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 درون چندجزئی و ایزوتوپی غلظت اجزاء یک مخلوط گاز شعاعی و محوری بررسی تغییرات

 DSMCماشین سانتریفیوژ گازی با استفاده از روش 
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 امینی، الهام )2(- اعزازی، فرزانه )1(

 سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای1

    سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته ایران2

 چکیده:

 چند گازمختلف شامل گازهای چندجزئی و یک سانتریفیوژ برای مخلوط گازهای روتور داخل گاز  در این مقاله تغییرات غلظت
با استفاده از روش  "های حرارتی و مکانیکیو با حضور تمامی محرک گردش صلب" حالت دو در ایزوتوپی هگزافلوراید اورانیم

DSMC  اجزاء هرشعاعی از  بندیالیه ین، چنددرون روتور در دهند که با حضور مخلوط چند گازگردد. نتایج نشان میمی تعیین 
ای نزدیک محور روتور ترین گاز در الیهسبک و ترین گاز در الیه کناری دیوارهای که سنگینگیرد به گونهگاز درون روتور شکل می

کنار اسکوپ  235 های ایجاد جریان محوری درون روتور، غلظت ایزوتوپ سبک اورانیمهمچنین با وجود محرکگیرند. قرار می
 شود.محصول بیشتر از اسکوپ پسماند می

 DSMC کامل، برگشت جریان صلب، گردش جریان جزئی، چند گازهای گازی، سانتریفیوژ کلیدی: کلمات

 

 مقدمه-1

 نیروی تأثیر تحت و شودمی روتور وارد جزء یا ایزوتوپ چند یا دو از ترکیبی با گاز گازی، سانتریفیوژ ماشین یک در

 به ترسبک جزء و دیواره به ترسنگین جزء باشد،می خأل محفظه یک در روتور دوران از ناشی که شدیدی مرکز از گریز

برای حل . گیردهای یک گاز صورت میایزوتوپ بین شعاعی جدایش ترتیب این به و شوندمی نزدیک روتور محور

همچنین مقاالت [. 2و1معادله توزیع غلظت در راستای محوری، روش تقریب میانگین شعاعی توسط کهن ارائه گردید]

های های محاسباتی، روشپیشرفت سیستمبا متعددی هم برای حل معادله غلظت دو بعدی با روش عددی آمده است. 

سازی مستقیم مونت ها، روش شبیههای الگرانژی مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از این روشتری همچون روشدقیق

گیرد. در این روش به جای های گاز رقیق مورد استفاده قرار می( که برای شبیه سازی جریانDSMCباشد )کارلو می



 

2 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

گردد که برای محدوده بولتزمن، از مفهوم فیزیکی به کار رفته در استخراج معادالت بولتزمن استفاده میحل معادالت 

های جریان کاربرد دارد. یک حل از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو با انتخاب تعداد مناسب شبکه وسیعی از رژیم

 2013[ در سال 4. بِرد ][3]کندادالت بولتزمن برابری میزمانی و همچنین تعداد ذرات شبیه سازی باال با حل معو بازه

به بررسی تغییرات غلظت برای گازهای هلیوم، آرگون و زینان در داخل یک ماشین سانتریفیوژ در یک بُعد پرداخت و 

 2015در سال [ 5]خادم و همکارانش  های فشار، غلظت و سرعت چرخشی را بر حسب شعاع به دست آورد.پروفایل

ای و دمای ررسی جریان داخلی مخلوط حاوی گازهای آرگون و هلیوم درون یک استوانه دوار با سرعت زاویهبه ب

دیواره ثابت با روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو پرداختند. آنها نتایج خود را با استفاده از دو روش برخورد کروی 

 بررسی به 2011 سال در[ 6] کوماران و پرادهان ادند.سخت تغییر پذیر و کروی نرم تغییر پذیر مورد بررسی قرار د

 از استفاده با شعاعی راستای در بعدبی ترم اساس بر باال سرعت با چرخان استوانه یک داخل محوری جرمی فالکس

 . یافتند دست مشابهی نتایج به و نمودند مقایسه یافتهتعمیم انساگر مدل با را خود نتایج و پرداختند DSMC روش

 بر روی های حرارتی و مکانیکیمحرکدر مقاله حاضر، جدایش محوری در یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از اعمال 

که درون روتور، عالوه  شودداده میمورد بررسی قرار گرفته است و نشان  DSMCبا روش  گازهای چند ایزوتوپی مخلوط

توان به یک جدایش محوری نیز می ها،کز(، با اعمال محرکجدایش شعاعی )به دلیل اعمال نیروی گریز از مریک بر 

 دست یافت.

