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خالصه
عدم دقت کنتورها می تواند در ارزیابی برنامه های کنترل هدر رفت و برنامه های حفاظت منابع تاثیر مستقیمی داشته
و منجربه تصمیمات نادرستی شود .در این مقاله عملکرد یک کنتور  3/4اینچی ،ساخت یکی از کارخانه های ایران
با شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفت .کنتور از نوع توربینی مولتی جت خشک می باشد و در انجام شبیه
سازی فرض شد که مقادیر مربوط به گشتاورهای ترمزی مکانیکی وارد بر پروانه کنتور نظیر گشتاور اصطکاک
یاتاقانها و مغناطیس ناچیز و در حد صفر می باشد .جریان ورودی و خروجی کنتور کامال توسعه یافته و مدل آشفتگی
 SST:K-ωانتخاب گردید .با اعتبار سنجی نتایج حل با داده های کارخانه سازنده ،مدل دقت قابل قبولی داشته و
می توان از این مدل جهت بررسی تاثیر پارامترهای جریان بر عملکرد کنتور استفاده نمود .بعنوان یک نمونه کاربردی،
عملکردکنتور در حالت قرار گرفتن پمپ سانترفیوژ به صورت مستقیم در خروجی کنتور شبیه سازی گردید و نتایج
آن با حالت بدون پمپ مقایسه شد.

کلمات کلیدی :کنتور آب  ،گشتاور  ،سرعت گردشی پروانه  ،دبی

 -1مقدمه
کنتورآب ،بعنوان یک وسیله اندازه گیری جریان سیال درداخل لوله ،ایده ال نمی باشد و قابلیت ثبت دقیق مقدار آب مصرف
شده را ندارد[ . ]1هر کنتور بدون توجه به نوع آن ،دارای محدودیت اندازه گیری قابل مالحظه ای می باشد.اغلب اوقات ،قسمتی از
آب مصرف شده ثبت نمی شود و بنابراین هیچ هزینه ای توسط مصرف کننده پرداخت نمی شود .از سوی دیگر بسته به تکنولوژی
کنتور آب ممکن است عکس این نتیجه باشد ،یعنی مقدار بیش از آب مصرف شده ،ثبت گردد .به هرحال در هر دو حالت ،عدم دقت



