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فرم تعریف طرح تحقيقاتی
 -1عنوان طرح تحقیقاتی:
0-0فاسسی :ضثیِ ساصی  ٍ LONGITUDINAL SCALE PIT 81C81WSPتشسسی سٍش ّای تْیٌِ ساصی ایي تجْیض تِ هٌظَس
افضایص تِ ًطیٌی رسات اکسیذ آّي
0-0اًگلیسی LONGITUDINAL SCALE PIT 81C81WSP Oxin Steel company Simulation And Analysing :
Methods Of Optimization Of this equipment In Order to Increase The Sedimentation Of Iron
Oxid Particles

 -2شرح کلی طرح:
دادُ ّا تِ دٍ لسوت تمسین هیطًَذ یکی هشتَط تِ ًوًَِ ّای آب است کِ تایذ اص آًاى تشای اًذاصُ گیشی پاساهتشّای هَسد ًیاص هاًٌذ کذٍست ٍ
 TSSاستفادُ ًوَد ٍ دیگش ی اطالعات ٌّذسی ٍ عولکشدی سیستن دس حال کاس است کِ ضاهل هطخصات اتعادی ٍ هیضاى دتی ٍ فطاس آب دس
جشیاى هی تاضذ .ایي دادُ ّا تَسط ًشم افضاس ANSYS FLUENTتشای تحلیل ٍضعیت هَجَد ٍ یا تحلیل تغییشات ایجاد ضذُ دس سیستن هَسد
استفادُ لشاس هی گیشًذ.الصم است هیضاى هَاد هعلك  ٍ TSSهَاد سٍغي هَجَد دس سیستن دس تخص ّای هختلف اًذاصُ گیشی گشددّ .وچٌیي
آهاسّا ی سال ّای گزضتِ ًیض هَسد تشسسی ٍ تحلیل لشاسهی گیشًذ تا سًٍذ تغییشات ایي پاساهتشّا هطخص گشدد.
دس ایي طشح ضشایط طشاحی سیستن تشسسی ضذُ ٍ دس صَست تغییش ،ساُ حلّای هٌاسة تشای کاّص رسات هعلك خشٍجی اص
 LONGITUDINAL SCALE PIT 81C81WSPاسائِ ضذُ است .دس صَست سفع هطکل ،عولکشد فیلتش ضٌی تِحالت اٍلیِ تشگطتِ ٍ هطکل
آى تشطشف هیضَد.الصم است تا استفادُ اص طشحّای جذیذ ،هَاد هعلك ٍ سٍغي دس آب کاّص یاتذ تا هطکل گشفتگی فیلتشّای ضٌی تشطشف
ضَد .الصم است طشاحی سیستن هَسد تشسسی لشاس گیشد ٍ تشاساس ضشایط جذیذ عولکشدی ،ظشفیت آى اسصیاتی ضَد تا دس صَست تطخیص
هطکل ساُ حلّای جذیذ اسائِ ضَد.
ّوچٌیي دس صَست تغییش ضشایط طشاحی الصم است دالیل آى تشسسی ضذُ ٍ دس صَست اهکاى عَاهل تغییش دٌّذُ تشطشف ضًَذ تا سیستن تِ
حالت طشاحی تشگشدد ٍ اگش ضشایط لاتل تغییش ًیست ساُ حلّای هٌاسة اسائِ ضَد.

 -3اهداف تحقیق:
ضثیِ ساصی LONGITUDINAL SCALE PIT 81C81WSP
ضٌاسایی عَاهل هَثش دس تصفیِ رسات هعلك دس آب
اسائِ ساُ حل هٌاسة تشای افضایص هیضاى تِ ًطیٌی رسات هعلك دس  ٍ LONGITUDINAL SCALE PIT 81C81WSPپیطگیشی اص ٍسٍد
سٍغي تِ فیلتشّای ضٌی
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