 تئوری-2

 جداسازی به وسیله سانتریفیوژ -2-1

های حرارتی در جهت شعاعی و بر اثر اعمال محرکدر اثر شتاب گریز از مرکز  روتور، اجزای سبک و سنگین گازدر یک 

از هم جدا  در جهت محوریها( و مکانیکی )شامل اسکوپ و بفل( )شامل گرادیان دمایی دیواره و اختالف دمای کپ

ها در اثر تحرک گرمایی به طور مداوم در حال حرکت دایمی یا حرکت براونی شوند. از دیدگاه مولکولی، مولکولمی

های دیگر نفوذ کند و مسافتی را طی کند. در مدت شود که یک مولکول در میان مولکولتحرک مولکول باعث میهستند. 

های کنترلی مجاور خود های گاز داخل یک حجم کنترل کوچک با یکدیگر برخورد کرده و به حجمکوتاه، مولکول زمان

کند تا به حجم کنترل مجاور خود محدوده خود جهش می کنند. در مقیاس زمانی بزرگتر، مولکول به بیرون ازنفوذ نمی

کند و با زمان یک وارد شود. به تکرار این حرکت مولکولی که یک میانگین مربع جابجایی از یک مولکول را توصیف می

گاه توان به صورت زیر از دیدگویند. به عبارتی دیگر ضریب نفوذ را میرابطه خطی دارد نفوذ از دیدگاه مولکولی می

 [:7مولکولی توصیف کرد]
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 هر در که سرعتی باشند.می بررسی قابل مولکولی دیدگاه از استفاده با سانتریفیوژ ماشین یک درون جرم انتقال مکانیزم سه

 سرعت از تواندمی که باشدمی جهت آن در هامولکول همگی همرفت سرعت واقع در دارد وجود روتور درون در جهت

 هامولکول جرم و قطر در اختالف دلیل به نیز غلظت اختالف گردد. ایجاد نیز گازی هایمولکول یا دیواره دمای با متناسب

 اوتمتف جرم و قطر با هامولکول از دیگری الیه در توانندمی معین جرم و قطر با هاییمولکول که گونه این به گرددمی ایجاد

 بندی الیه ایجاد باعث که گرددمی ایجاد هامولکول تک تک به خارجی نیروی یک اعمال دلیل به فشار اختالف کنند. نفوذ

 گردد.می کمتر فشار با الیه سمت به باالتر فشار با الیه از هامولکول حرکت موجب امر این و شودمی روتور درون متفاوت

 ایجاد غلظت تغییرات توانمی لذا باشند؛می ارزیابی قابل DSMC مولکولی پایه بر روش از استفاده با هامکانیزم این سه هر

 فاکتور مقدار مطلوب، ایزوتوپ غلظت تعیین از پس انتها در نمود. تعیین DSMC روش از استفاده با را روتور درون شده

𝑦𝑖) است محاسبه قابل (2) رابطه از ماشین جداسازی
𝑝 مطلوب ایزوتوپ غلظت i و محصول اسکوپ در 𝑦𝑖

𝑤 غلظت 

  :باشند(می پسماند اسکوپ در i مطلوب ایزوتوپ

(2) 
α =

𝑦𝑖
𝑝 1 − 𝑦𝑖
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 DSMCالگوریتم روش  -2-2

سرعت هر  توان در انتها موقعیت وها، میها با یکدیگر یا دیوارهضمن دنبال کردن ذرات و بررسی برخورد آن روشدر این 

غلظت هر جزء گازی را پس از به تعادل رسیدن جریان ثبت  از جملههای ماکروسکوپیک مولکول گازی و در نتیجه کمیت

کنند و سپس برای برخورد با دیواره یا کرد. ذرات درون هر شبکه به طور متوالی در امتداد یک مسیر خطی پیشروی می

  باشد:شامل مراحل زیر می روشکلی این شوند. به طور برخورد با یکدیگر بررسی می

 مقداردهي اوليه موقعيت و سرعت به هر جزء گازی -1

 شبکه بندی ناحيه محاسباتي -2

 حركت دادن ذرات و برخورد با سطح  -3

 برخورد ذرات با يکديگر  -4

 گيری از اجزاء گازی داخل هر شبکهنمونه -5

 محاسبه كميت های ماكروسکوپيک مربوط به هر جزء گازی-6

 برگشت به قسمت سوم  -7
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 حل مدل و استخراج نتایج-3

 هاجدایش شعاعی بدون حضور محرک-3-1
 

در یک مختصات متقارن محوری برای یک روتور ماشین سانتریفیوژ در حالت گردش  DSMCروش این تحقیق توسط 

است که با سرعت  مترمیلی 100و شعاع  مترمیلی 200صلب صورت گرفته است. سانتریفیوژ مورد بررسی، به طول 

گازهای  %95گاز سبک هوا به همراه  %5حاوی رادیان بر ثانیه در حال چرخش است. سیال درون استوانه  6000ای زاویه