کنتور می تواند در ارزیابی برنامه های کنترل هدر رفت و برنامه های حفاظت منابع تاثیر مستقیمی داشته و منجربه تصمیمات نادرستی
شود[ .]2بنابر این مهم است دامنه خطا اندازه گیری شده مشخص شود .امروزه با توجه به تنوع روش ها ،فناوری ها و دستگاههای
موجود ،به راحتی می توانیم دستگاه مناسبی را متناسب با کاربرد مربوطه انتخاب نماییم  .دستگاه اندازه گیری توربینی که دردهه 1960
طراحی وساخته شد ،به عنوان یک دستگاه اندازه گیری جریان مورد استفاده در صنعت نفت ،گاز و آب و فاضالب بکار میرود.
درایندستگاه ،نیروی دینامیکی سیال باعث چرخش روتورمیگردد و سرعت روتور متناسب با نرخ جریان ورودی است .تعداد چرخش
دور روتور متناسب با حجم عبوری از کنتور می باشد[ .]3طراحی وکالیبراسیون کنتورهایتوربینی با فرض پروفیل سرعت متحدالشکل
ورودی انجام می گیرد و در صورت تغییر در شکل پروفیل سرعت ،سرعت پروانه تغییرمیکند .برای یک میانگین سرعت ثابت ،پروفیل
سرعت غیرمتحدالشکل باعث سرعت باالتری نسبت به پروفیل سرعت متحدالشکل می شود .بنابراین برای اندازه گیری سیال با دقت
باال ،کنتور باید بطور صحیح نصب گردد[ .]2مشخصات کارکردی کنتورهای توربینی توسط مونتگومری در ژورنال مهندسی ASME
منتشر شده است[ .]4پارامترهای موردبررسی ،تاثیر میزان دبی ،ویسکوزیته ،فشار ،الگوی جریان ورودی و موقعیت مکانی کنتور در
سیاالت هیدروکربنی می باشد .اثر چگالی و عدد رینولدز سیال کاری (هوا) توسط لیز و همکاران بر روی کنتورهای توربینی مورد
بررسی قرار گرفته است[ .]5در این پژوهش نتایج عددی اثر رینولدز و چگالی بر عملکرد کنتور با داده های آزمایشگاهی کنتور در
شرایط مختلف بهره برداری و با یک دبی استارت مشخص مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج نشان دادند می توان از منحنی عملکرد
مدل کنتور برای شرایط مختلف بهره برداری با اطمینان مورد استفاده قرار داد .چیسورایت و کلراک  211مقاله ای با عنوان "پاسخ
پله ای کنتورهای توربینی برای مایعات" انتشار دادند[ .]6بررسی آنها برروی سه سایز مختلف کنتور و از روش مدلسازی ریاضی و
آزمایشگایی بود و آنها از طریق نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که پاسخ کنتورهای سایز کوچک مایع به تغییرات پله ای جریان (پله به
صفر یا افزایش از صفر) با تقریب نسبتا خوب( به جز در حالت کوچک بودن پله ) به صورت نمایی میباشد .همچنین نشان دادند،
ثابت زمانی کنتورها با چگالی سیال رابطه معکوس دارد .در پژوهش دیگر ،پاسخ دینامیکی کنتورهای توربینی کوچک در مایعات
توسط لی و همکارانش بررسی گردید [ .]7سایزهای انتخابی کنتور 25mm ،و کوچکتر از آن و جریان ورودی به کنتور نوسانی
میباشد .آنها دامنه میرایی پالسهای فرکانسی را از روش ریاضی و آزمایشگاهی مقایسه و میزان خطا را بدست آوردند .تحلیل اثر
ویسکوزیته بر عملکرد کنتورهای توربینی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی "  " CFDتوسط گائو و همکارانش
منتشر شد[.]8سیال مورد آزمایش آب ،روغن ترکیبی دیزل 1و روغن توربین 2می باشد .نتایج تست برای یک کنتور نمونه ،نشان داد با
افزایش لزجت سیال ،خطای خطی کنتور نیز افزایش می یابد.

 -2شبیه سازی عددی
نمونه کنتور موردبررسی جهت انجام شبیه سازی ،یک کنتور توربینی (سرعتی) خشک از نوع مولتی جت خانگی ساخت یکی از
کارخانه های داخل ایران است.کنتور های مولتی جت معموال برای مکانهای تجاری کوچک و مسکونی استفاده می شود .در این کنتورها ،سیال با
هدایت مناسب از طریق شیارهای موجود در محفظه داخلی به پروانه کنتور برخورد کرده و باعث گردش پروانه میگردد .میزان گردش پروانه
متناسب با حجم عبور سیال میباشد و سپس از طریق شیار هایی از محفظه داخلی خارج میگردد.
Diesel- oil mixture
Turbine oil

1
2

برای محاسبه میزان گشتاور اعمالی سیال بر روی پروانه از قوانین بقای جرم و ممنتوم ناویراستوکس از رابطه ( )1و رابطه ( )2داریم [:]9
o
0
d
∭ ρdV + ∬ ρν.ndA =0
dt cv
cs

()1

.

k

∭cv ρνdV + ∬cs ρν(ν.n)dA =-∬cs pndA+∬cs τndA+Fbf

()2

d
dt

که در آن : Vحجم : ν،سرعت :n،بردار یکه نرمال :A ،سطح مقطع: τ ،تان سور تنش وی سکوزیته :p ،ف شار و : Fbfنیروی اعمالی پره توربین به
سیال می باشد .مطابق رابطه () 3نیرویی که سیال به روتور اعمال می کند برابر نیروی روتور به سیال می باشد.
dFbf =-dFfb

()3
بنابراین گشتاور اعمالی بر روتور مطابق معادله ( )4برابر است با:

dMd =rdFb,y

()4

که در آن  rشعاع چرخش پروانه حول محورچرخش ا ست .گ شتاور اعمالی  Mdباعث چرخش روتور با سرعت زاویه ای  ωمیگردد .معادله
حرکت روتور به صورت معادله ( )5می باشد.

