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 از استفاده با آرام های جریان با های کانال در حرارت انتقال سازی شبیه

 دار زاویه حرکت با جداکننده
 

 گل محمدی هفشجانی حامد

 ایشاى ضْش، خویٌی ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ اًشطی، تبذیل گشایص هکبًیک سضتِ اسضذ، کبسضٌبسی التحصیل فبسؽ

 چکیده

طوٌذاى صیبدی تالشّب ٍ قشى تَاى هطبلؼبت آصهبیطگبّی ٍ تجشبی سا بِ کبس بشد. اص سبلبشای تحلیل سفتبس سیبالت هی ّبی ّبی گزضتِ دًا

ِ، بشسسی ٍ ضٌبخت سفتبس جشیبى اًی جْت هطبلؼ ّوچٌیي بب استفبدُ اص ًتبیج  ّبی هختلف اًجبم دادًذ.ّبی سیبالت ٍ دس طَل دٍساىفشٍا
سیل ٍ سٍابط سیبضی هؼبدالت حبکن تئَسی حبصل ضذُ اص آصهبیطبت هختلف ٍ استفبدُ کبسبشدی ٍ اهشٍصی بِ دست -گستشدُ هؼبدالت دیفشًا

تَسؼِ ٍ پیطشفت ػلَم کبهپیَتش ٍ استفبدُ  آٍسی ٍ تؼوین هؼبدالت هکبًیک سیبالت پشداختٌذ.آهذًذ. بسیبسی اص داًطوٌذاى ِب جوغ
الت هحبسببتی، جْت جْت حل ػذدی هؼبدالت هکبًیک سیبالت دس قشى ّبی بشًبهِ ًَیسی هٌطب پیذایص دیٌبهیک سیبگستشدُ اص صببى

ِب ػٌَاى  CFDاگش سٍش  یب سٍش ػذدی، یک سٍش جذیذ، سشیغ ٍ کبسبشدی دس دًیبی اهشٍص است. CFDحبضش گشدیذ ِب بیبى دیگش 
یببی تصهبى دس CFDگفت کِ دس  تَاى هضایبی آى سا ًسبت ِب دٍ سٍش دیگش ایٌطَسهی ضَدسَهیي سٍش تحلیل جشیبى سیبالت قلوذاد 

 افضایص بب دسیبفت، تَاىهی سبصیضبیِ ایي دس ضذُ اًجبم ّبیبشسسی س. دیببذ ی تحقیق ٍ سبخت کبّص هییببذ ٍ ّضیٌِ بِ ًتبیج کبّص هی

َلذص ػذد افضایص ٍ ًبًَرسات حجوی دسصذ افضایص ٍ دًذاًِ استفبع  دس دًذاًِ ٍجَد طشفی اص هبا، داد افضایص سا حشاست اًتقبل ًشخ هیتَاى سیٌ
 پبساهتشّبی سٍی بش چٌذاًی تأثیش ًبًَرسات ٍجَد ضَد،هی توبس سطح افضایص ٍ سشػت گشادیبى آهذى ٍجَد ِب ببػث جشیبى حشکت هسیش

-پبییي َلذصسیٌ اػذاد دس .کٌذهی ایجبد کبًبل ٍسٍدی ًَاحی دس جشیبى خطَط دس تغییشاتی فقط ٍ ًذاسد سیبل سشػت هبًٌذ ّیذسٍدیٌبهیکی

افضایص بیص اص حذ  داسد، سطح بِ گشهب هببدِل بشای بیطتشی فشصت سیبل ٍ یببذیه افضایص سیبل ٍ سطح بیي حشاست اًتقبل هیضاى تش

گیشد. ضشیب اًتقبل حشاست ًبًَ سیبل دالیل هختلفی داسد کِ بِ دلیل هطتشک بَدى دس توبم حبالت دس ایي قسوت هَسد بحث قشاس هی
ْبیتب دس غلظت  16% افضایص 1 دسصذی، غلظت 7% افضایص 5/0دسصذی، غلظت  5فقط افضایص  %025/0س غلظت بطَسی کِ د دسصذی ٍ ً

دسصذی هطبّذُ گشدیذ ٍ ّوبًطَس کِ اص ًتبیج هطخص است افضایص غلظت ببػث افضایص ضشیب اًتقبل حشاست ًسبی  5/13% افضایص 5/1

ًبسلت ًبًَ سیبل دس غلظت ًبسلت ًسبی کبّص هیّبی ضذُ است. ػذد  َلذصّبی کن، ػذد  یببذ  هختلف، هتفبٍت است. ِب طَسی کِ دس سیٌ
ًبسلت ًسبی سخ هی تقبل حشاست ِب ػلت افضایص بیطتش ضشیب ّذایت حشاستی کبّص ػذد  بب افضایص  ؛ ٍدّذ کِ بب تَجِ ِب افضایص اًذک ًا

 ببضذ. لظت دس افضایص ػذد ًبسلت هیدّذ کِ بیبى کٌٌذُ اثش غ سیٌَلذص، افضایص ًسبی ػذد ًبسلت سخ هی
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