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 چکیده
پمپ مولکوالر در ماشین سانتریفیوژ گازی، نقش بسیار مهمی در کاهش نرخ کار انجام شده بر روی گاز و در نتیجه کاهش دمای 

 آنهندسی  مشخصاتال وابسته به با توجه به این که نسبت تراکم ایجاد شده توسط پمپ مولکوالر کام. قطعات حساس ماشین دارد

. باشدهای جدید میدقیق رفتار گاز درون آن، ابزاری مفید جهت طراحی پمپ برای طراحی ماشینسازی باشد، در نتیجه شبیهمی
اثر توزیع محوری و شعاعی برای . در این مقاله روش سیکافوس استسازی، حل تحلیلی معادالت حاکم با های شبیهیکی از روش

ضریب لغزشی  پمپ مولکوالر پیش بینی گردیده و اثر برای DSMC درون شیار توسط شبیه سازی مولکولی گاز سرعت چرخشی

 در معادالت مرتبط با حل تحلیلی روش سیکافوس لحاظ گردیده است.  سرعت حاصله از آن

 ضریب لغزشی سرعت، سیکافوس، DSMC ،مولکوالر پمپ کلمات کلیدی:

 
  

 مقدمه

شود و با تخلیه گازهای آن،  صب می  ضای روتور و بدنه ن سانتریفیوژ و بین ف شین  سمت باالی ما پمپ مولکوالر در ق

شو سته خارجی روتور می  شین کاهش می یابد.  دموجب کاهش نیروی درگ روی پو صرفی ما که در نتیجه آن، توان م

شد. اکنش گاز با روغن یاتاقان نیز میحفظ خأل اطراف روتور به منظور تعادل برای چرخش و عدم و تواند مورد توجه با

صرفی  صطکاکی بر افزایش هزینه برق م ستقیم توان ا یکی تواند و همچنین دمای قطعات روتور که میبا توجه به تاثیر م

ست آوردن یک  شد، به د شین با سب میاز مهمترین عوامل کرش ما سبت تراکم منا سبات مربوط به مقدار ن تواند در محا

شد.  سیار حائز اهمیت با ضای بیرونی روتور ب سال به این منظور توان اتالفی ف [ با ترکیب معادالت 1] 2000ساوادا در 

سن( و در انتها  شی و معادالت حاکم بر رژیم جریان کامالٌ مولکولی )تئوری ناد شرط مرزی لغز ستوکس با اعمال  ناویر ا

ضریب  ستفاده از یک  شده در رژیم جریان  kترکیب آن دو با ا سن بود به حل معادالت واقع  سته به عدد ناد که خود واب

رداخت. فضای درون ماشین سانتریفیوژ به دو قسمت درون و بیرون روتور تقسیم بندی گذرای باالی یک پمپ هلیکال پ
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شود. ستفاده از روش  می  شعاعی سرعت چرخشی با ا سپس اعمال آن به  DSMCتعیین پروفایل تغییرات محوری و  و 

 باشد.صورت یک ضریب در روش بیان شده توسط سیکافوس از اهداف اصلی این مقاله می

[ به بررسی مقدار نسبت تراکم در یک شیار هلیکال مستطیلی برای روتورهای با سرعت 2] 1961ر سال سیکافوس د 

محیطی پایین پرداخت )سرعت محیطی روتور کمتر از میانگین سرعت مولکولی گاز باشد( و نسبت تراکم را برای ابعاد 

همانطوری که در این مقاله رد مقایسه قرار داد. هندسی مختلف از یک پمپ مولکوالر با شیار مستطیلی و برای گاز هوا مو

دلیل  ذکر شده است، نتایج آن در سرعت های محیطی باال برای روتور، اختالف قابل توجهی با مقادیر واقعی دارد که

به همین دلیل در این باشد. جای سرعت رانشی گاز درون شیار میاصلی آن استفاده از مقدار سرعت محیطی روتور به 

[، مقدار ضریب لغزشی مورد استفاده در معادالت 3،4] DSMCروش  سازی مولکولی پمپ بانتایج شبیهمقاله با استفاده از 

 [.5،6] گردداصالح میسیکافوس 

 انجام کارروش 

، جریان ناشی از گرادیان 𝑞𝐼مقابل شیار را با  فضای روتور در دیوارهجریان ناشی از حرکت  [2] سیکافوس و همکارانش

تعریف کردند. در واقع دبی عبوری از درون  ′𝑞𝐷و جریان ناشی از لقی بین روتور و شیارها را با  𝑞𝐷فشار در شیارها را با 

( شماتیکی از جریان های شکل گرفته درون شیار پمپ مولکوالر 1در شکل )شیار حاصل جمع سه دبی مذکور خواهد بود. 

 است. نشان داده شده

 
 های شکل گرفته درون شیار. شماتیکی از جریان1شکل 
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قابل محاسبه  (1)رابطه  توسطپمپ بر اساس روابط سیکافوس مقدار نسبت فشار باالی پمپ مولکوالر به پایین 

 :[2]باشدمی

(1) 𝑙𝑛(
𝑃2

𝑃1

) =
3 𝑆 η 𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃

(1 + 𝜖) 4 𝐴
 

𝜖 =
ℎ2𝜋𝐷𝐶𝐿

2 𝐴2 𝑛𝑤
 

 که

(2) 
η =

𝑉𝑤

𝑣0

=
 𝑉𝑤

2√2𝑅𝑇
𝜋 𝑀

 

 

باشد. محیط شیار می 𝐶سطح مقطع و  𝐴قطر روتور،  𝐷جرم مولکولی گاز،  𝑀سرعت محیطی روتور،  𝑉𝑤در رابطه فوق 