dω
=Md -Mr
dt

()5

Irotor

که در آن 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 Iممان اینرسی روتور و  Mrگشتاور اصطکاکی روتور حول محورچرخش پروانه میباشد.
با فرض جریان شبه مانا  ،به  )6(Error! Reference source not found.تبدیل می شود.
Md =Mr

()6

-1-2تولید مش
برای تولید مش از روش بدون سازمان در نرم افزار  ICEM-CEDاستفاده شد[. ]10با توجه به نوع کنتور مطابق شکل  ،1کنتور به سه
بخش تفکیک گردید :

نمای از باال محفظه داخلی کنتور

شکل  :1نمونه کنتور مورد بررسی



بخش اول ،ورودی کنتور تا محفظه داخلی ،بخش دوم ،محفظه داخلی کنتور که پروانه در مرکز آن واقع گردیده است وبخش سوم،
خروجی کنتور که از محفظه داخلی تا خروجی کنتور می باشد .هر بخش به طور مجزا به صورت المانهای حجمی شش وجهی ویا چاروجهی،
مش بندی گردید .در شکل  ،2مش بندی از محفظه داخلی تا خروجی کنتور نشان داده شده است.

شکل  :2مش مربوط به قسمت محفظه داخلی تا خروجی کنتور

جهت اطمینان از توسعه یافتگی جریان ،لوله ای به طول  10برابر قطرورودی کنتور در ورودی کنتور و  5برابر قطر خروجی
کنتور در خروجی کنتور در نظر گرفته و به عنوان مستقیم کننده جریان مش بندی میگردد[. ]8در این مرحله ،شبکه برای استخراج به نرم
افزارانسیس فلوئنت آماده است.
-2-2شبیه سازی در نرم افزار انسیس فلوئنت
برای انجام این مساله ،نرم افزار فلوئنت نسخه  15به کار گیری شده است .پس از اجرای نرم افزار فلوئنت در پنجره باز شده با توجه به
اینکه شبکه مورد ا ستفاده سه بعدی ا ست ،گزینه  3dانتخاب می شود .همچنین حلکننده با دقت م ضاعف 1انتخاب میگردد و بقیه گزینه ها به
حالت پیش فرض باقی میماند .با توجه به تراکم ناپذیر بودن سیال آب و سرعت پایین در دامنه ،حل کننده بر پایه فشار 2مناسب است .پس از آن
مدل آشففففتگی  k-𝜔 -sstکه یک مدل تلفیقی از 𝜔 k-و 𝜀 k-اسفففت که در مجاورت دیواره از مدل رینولدز پایین 𝜔 k-و در فواصفففل دور از
دیواره از مدل رینولدز باالی 𝜀 k-استفاده میکنند[.]9
4

مرز ورودی کنتور را به سرعت ورودی ،3تغییر می دهیم .مرز خروجی کنتور را از نوع فشار خروجی انتخاب میکنیم.در جریان های
تراکم ناپذیر ،باتوجه به در نظر گرفتن مرز ورودی جریان به صورت سرعت مشخص و فرم معادالت ناویراستوکس بر پایه گرادیان فشار ،فشار به

1

Double Precission
Pressure Based
3 velocity inlet
4 Pressure Outlet
2

تنهایی دارای اهمیت نیست و تنها گرادیان های فشار مورد نظرند .بنابراین فشار استاتیکی خروجی به دلخواه بر روی صفر تنظیم مینماییم.مرز مربوط
به پروانه از نوع دیواره متحرک چرخشی تعریف میگردد.
1

