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  ای ، پژوهشکده چرخه سوختهسته فنون( سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و 1)

 های پیشرفته ایران( شرکت فناوری2) 
 

 چکیده:
در هر نیاز است که  .ها عالوه بر خروج جریان نقش محرک جریان محوری را دارنداسکوپ در یک ماشین سانتریفیوژ،

جریان محوری ایجاد شده به از تالقی دو  و ک اسکوپ از جریان خارج شدهی ماشین حداقل یک بفل وجود داشته باشد تا

. با توجه به نقش بفل در باشدمیفقط یک اسکوپ، عامل تحریک جریان ها جلوگیری شود. بدین ترتیب وسیله اسکوپ
باشد. بدین بررسی و تحلیل جریان اطراف بفل و تأثیر آن بر جریان گاز درون روتور حائز اهمیت می روتور سانتریفیوژ،

 گامانجام شده که سازی جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت در حالت مدل متقارن محوری شبیهمنظور در مطالعه حاضر، 
 آید.به حساب میسازی ماشین سانتریفیوژ برای شبیه مهمی
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Abstract: 

In a centrifuge, the scoops are used to remove the flow, as well as to create axial flow. It is necessary to be at 

least one baffle in each machine to remove the effect of one of the scoops on the axial flow and to avoide two 

axial flows induced by scopes. Accordingly, only the scope causes flow. In order to the role of baffle in rotor of 

centrifuge, the investigation and analysis of flow around the baffle and its effect on gas flow inside the rotor is 

important. For this purpose, simulation of the axisymmetric flow around the baffle was performed using fluent 

software which in an important step in simulation of gas centrifuge. 
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 :مقدمه

گاز را از هم جدا  کیمختلف  هایزوتوپیا دیاز مرکز شد زیگر یروین کیبر اساس  یگاز وژیفیسانتر نیماش

 فیوژ عوامل مختلفی تأثیرگذار استدرون روتور ماشین سانتری محوریجهت ایجاد جریان . کندیم

(Soubbaramayer, 1979; D.R, 1981; Bogovalov,  ,2013و غيره) . عوامل محرک تأثیرگذار بر جریان شعاعی و تبدیل

 .بندی کرددسته 1شکل ق توان مطابآن به جریان محوری درون روتور را می

 

 
 [5 ,4] ر: عوامل محرک بر جریان درون روتو1شکل 

شود. برای حذف اثر جریان تعبیه میدر یک ماشین سانتریفیوژ، دو اسکوپ محصول و پسماند برای خارج کردن 

به  شود.یکی از دو اسکوپ به وسیله بفل از محفظه اصلی جدایش، جدا میمحوری ها بر جریان یکی از اسکوپ

این نکته باید توجه کرد که اگر هر دو اسکوپ در معرض جریان قرار گیرند، حرکت شعاعی به سمت محور از 

شود که در وسط با هم تالقی پیدا ابراین دو جریان در جهت محور ایجاد میافتد، بنطرف هر دو اسکوپ اتفاق می

خواهند کرد. بنابراین نیاز است که در هر ماشین حداقل یک بفل وجود داشته باشد تا از این طریق یک اسکوپ از 

به بفل، با برخورد جریان گاز عالوه بر این ؛ جریان خارج شده و فقط یک اسکوپ، عامل تحریک جریان باشد
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به تقویت جریان محوری ایجاد شده با اسکوپ  بفلشود بنابراین حرکت شعاعی و سپس حرکت محوری ایجاد می

از اینرو بررسی و تحلیل جریان اطراف بفل و اسکوپ و تأثیر آن بر جریان گاز درون روتور  ؛]2و1[کندکمک می

سازی جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت و در حالت باشد. بدین منظور در مطالعه حاضر، شبیهحائز اهمیت می

مدل متقارن محوری انجام شده است. در این مطالعه برای حل معادالت ناویراستوکس، انرژی و معادله حالت از 

استفاده شده و تغییرات سرعت، فشار و دما نشان داده شده  Roeسازی حلگر بر مبنای دانسیته و روش گسسته

سازی عملکرد جریان گاز اطراف بفل و اسکوپ قابل بررسی بوده و گامی ارزشمند برای جام این شبیهاست. با ان

 سازی ماشین سانتریفیوژ برداشته شده است. شبیه

 :تشریح مسئله

متر به صورت متقارن سانتی 100متر و ارتفاع سانتی 10روتور مدلی با شعاع به منظور حل جریان در مسئله حاضر 

شد 3شکل و  2شکل مطابق محوری انتخاب و ناحیه مورد نظر  ست. در در نظر گرفته  شبکه بندی و  4شکل ه ا

شان داده شده است. شرایط مرزی لغزش با توجه به چگال یا رقیق  2و عدم لغزش 1چگونگی اعمال شرایط مرزی ن

 است. سلول محاسباتی ایجاد شده 13258تعداد مدل، در این شود. بودن جریان استفاده می

                                                           
1 Slip 

2  No Slip 
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شماتیکی از ناحیه محاسباتی مورد استفاده   .2شکل 

 در حل عددی دو بعدی ناحیه نزدیک بفل

سازی در مدل شماتیکی از ناحیه مدل  .3شکل 

  متقارن محوری

 

