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 به شرح ذیل  9911دانشگاه تهران در سال  آبی هایماشین توربو پژوهشی موسسهخالصه عملکرد 

 :گرددمیاعالم 

 

 استان  های پمپاژ تأمین آب شرببررسی عملکرد تجهیزات ایستگاه"سازی گزارش پروژه تکمیل و آماده

 "خوزستان

های پمپاژ بررسی عملکرد تجهیزات ایستگاه پروژهپمپاژ استان خوزستان های ایستگاهبا توجه به مشکالت 

منعقد گردید. بدنبال آن با جمع  8931این استان با سازمان آب و برق خوزستان در سال تأمین آب شرب 

،  تحلیل های هیدرولیکی و ضربت قوچی ها از طریق بازدید های میدانیآوری اطالعات این ایستگاه

 های پمپاژ بشرح ذیل:ایستگاه

 ایستگاه کوت امیر؛ 

 ایستگاه ام الدبس؛ 

 ایستگاه مسجد سلیمان؛ 

 ایستگاه دارخوین؛ 

 ایستگاه ماهشهر؛ 

 ایستگاه مرغزار؛ 

 ؛2و  8منصوری های ایستگاه 

 ایستگاه سربندر؛ 

 ایستگاه قیصریه. 

صفحه   8111انجام شد. گزارش پروژه و راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکالت هرایستگاه پمپاژ در 

 مکتوب و به کارفرما ارسال گردید. 

  بررسی طراحی های مختلف سیستم خنک کن داخلی پره توربین "های اول و دوم پروژه فازتکمیل

 بشرح ذیل: "بمنظور افزایش عمر V1.49گاز 

 ریخنککا هندسه لیهاو حیاطر ربهمنظو متلب ارفزا منر در کد توسعه: 8مرحله 

 ریخنککا یسیستمها لیهاو حیاطر ربهمنظو متلب افزارنرم در کدهایی توسعه مرحله ینا از فهد

 داده توسعه NX لناژور و متلب یکدها مجموعه مرحله ینا در سساا این بر. بود زیگا بینرتو یهاهپر

 ضخامت یعزتو کنترلی طنقا اههمر به هپر از مشخصی مقطع در جیرخا یرفویلا هندسه آن در که هشد

 یاضیر تعملیا منجاا با سپس و هشد یافتدر مکش و نشرا سمت در هشد دهپیمو لطو صددر برحسب
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 یرفویلا بین یفضا کلی رساختا کد ینا جیوخر. دمیشو دیجاا یرفویلا خلیدا هسته هندسه مختلف

 در ضخامت یعزتو به طمربو کنترلی طنقا تغییر با ندامیتو کاربر و دهکر مشخص را هسته و جیرخا

 در که داد ننشا جیکدهاوخر از حاصل نتایج. نماید تولید را نظرردمو هپر لیهاو شکل مختلف مقاطع

 قتد با را هپر عنو سه هر بر نظرردمو مقطع در هپر هسته هندسه کدها ،ستدر یهاورودی ئهارا رتصو

  .میکنند تعیین

 نتایج این مرحله در یک گزارش مشروح تهیه و برای کارفرما ارسال گردید.

 منر از دهستفاا با V3.42 لمد زگا بینرتو دوم یفرد هپر در ارتحر لنتقاا و نجریا زیشبیهسا: 2مرحله 

 +STAR-CMM  ارفزا

 همین بر. بود V3.42 زیگا بینرتو دوم یفرد هپر ارتحر لنتقاا و نجریا تحلیل وژه،پر زفا ینا از فهد

 یافتدر فرمارکا فطر از مسئله بر حاکم فیزیکی و زیمر یطاشر اههمر به نظرردمو هپر هندسه سساا

. شد دهستفاا روش دو از STAR-CCM+ افزارنرم کمک به نظرردمو هندسه یشبکهبند رمنظو به. یددگر

 جامد قسمت محاسباتی شبکه دوم روش در حالیکه در دبو رساختا ونبد کامالً شبکه تولید اول روش

 در. گرفت رتصو یافتهرساختا کامال رتبهصو ریخنککا یمسیرها یشبکهبند و رساختا ونبد ه،پر

 منجاا نظرردمو هندسه ارتحر و نجریا انمید تحلیل STAR-CCM+ ارفزا منر از دهستفاا با بعد مرحله

 محاسباتی یهالسلو ادتعد با انمیتو ترکیبی یشبکهبند از دهستفاا با که داد ننشا جیوخر نتایج. شد

 و ارتحر انمید زیشبیهسا از حاصل نتایج. داد منجاا را نظرردمو مسئله دیعد زیشبیهسا یکمتر

با نتایج بدست   ،STAR-CCM+ ارفزا منر همچنین نتایج حاصل از. به کارفرما گزارش گردید نجریا

 .  گرفت رتصو ریتجا یهاارفزا منر سایر باآمده 

 

 در  پذیرش و راهنمائی دانشجو دکتری  گسترش همکاری با دانشگاه لولیا کشور سوئد برای

 حوزه ماشین های آبی

دکتری مورد پذیرش قرار گرفتند که موضوع رساله دکتری این دانشجویان دانشجو  دودر این راستا 

 مرتبط با زمینه ماشین های آبی می باشد.  
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https://profile.ut.ac.ir/~mraisee
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