پس از تعریف ارتباط محدوده های محاسباتی ،روش های حل ،همبستگی بین معادالت فشار و سرعت در حالت حل کننده بر پایه فشار
و تفکیکی تنظیم میگردد .روش سیمپل  2که به صورت پیش فرض انتخاب شده است ،برای بیشتر شبیه سازی های مستقل از زمان مناسب است و
حل فشار به استاندارد و حل توربالنسی به  First Orderتغییر داده ،بقیه گزینهها نیز به صورت پیش فرض قابل قبول است.
-3-2مطالعه برروی استقالل شبکه
هر چند در نرم افزار  ICEM-CFDشبکه ای با کیفیت و تراکم مناسب تولید شده است ،لیکن جهت اطمینان از نتایج مستقل از ابعاد
شبکه ،مطالعه برروی شبکه ضروری است .بدین منظور با سرعت ورودی 0/5متر بر ثانیه ،میزان گشتاوراعمالی بر پروانه با تعداد مش هایی طبق
جدول 1محاسبه میکنیم .مشاهده میشود تغییرات گشتاور از مرحله  4به بعد ،تقریبا ثابت است و اختالف مرحله  5نسبت به  1/4،3درصد ،چندان
قابل توجه نیست .بنابراین با انتخاب تعداد مش های ایجاد شده در مرحله چهار ،نتایج شبیه سازی مستقل از شبکه بدست میآید.
جدول :1استقالل از مش

میزان گشتاور اعمالی()N-M

تعداد مش

مرحله

0.000634

326602

1

0.00068

347969

2

0.0007745

674817

3

0.0008094

1372.96

4

0.0008204

3053054

5

-4-2روش بدست آوردن سرعت پروانه کنتور
جهت بدست آوردن سرعت گردشی پروانه ،از الگوریتم ذیل به روش سعی و خطا استفاده گردید:
الف – ابتدا با یک سرعت گردش فرضی ،مقدار گشتاور وارد بر روتور بدست می آید[.]11
ب-با فرض ناچیز بودن مقدار گشتاورهای غیر سیاالتی (نظیر میزان گشتاور ترمزی یاتاقان و مغناطیس ،از Error! Reference source
) 7(not found.مقدار 𝜔 بدست میآید.

()7

M0
I

= ω1

که  Iممان اینرسی حول محور گردش پروانه کنتور می باشد و از نرم افزارهای طراحی هندسی ،مقدار آن استخراج شده است :

Coupling
SIMPLE



1
2

I=29015/35Kg*m2
ج-مقدار بدست آمده سرعت را مجددا درمحدوده محاسباتی روتور جایگزین کرده وسپس گشتاور وارد بر روتور را محاسبه میکنیم .پس از آن،
از ( )8مقدار سرعت جدید را بدست آورده ،تازمانی که اختالف سرعت فعلی با قبلی کمتر از 𝟑 𝟏𝟎−نباشد ،این مرحله تکرار میگردد.
) (ωn-2 -ωn-1 )(Mn
) (Mn -Mn-1

()8

ωn =ωn-1 +

و در آن  ،nمرحله  nام حل مساله میباشد.
جهت اعتبار سنجی نتایج شبیه سازی ،مقادیر محاسبه شده با نتایج سرعت ارائه شده توسط کارخانه سازنده مقایسه میگردد .همانگونه که
درجدول  2مشاهده می شود ،میزان حداکثر خطا 9/66 ،درصد ،مربوط به دبی مینیمم کنتور است.
جدول :2مقایسه نتایج سرعت گردشی پروانه کنتور بدست آمده با کارخانه سازنده