ها بر واحد حجم که به طور یکنواخت در محیط شبیه . تعداد کل مولکولباشدسنگین زینان و هگزافلوراید تلوریم می

های واقعی انتخاب گردیده است و مقدار ضریب تکثیر )نسبت تعداد مولکول 406/1 × 2110گیرند برابر سازی قرار می

ساعت برای رسیدن  420زمان شبیه سازی حدود در نظر گرفته شده است.  812/2 × 1510به ذرات شبیه سازی شده( برابر 

رای ترکیب گازهای هوا و تغییرات غلظت شکل گرفته درون روتور ببه تغییرات غلظت نهایی در نظر گرفته شده است. 

 نشان داده شده است.  1زینان و همچنین ترکیب گازهای هوا و هگزافلوراید تلوریم در شکل 

  الف(
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 ب(
 

: تغییرات غلظت شکل گرفته درون یک ماشین سانتریفیوژ در حالت گردش صلب برای گازهای چند جزئی 1شکل 

 هگزافلوراید تلوریم %95هوا و  %5زینان ب(  %95هوا و  %5الف( 

 مولی کسر از باالیی درصد زینان، و هوا گازهای ترکیب صورت در باشدمی یمتوسط جرم دارای زینان اینکه دلیل به    

 مولی کسر به روتور دیواره به شدن نزدیک با و گیردمی قرار هوا گاز مجاورت در و روتور محور محدوده در نیز زینان

 مولکولی جرم افزایش دلیل به تلوریم هگزافلوراید و هوا گازهای ترکیب برای رفتار این شود.می دهافزو هوا نسبت به زینان

 تلوریم هگزافلوراید سنگین گاز تراکم که ایگونه به شد. خواهد متفاوت مقداری زینان، به نسبت تلوریم هگزافلوراید گاز

 افزایش قبل حالت به نسبت نیز محور در هوا سبک گاز موجودی و افزایش زینان گاز به نسبت روتور چرخان دیواره کنار

 یابد.می

 

 هاجدایش شعاعی و محوری با حضور کلیه محرک-3-2

 20 شامل حرارتی هایمحرک که صورتی در (0072/0 اولیه فراوانی درصد )با 235 اورانیم ایزوتوپ غلظت تغییرات 

 برای شوند اضافه سازی شبیه به نیز خوراک اثر و بفل و اسکوپ هایمحرک همچنین و دیواره روی دمایی گرادیان کلوین

 بر متر 565 روتور چرخشی سرعت است. شده داده نشان 2 شکل در متری میلی 100 شعاع و 1130 طول با ماشین یک

 با گرددمی مشاهده شکل در که همانطوری است. گردیده انتخاب قبل قسمت همانند نیز سازیشبیه ذرات تعداد و ثانیه

 مشخصی غلظت تغییر یک نیز روتور محوری راستای در روتور، درون محوری جریان ایجاد هایمحرک حضور به توجه
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 جداسازی فاکتور مقدار (2) رابطه به توجه با که است گرفته شکل پاسکال 200 دیواره فشار در 235 ایزوتوپ برای

 د.گردمی تعیین 26/1 حدود سازیشبیه مورد سانتریفیوژ

 
 و حرارتی هایمحرک وجود با روتور درون گرفته شکل 235 ایزوتوپ محوری تغییرات .2 شکل

 مکانیکی

 

 گیرینتیجه-4

توان جریان و غلظت شکل گرفته درون یک روتور را تعیین کرد. با توجه به این که روش می DSMCبا استفاده از روش 

DSMC  بازه زمانی محاسبه کند، در نتیجه با ثبت کردن مقادیر سرعت و  موقعیت و سرعت هر ذره را در هرقادر است

توان رفتار جریان و غلظت شکل گرفته درون روتور را تعیین کرد. در این مقاله نشان داده شد که با می ،موقعیت ذرات

در محوریت  گیری گاز هوا، شکلتلوریموجود درصدهای مختلف گازسبک هوا با گازهای سنگین زینان و هگزافلوراید 

تراکم گاز هگزافلوراید تلوریم در کنار دیواره روتور نسبت  و باشدروتور بیشتر از گازهای زینان و هگزافلوراید تلوریم می

های مختلف حرارتی و با حضور محرک همچنین د بود.هآن( بیشتر خوا به گاز زینان و هوا )به دلیل جرم مولکولی بیشتر

گیرد که نشان داده شده در صورت استفاده از یان محوری درون روتور شکل میمکانیکی درون روتور، یک جر
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رخ  235هگزافلوراید اورانیم، یک جداسازی محوری نیز درون روتور برای ایزوتوپ اورانیم  238و  235های ایزوتوپ

 دهد.می
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