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محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم های کامالً مولکولی و گذرای فضای بین روتور و بدنه 

 یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش های تحلیلی
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 نوری، مسعود2
 ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ایسازمان انرژی اتمی ایران1

 ، شرکت فناوری های پیشرفته ایرانسازمان انرژی اتمی ایران2

 چکیده

نقش مهمی در تعیین توان مورد نیاز برای موتور آن دارد.  شودتوانی که در اثر حضور گاز در ماشین سانتریفیوژ مصرف می
توان از حاصل باشد. توان مصرفی گاز درون ماشین را میمطرح می و در زمان گازدهی ماشین تنها در دور نامی این توان 

در این مقاله سعی بر آن گردیده است  به دست آورد. بدنهفضای بین روتور و  و فضای درون روتور جمع توان مصرفی در

جریان کامالً مولکولی و گذرا در فضای  هایدر رژیم ناشی از گازهای تحلیلی، مقدار توان اصطکاکی که با استفاده از روش
محاسبه شده از  مقدار توان اصطکاکی مقایسه نتایج با . بابین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ فرضی محاسبه گردد

جریان کامالً مولکولی و گذرا  هایروش قابل اعتماد جهت محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیمیک های مولکولی، شرو
 .می گرددهای تحلیلی انتخاب روش از بین

 های تحلیلی، روش مولکولیتوان اصطکاکی، رژیم جریان کامالً مولکولی، رژیم جریان گذرا، روش کلمات کلیدی:
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Abstract 
A flow regime in different subsystems of a centrifuge machine effects on the overall friction power. The power 

that is consumed by the presence of gas in a centrifuge machine is only mentioned in the nominal velocity. The 

friction power of gas inside the machine can be obtained from the sum of the power in the space between the 

rotor and casing and the space inside the rotor. In this paper, it has been tried to calculate the amount of 

frictional power used in a fully molecular and transient flow regime in the rotor and the casing of a hypothetical 

centrifuge machine using analytical methods and then, considering the frictional power of molecular methods, 

a method for calculating fractional power in a completely molecular and transient flow regime with analytical 

methods is selected. 
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 مقدمه

گردد، ذرات همانگونه که گاز داخل یک ماشین سانتریفیوژ باعث تولید توان اصطکاکی برای ماشین سانتریفیوژ می

توانند باعث ایجاد توان اصطکاکی برای یک ماشین سانتریفیوژ بین روتور و بدنه نیز میگازی واقع شده در فضای 

ای که فضای زیر پمپ مولکوالر باشد به گونهگردند. در واقع در فضای بین روتور و بدنه، فشار گاز بسیار پایین می

ی قرار گرفته در ناحیه کامالً مولکولی هادهد. با وجود اینکه تعداد مولکولیک ناحیه کامالً مولکولی را تشکیل می

مولکول در واحد حجم مکعب(، ولی به دلیل برخورد 1017باشد )حدود نسبت به یک فشار استاندارد بسیار کمتر می

های گازی با سطوح منحنی شکل با سرعت چرخشی بسیار باال، نیروی برشی که ذرات به سطوح مستقیم مولکول

گردد. از آنجایی که در یک توان اصطکاکی به نسبت چشم گیری برای آن ناحیه میکنند باعث ایجاد اعمال می

رابطه ضریب  1مینهانگ بائو ،گیردهای کامالً مولکولی، ویسکوزیته هوا تحت تأثیر فشار و دما قرار میرژیم

نیز یک  3ساراف .]1[را جهت محاسبه مقدار تنش برشی مورد استفاده در توان اصطکاکی بیان کرد 2ویسکوزیته مؤثر

 4. سرسیگنانی]2[کرد ارائه مؤثرمنحنی برای ویسکوزیته  انطباق بارابطه اصالح شده و ساده شده برای کدنویسی 

نهایت بر اساس رسی به تنش برشی در عدد نادسن بیای را بر اساس نسبت تنش برشی در فضای مورد برنیز رابطه

نیز در مقاله خود دو رابطه برای محاسبه مقدار تنش برشی  5هوکودامبیبا .]3[ضرایب ثابتی از عدد نادسن بیان کرد

را برای  ایرابطهدر مقاله خود نیز  6ویجوال .]4[کرد ارائهدر رژیم جریان کامالً مولکولی و برای یک جریان کوییت 

نیز برای محاسبه تنش ای را همچنین رابطه تغییرات ویسکوزیته دینامیکی به صورت تابعی از عدد نادسن بیان کرد.