دارای  های گاز باشدرابطه فوق در صورتی که سرعت محیطی روتور کمتر یا مساوی میانگین سرعت جنبشی مولکول

𝜂)باشد اعتبار می ≤ گردد. چرخشی گاز درون شیار استفاده می سرعت چرخشی روتور برای سرعت . در این رابطه از(1

نحراف به همین دلیل در صورتی که سرعت شیار از میانگین سرعت مولکولی بیشتر گردد، نتایج از مقادیر واقعی دچار ا

( مقدار DSMCکارلو )توان با شبیه سازی مولکولی همچون روش شبیه سازی مستقیم مونت می گردند. به همین دلیل می

ها درون شیار را تعیین کرد. در نتیجه با تعریف ضریب ز برخورد با روتور و قرارگیری آنهای گاز بعد اسرعت مولکول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           پیشنهاد کرد: ηدر روابط باال، می توان رابطه زیر را برای  𝐷𝑉لغزش 

(3) 
η =

𝑉𝑤

𝑣0

=
 𝐷𝑉𝑉𝑤

2√2𝑅𝑇
𝜋 𝑀

 

 

 نتایج

شیار از پمپ مولکوالر با روش  یک(، به شبیه سازی 3مورد استفاده در رابطه ) 𝐷𝑉در ابتدا برای تعیین ضریب لغزشی 

DSMC افزار استفاده برای این شبیه سازی، نرمافزار مورد پرداخته شده است. نرمOpenFOAM  و حلگرdsmcFoam 
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سازی رفتار گاز هوا درون یک شیار با سطح مقطع ای، به شبیهشرط مرزی دورهدر مدل انتخاب شده با استفاده از باشد. می

 کانتور سرعت چرخشی درون شیار نشان داده شده است. (2). در شکل مستطیلی پرداخته شده است

 
 شکل گرفته درون شیار . سرعت چرخشی2شکل 

تغییرات شعاعی و محوری سرعت چرخشی درون شیار به صورت  ،dsmcFoamسازی با حلگر نتایج شبیهبر اساس 

 باشد:قابل استخراج می (3شکل )

 
 . تغییرات شعاعی و محوری سرعت چرخشی3شکل 
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 های سانتریفیوژ با هندسه مستطیلی شکل و برایرابطه ضریب لغزشی برای پمپ مولکوالر ماشین (3با توجه به شکل )

 گردد:پیشنهاد می های روتورتمامی سرعت
(4) 𝐷𝑣 = (𝑎1𝑉𝑊 + 𝑎2)(𝑎3 + 𝑎4𝐾 + 𝑎5𝑟 + 𝑎6𝐾2 + 𝑎7𝐾𝑟 + 𝑎8𝑟2 + 𝑎9𝐾3 + 𝑎10𝐾2𝑟 + 𝑎11𝑟2𝐾) 

 که  
𝑎1 = −0.001614, 𝑎2 = 2.13, 𝑎3 = 0.4524, 𝑎4 = 1.222, 𝑎5 = −1.121, 𝑎6 = −0.7921 

𝑎7 = −1.754, 𝑎8 = 0.7154, 𝑎9 = −0.329, 𝑎10 = 1.307, 𝑎11 = 0.3511 

 

ای سرعت چرخشی گاز درون روتور شده برای ضریب لغزشی فوق دارای توزیع محوری و شعاعی بر رابطه پیشنهاد

لغزش برای گاز درون شیار  باشد که این امر موجب افزایش دقت این روش نسبت به حالت بدون اعمال ضریبمی

متر میلی 106و  96، 79های طولهای مولکوالر با د شده برای ضریب لغزشی، برای پمپگردد. بر اساس رابطه پیشنهامی

آورده شده است. در این شبیه سازی سرعت گرفته است و نتایج آن در شکل زیرسازی با روش سیکافوس صورت شبیه

میلی  3میلی متر، عمق شیار  5/3میلی متر، عرض شیار  100، قطر پمپ مولکوالر متر بر ثانیه 314چرخشی روتور برابر با 

 در نظر گرفته شده است. 24ابر با متر و تعداد شیار بر

 
 برای گاز هوا های مختلف پمپ مولکوالرلگاریتم نسبت تراکم برای طول. 4شکل 
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توان مشاهده کرد که در صورت لحاظ نکردن اثر ضریب لغزش سرعت، می (4)با مقایسه نتایج به دست آمده در شکل 

 تواند دچار انحراف گردد.درصد می 96مولکوالر تا توسط پمپ مقدار لگاریتم نسبت تراکم ایجاد شده 

 

 

 

 نتیجه گیری

شود. جریان درون شیار و لقی پمپ مولکوالر به دلیل جریان درون شیار پمپ مولکوالر از سه نوع جریان تشکیل می

های گاز با دو جریان به دلیل برخورد مولکول گردد. جریان مخالف با اینر بین باال و پایین پمپ ایجاد میاختالف فشا

گردد. در روش سیکافوس از مقدار مت باالیی پمپ مولکوالر ایجاد میدیواره روتور و در نتیجه حرکت به سمت قس

انحراف نتایج سرعت چرخشی روتور برای سرعت چرخشی گاز درون شیار استفاده گردیده است که این موجب ایجاد 

پمپ مولکوالر  از شیاریک سازی لغزشی سرعت به دست آمده از شبیه با توجه به اعمال ضریبگردد. میاز مقادیر واقعی 

سرعت پیشنهاد گردید که بر اساس  لغزشی ، تابع مناسب برای ضریبdsmcFoamبا حلگر  و با هندسه مستطیلی شکل

 درصد گردید. 96ی تا میزان عواقاز مقادیر  وجب کاهش انحرافضریب لغزش در معادالت سیکافوس، م اعمال این
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