبى هیدّذٍ .خَد اختالف فـبس اص قؼوت تَپی تب عَقی
ػجت هیؿَد خشیبى دس ایي قؼوت یکٌَاخت ًجبؿذ ٍ ؿبّذ
داؿتي گشادیبى ػشػت دس ایي هقغغ هیثبؿین .توبهی هَاسد
رکش ؿذُ ػجت تلفبت خشیبى ٍ کبّؾ ًؼجت فـبس کوپشػَس
هیؿَد .دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ خشیبى ػیبل یکٌَاختتش ٍ
گشادیبىّبی فـبس کوتش ؿذُ اػت کِ ّویي اهش ػجت
کبّؾ تلفبت ٍ افضایؾ ًؼجت فـبس ؿذُ اػت.

شکل  -42فشبر کلی کمپرسور اصالح شذه
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