ار می گیرد ولی این رابطه بیشتر برای رژیم جریان لغزشی مورد استفاده قر برشی بر اساس عدد نادسن بیان کرد.

سون و همکارانش نیز یک حل عددی  .]5[باشدز با مقداری خطا قابل استفاده میمولکولی نی امالًبرای رژیم جریان ک

در این مقاله بر اساس روابط تحلیلی  .]6[ی مربوط به عدد نادسن به دست آوردندهارژیم برای تنش برشی در تمامی

، مقدار توان اصطکاکی برای فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ مذکور یک از مقاالت در هربیان شده 

                                                           
1  Minhang bao 
2  Coefficient of effective viscosity 

3 Saraf 

4 Cercignani 

5 Bahukudumbi 
6 Veijola 
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روش مولکولی و در انتها بر اساس مقدار توان اصطکاکی به دست آمده از  شدهمحاسبه  برای گاز هوا فرضی

(DSMCیکی از توان ) .های اصطکاکی انتخاب گردیده است 

 

 

 تئوری

فضای بیرونی کپ باالیی  هایشامل توان اتالفی در قسمت ،فضای بین روتور و بدنهدر به طور کلی توان مصرفی 

فضای فضای پایین پمپ مولکوالر )شامل فضای روبروی کرش رینگ و  و روتور،فضای روبروی پمپ مولکوالر

 (1)شکل  باشد.بیرونی کپ پایینی روتور( می

 
 : شماتیکی از نواحی ایجاد توان اصطکاکی در فضای بین روتور و بدنه1شکل 

گیرد در نتیجه در ناحیه های کامالً مولکولی، ویسکوزیته هوا تحت تاثیر فشار و دما قرار میاز آنجایی که در رژیم

استفاده شده است. در این رابطه ویسکوزیته به عدد نادسن مؤثر پایین پمپ مولکوالر از رابطه ضریب ویسکوزیته 
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( بیان کرد که در این 1)به صورت رابطه  مؤثرای را برای ضریب ویسکوزیته باشد. مینهانگ بائو رابطهوابسته می

 .]1[باشدای از عدد نادسن قابل محاسبه میمحدوده گستردهبا  مؤثررابطه ضریب ویسکوزیته 

باشد. با میکمیت فشار  𝑃و  ثابت بولتزمن 𝑘𝐵 قطر مولکول هوا، d، فاصله بین روتور و بدنه L ،در روابط مذکور

𝜇0هوا در فشار اتمسفر ) محاسبه عدد نادسن و ویسکوزیته = 1.7894 × 10−5  𝐽 𝑘⁄ با  مؤثر(، مقدار ویسکوزیته

 گردد.( تعیین می1)رابطه 

 ویسکوزیته مؤثر در، یک رابطه اصالح شده و ساده شده از های کامپیوتریی در برنامه نویسیسازی عملبرای پیاده

 :]2[بیان کرد مؤثربرای ویسکوزیته  زیر بیان گردیده است. ساراف رابطه زیر را به وسیله تطبیق منحنی

(2) 𝜂𝑒𝑓𝑓,𝑚 =
𝜂

1 + 2𝐾𝑛 + 0.2𝐾𝑛
0.788𝑒

−𝐾𝑛
10⁄

 

روش دیگری نیز توسط باشد. می %0.6±کمتر از  𝐾𝑛ماکزیمم خطای نسبی برای این تقریب در هر مقداری از 

برشی در فشار کاماًل ارائه گردیده که بر اساس نسبت تنش برشی در فشار مورد نظر به تنش  ]3[سرسیگنانی 

𝜏𝑥𝑦به  𝜏𝑥𝑦 مولکولی است. سرسیگنانی نسبت تنش برشی
را برای دو صفحه موازی یکدیگر که یکی از صفحات  ∞

 :در حال حرکت باشد به صورت زیر ارائه کرد Uثابت و دیگری با سرعت ثابت 

(3)  
π𝑥𝑦 =

𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑥𝑦
∞

= −
𝑎1𝐾𝑛2 + 𝑎2𝐾𝑛2

𝑎1𝐾𝑛2 + 𝑎3𝐾𝑛 + 𝑎4

      𝑎1 = 1.3056, 𝑎2 = 2𝜋, 𝑎3 = 7.5939, 𝑎4 = 𝜋 

باشد. در نتیجه برای در رژیم جریان کامالً مولکولی تنش برشی متناسب با دانسیته و سرعت نسبی صفحات می