|

میزان خطا

سرعت دورانی

سرعت دورانی

درصد

کنتور از کارخانه

کنتور ،بدست

ورودی

سازنده ωf

آمده از روش

به

()rad/s

عددی ωn

کنتور

()rad/s

()m/s

ωn −ωf
ωf

|*100

عدد رینولدز

سرعت

دبی ورودی
به کنتور
()L/h

ردیف

9/66

1/439

1 /3

440/32

0/0233

25

1

9/21

2 /3

2/512

704/89

0/0373

40

2

8/83

3/85

3/51

1181

0/0625

70

3

8 /6

30/87

28/22

9449

0 /5

536

4

1/34

230/266

227/173

70451

3/728

4000

5

3/24

287/883

278/55

88083/4

4/661

5000

6

هر چند احتمال وجود خطای شبیه سازی در حل عددی با در نظر گرفتن کامل اصول شبیه سازی ،غیر قابل انکار است اما می توان با دقت قابل قبولی
،نتایج این مدل را پذیرفت .بنابراین میتوان از این مدل جهت بررسی اثر پارامترهای بهره برداری نظیر فشار  ،اغتشاشات جریانی حاصل از نصب
زانویی  ،پمپ و ...بر عملکرد کنتوراستفاده نمود
-3شبیه سازی کنتور در حالت نصب پمپ در خروجی آن
در این قسمت به عنوان نمونه ،اثرنصب یک پمپ سانترفیوژ به شکل مستقیم در خروجی کنتور ،شبیه سازی گردید .جهت شبیه سازی
رفتار پمپ از منحنی های عملکرد این نوع از پمپها استفاده شد .این منحنی ها نشان می دهند هد در دبی کم ،ثابت بوده و با افزایش دبی جریان،
آنقدر کاهش می یابد تا در دبی ماکسیمم به صفر می رسد [.]12

در این مساله از یک نمونه پمپ تجاری با قدرت  2اسب بخار استفاده شد  .با استفاده از منحنی عملکرد این پمپ ،هد آن در دبی های مورد بررسی،
استخراج گردیدو مرز خروجیکنتور ،فشار خروجی همراه با تقویت فشار  1در نظر گرفته شد[ .]10این مرز کامال شبیه شرط مرزی فشارخروجی

2

است  ،تنها با این تفاوت که در آن بر روی مرز خروجی یک تقویت فشار در نظر گرفته می شود .در این حالت جزئیات تجهیز از نظر جریانی در
نظر گرفته نمی شود ،اما تاثیر آن بر روی تغییرات فشار دیده می شود و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از جزئیات غیر ضروری شبیه سازی و
تولیدشبکه حذف میشود.
-4نتیجه گیری
در انجام این شبیه سازی ،شش دبی برای جریان ورودی به کنتور انتخاب گردید که شامل دبی های حداقل ،انتقال ،پایدار وحداکثر کنتور
و دودبی ما بین این دبی ها می باشند .شبیه سازی با فرض ناچیز بودن مقدار گشتاورهای غیر سیاالتی صورت گرفت و با داده های کارخانه سازنده
اعتبار سنجی گردید .بعنوان یک نمونه از کاربرد شبیه سازی کنتور ،اثر نصب پمپ سانترفیوژ به شکل مستقیم در خروجی آن مورد بررسی قرار
گرفت.
مقایسه سرعت گردشی پروانه در دو حالت بدون پمپ و با نصب پمپ در خروجی در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3مقایسه سرعت پروانه کنتور در دوحالت بدون پمپ و با نصب پمپ در خرو جی کنتور

نسبت

سرعت پروانه در

سرعت پروانه

عدد

دبی ورودی به

سرعت در حالت نصب

حالت نصب پمپ در

در حالت بدون

رینولدزدر

کنتور ()L/h

پمپ به بدون پمپ

خروجی

نصب پمپ

ورودی کنتور

ردیف

2 /5

2/66

1 /3

440/32

25

1

1/94

4/87

2/512

704/89

40

2

1/75

6/15

3/51

1181

70

3

0/99

28/036

28/22

9449

536

4

0/83

189/48

227/173

70451

4000

5

0/85

237/41

278/55

88083/4

5000
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همانگونه که جدول 3نشان می دهد ،رفتار کنتور در حالتی که پمپ در خروجی آن نصب شده است نسبت به حالت بدون پمپ در دبی
های مختلف ،متفاوت است  .بدین ترتیب که در دبی های باال ،در شرایط یکسان ،کاهش سرعت پروانه نسبت به حالت بدون پمپ (حداکثر کاهش



Exhaust Fan

1

Pressure Outlet

2

 تقریبا دوبرابر افزایش، سرعت گردشی پروانه نسبت به حالت بدون پمپ، دبیهای پایین، اما در جریانهایآرام.درصد ) مالحظه می کنیم17
.مییابد
تقديروتشکر-5
از شرکت آب و فاضالب استان قم بدلیل انجام هماهنگیهای الزم با کارخانه کنتور سازی و حمایت از پروژه تحقیقاتی تشکر و قدردانی
 همچنین از شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان به خصوص از کمیته تحقیقات شرکت که امکانات الزم را جهت انجام این.می شود
. سپاسگزاری مینماییم،پژوهش در اختیار دادند
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