 

 بندی و شرایط مرزی در نظر گرفته شدهشبکه  .4شکل 
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 شرایط مرزی :1جدول 

 شرایط مرزی

 [𝐾] دما [𝑚/𝑠] سرعت نوع مرز مرز

 wall no-slip دیواره روتور

 توزیع خطی محوری

]310-300[ 

 310ثابت:  wall slip/no-slip مرز باال

 300ثابت:  wall slip/no-slip مرز پایین

 wall slip/no-slip coupled بفل

 wall اسکوپ

 no-slip=0 سر اسکوپ

 slip مابقی

 330 :کل اسکوپ ثابت

 - - (مثبت)مقدار مناسب  چشمه جرم ورودی

 - - (منفی)مقدار مناسب  جرمچاه  هاخروجی

 310: ثابت wall slip محور

 

 

 :نتایج

در اینجا با توجه به شرایط موجود دیواره روتور با سرعت ثابت و شرایط لغزش و عدم لغزش لحاظ شده است. 

 وسته،یپ یو دور شدن از نواح انیشدن جر قیرق یهنگامشرایط مرزی در نظر گرفته شده بیان گردد.  الزم است نوع

در مسئله حاضر تنها بر  نکهیا لی. به دلگرددیلغزش استفاده م یاز شرط مرز CFDعملکرد روش  شیافزا یبرا

 یاز شرط مرز نیقرار دارد بنابرا قیرق یمرزها در نواح ریشده و سا جادیا وستهیکاماٌل پ هیروتور ناح وارهید یرو
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تمامی نتایج در این مطالعه به   نشان داده شده است. 5شکل نمودار تغییرات سرعت در استفاده شده است شلغز

  گردد. صورت نرمال شده گزارش می

 
 

 
 اطراف بفل. تغییرات سرعت 5شکل 

 

فشار از محور تا دیواره به صورت نمایی  ،گردد به علت نیروی گریز از مرکزمشاهده می 6شکل در طور که همان

قابل   7شکل طور که در هماناست.  شدهافزایش یافته است و وجود بفل باعث کاهش فشار در ناحیه زیر بفل 

( حدود ده برابر کمتر x= 0.04 m( در مقایسه با فشار باالی بفل )x= 0.005 mر زیر بفل )مشاهده است فشار د

شده است. بررسی مقادیر فشار برای تنظیم فاصله سر اسکوپ از دیواره روتور برای رسیدن به فشار الزم جهت 

 عملکرد بهتر خروج گاز، در بخش طراحی حائز اهیمت خواهد بود. 
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 تغییرات فشار اطراف بفل .6شکل 

 

 
 تغییرات فشار دیواره در راستای محوری. 7شکل 
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گردد دمای گاز درون روتور افزایش یافته طور که مشاهده میتغییرات دما نشان داده شده است. همان 8شکل در 

ست که علت آن تراکم سکوز میا سکوز در اثر حرکت الیهپذیری و اتالفات وی شد. اتالفات وی سیال و تنش با ها 

 ویسکوز به وجود می آید. 

 
 تغییرات دما اطراف بفل .8شکل 

گردد. ورود وخروج جریان، ایجاد اختالف دمای خطی به علت وجود محرک درون روتور جریان محوری ایجاد می

طور که گردد. هماندرون روتور میروی دیواره و شرایط  در نظر گرفته شده باعث به وجود آمدن چرخش جریان 

به طوریکه یک  باشدگردد جریان محوری ایجاد شده در باال و پایین بفل غیر همسو میمشاهده می 9شکل در 

. وجود بفل باعث شده که این جریان چرخدجریان به صورت ساعتگرد و دیگری به صورت پادساعتگرد می

ناهمسوی ایجاد شده در زیر بفل با جریان محوری موجود درون روتور دچار اختالط نگردد و عملکرد روتور 

 کاهش نیابد. 
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 بردار شار جرمی محوری باال و پایین بفل .9شکل 

 

 گیری:نتیجه

 وژیفیچگال درون سانتر هیدر ناح الیس یدماگاز اطراف بفل انجام گرفته است.  انیجر یبا هدف بررس مطالعه نیا

 کنندهخنک ستمیبا استفاده از س یانرژ نیاز ا ی. مقداررودیباال م سکوز،یو تنش و یرپذیوجود اثرات تراکم لیبه دل

وجود بفل باعث . شودمی خارج هااز اسکوپ یخروج هایانیتوسط جر یروتور خنک شده و مابق وارهید قطری از

کند که خود باعث جدا شدن دو محفظه درون روتور گشته و از اختالط دو جریان محوری غیر همسو جلوگیری می

کاهش فشار در ناحیه زیر بفل گشته که محاسبه مقادیر گردد. همچنین وجود بفل باعث افزایش عملکرد روتور می

 سازی با اهمیت خواهد بود. فشار بدست آمده در این ناحیه برای شبیه
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