 باشد:جریان کوییت مذکور، مقدار تنش برشی در یک رژیم کامالً مولکولی به صورت زیر قابل بیان می

(4) 𝜏𝑥𝑦
∞ = −𝜌0𝑈√

2𝑅𝑇𝑤

𝜋
 

 باشد:ای را مشابه با رابطه بیان شده توسط سرسیگنانی بیان کردند که به صورت زیر مییک رابطه ]4[باهوکودامبی

(5) π𝑥𝑦 =
𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑥𝑦
∞

= −
𝑎𝐾𝑛2 + 2𝑏𝐾𝑛

𝑎𝐾𝑛2 + 𝑐𝐾𝑛 + 𝑏
      𝑎 = 0.52969, 𝑏 = 0.602985,   = 1.627666 

ویجوال  اند.دله بولتزمن خطی شده به دست آمدهاز منطبق کردن آخرین درجه مربعات حل معا 𝑐و  𝑎 ،𝑏که ضرایب 

یک مدل را برای تغییرات ویسکوزیته دینامیکی به صورت یک تابعی از عدد نادسن بیان کردند.  ]5[ و توروسکی

ها توسعه مدل تجربی توسط آن گیرد. همچنین یکاین رابطه بیشتر برای رژیم جریانی لغزشی مورد استفاده قرار می

(1) 
𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇0 (

1

1 + √47.109 × 𝑘𝑛(1−0.0094)
)  ،  𝑘𝑛 =

𝑘𝐵  𝑇

√2 𝜋 𝑃 𝑑2𝐿
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پیدا کرد که از انطباق منحنی به دست آمده از حل خطی معادله بولتزمن حاصل گردیده است. این رابطه نسبت تنش 

 کند:برشی در هر رژیم جریانی به تنش برشی در رژیم کامالً مولکولی را به صورت زیر بیان می

(6) π𝑥𝑦 =
𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑥𝑦
∞

= −
2𝐾𝑛

1 + 2𝐾𝑛 + 0.2𝐾𝑛
0.788𝑒−0.1𝐾𝑛

 

های مربوط به عدد نادسن به دست آوردند. یک حل عددی برای تنش برشی در تمامی رژیم ]6[ سون و همکارانش

 باشد:ها نیز به صورت زیر میرابطه بیان شده توسط آن

(7) π𝑥𝑦 =
𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑥𝑦
∞

= −
Υ1𝜋𝐾𝑛

2(1 + 2𝛼𝐾𝑛)
,   Υ1 = 1.270042,        𝛼 = 1.111 

، مقدار توان اصطکاکی در یک رژیم کامال مولکولی نیز با DSMCسازی مولکولی با روش استفاده از یک شبیهبا 

 :]7[باشداده از رابطه زیر قابل محاسبه میاستف
(8) τ𝑖 = 𝑚𝑛𝑈𝑈(2𝑅𝑇𝑈 𝜋⁄ )

1
2⁄  

سرعت خطی دیواره در حال  𝑈 و دانسیته عددی دیواره در حال حرکت 𝑛𝑈جرم مولکول،  𝑚که در رابطه باال 

توان مقدار نیروی برشی اعمال حرکت می باشد. با محاسبه مقدار تنش برشی در هر محدوده فشاری مورد نظر، می

های گاز با سطوح چرخان را با حاصلضرب مقدار تنش برشی به دست آمده در سطح مقطع شده توسط مولکول

توان مقدار نیروی مماسی بر هر از هر روش، می 𝜏𝑥𝑦ه مقدار سطوح تعیین کرد. به عبارتی دیگر پس از محاسب

 سطح را با استفاده از رابطه زیر به دست آورد:

(9) 𝐹𝑡 = 𝜏𝑥𝑦 × 𝐴 

های گازی بر سطح مورد نظر را با توان مقدار گشتاور اصطکاکی مولکولبا داشتن مقدار نیروی برشی، می 

مقدار توان اصطکاکی با استفاده حاصلضرب نیروی برشی به دست آمده در شعاع استوانه به دست آورد. در انتها نیز 

 .شودمیای استوانه چرخان محاسبه از حاصلضرب گشتاور اصطکاکی در سرعت زاویه

 نتایج

نتایج حاصل از  ،برای سه محدوده فشاری (1) با جدولبرای قسمت زیر پمپ مولکوالر با مشخصات مطابق 

مورد مقایسه قرار  (2مطابق با جدول ) با نتایج حل مولکولی محاسبه مقدار توان اصطکاکی تحلیلی هایروش

 گیرند.می

 اصطکاکیمحاسبه توان  برایشده  بیان هایروش یجنتا یسهجهت مقا یاتیو عمل هندسی پارامترهای.1جدول

 مولکوالر طول پمپ

(mm) 

لقی پمپ مولکوالر 

(mm) 

 فاصله روتور از

 (mm)بدنه

 محیطی سرعت

 (m/s) روتور

ارتفاع روتور 

(mm) 

 شعاع روتور

(mm) 

170 1 20 590 1000 100 



 

 

 

6 

 

ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

بر اساس نام نویسنده آن ها نامگذاری گردیده است و نتایج بر اساس  (2)های مورد استفاده در جدول روش

قدار مختلف فشار به دست آمده پارامترهای هندسی و عملیاتی مطابق با جدول فوق برای هر روش و برای سه م

 است.

 

 کولی. نتایج به دست آمده برای محاسبه توان اصطکاکی با استفاده از روش های مختلف تحلیلی و مول2جدول 

 روش حل مقادیر توان )وات(
P=0.004 Pa P=0.0083 Pa P=0.04 Pa  

 مینهانگ بائو مؤثرروش ویسکوزیته  7/9 05/2 01/1

 ساراف مؤثرروش ویسکوزیته  36/31 74/6 26/3

 روش تنش برشی ویجوال 96/28 23/6 02/3

 روش تنش برشی سرسیگنانی 4/127 84/33 93/16

 تنش برشی سونروش  38/26 59/5 704/2

 روش تنش برشی باهوکودامبی 83/28 2/6 3

 روش حل مولکولی 97/8 88/1 95/0

آمده از روش مینهانگ بائو، بیشتر از  توان نتیجه گرفت که مقدار توان اصطکاکی به دستاز نتایج جدول فوق می

. در نتیجه روش نزدیک است( DSMCهای مولکولی )توان اصطکاکی به دست آمده از روشمقدار سایر نتایج به 

ی و های جریانی کامالً مولکولبه مقدار توان اصطکاکی برای رژیممینهانگ بائو به عنوان روش انتخابی جهت محاس

مقدار توان اصطکاکی در فضای باال، روبرو و پایین پمپ مولکوالر  ،گردد و بر اساس این روشگذرا انتخاب می

محاسبه  (3)مطابق با جدول پاسکال  1پاسکال و فشار باالی پمپ مولکوالر  002/0برای فشار پایین پمپ مولکوالر 

 گردیده است.

 (. مقادیر توان اصطکاکی به دست آمده از حل تحلیل توان اصطکاکی روش مینهانگ بائو برای گاز هوا3جدول)

توان اصطکاکی 

 نام قطعه )وات(
 کپ باال 821223/1

 روبروی پمپ مولکوالر 946432/4

 پایین پمپ مولکوالر 5/0

 روبروی کرش رینگ 0755505/0

 کپ پایین روتور 0033532/0
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  

 

 گیرینتیجه

با توجه به اینکه مقدار توان اصطکاکی در فضای بین روتور و بدنه ماشین سانتریفیوژ در محاسبه مقدار توان 

های تحلیلی برای استفاده از انواع روشباشد در نتیجه در این مقاله با ز اهمیت میالکتریکی کل ماشین بسیار حائ

محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم جریان کاماًل مولکولی و گذرا، مقدار توان اصطکاکی فضای بیرونی روتور 

( مورد مقایسه قرار گرفته DSMCمحاسبه گردیده است و در انتها نتایج با نتایج به دست آمده از حل مولکولی )

ج می توان مقدار توان اصطکاکی به دست آمده از روش مینهانگ بائو را به عنوان یک روش است. از مقایسه نتای

 تحلیل مناسب برای محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم جریان مولکولی و گذرا انتخاب کرد.
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