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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ د اسالمی )واحد بوشهر(دانش  
ماشین سانتریفیوژ با حلگر  پمپ مولکوالریک شیار ذوزنقه ای از  مدلسازی و شبیه سازی

 dsmcFoam مولکولی
 -(2)مسعود خواجه نوری، -(1)کریمی ثابت، جواد- (1)سیدجابر صفدری،- (1)*نسب، صادقیوسفی
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 پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، ای( سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته1)

 های پیشرفته ایران( شرکت فناوری2)

 چکیده
 اصطکاکي ماشین سانتريفیوژدر کاهش مقدار توان  یسازيروتور و بدنه، در حین فرايند گازدهي و غن نیب یحفظ خأل در فضا

نسبت تراکم يک پمپ . شوديبدنه متصل م ييقسمت باال دربه نام پمپ مولکوالر  یاحائز اهمیت است. به همین دلیل قطعه
های مولکولي نسبت . به دلیل دقت باالتر روشباشدمولکولي قابل محاسبه مي شبیه سازی های تحلیلي ومولکوالر با روش

شود. ای با روش مولکولي پرداخته ميسازی يک پمپ مولکوالر با شیار ذوزنقهتحلیلي، در اين مقاله به شبیههای به روش
استفاده گرديده است و در انتها تغییرات فشار، سرعت برآيند و نسبت  dsmcFoamسازی مولکولي پمپ از حلگر برای شبیه

 ردد.  تراکم ايجاد شده توسط پمپ مولکوالر فرضي محاسبه مي گ

 ، شیار ذوزنقه ایسانتريفیوژ، رژيم مولکولي نیماش، OpenFoam: پمپ مولکوالر، کلمات کلیدی
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Abstract 

 
 Vacuum maintaining at the space between the rotor and casing during the gas-feeding and 

enriching process in decreasing the value of centrifuge machine friction power is of significant 

importance. Therefore, a piece named molecular pump is attached at the top part of casing. The 

simulation of molecular pump effect for compression ratio establishment is computable using 

molecular and analytical methods. Regarding the higher precision of molecular methods than 

analytical methods, the simulation of a molecular pump with trapezoidal groove using molecular 

method have been done in this paper. A dsmcFOAM solver for molecular simulation of the pump has 
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been used. At the end, it has been calculated the pressure changes, magnitude velocity and 

compression ratio established by hypothetical molecular pump. 

 

Keywords: Molecular Pump, OpenFoam, Centrifuge Machine, Molecular Regime, trapezoidal 

groove     
 

 مقدمه

متحرک است. در اثر چرخش  یگريثابت و د يکي محورهم لندریمشتمل بر دو س سربازدو  یزیپمپ مولکوالر تجه

 يسرعت حرارت یگاز که دارا هایثابت، مولکول لندریس يجدار داخل یرو چیمارپ یارهایعضو متحرک و وجود ش

. رندگیيبه خود م ارهایش درون در لندریدر جهت چرخش س يبا برخورد به سطح متحرک، مؤلفه سرعت باشنديم

 ایفاصله است، دوران حال در روتور و اندثابت هالوله آنکه دلیل به روتور، به گازرساني هایدر محل ورود لوله

 توجه با هامولکول از تعدادی شود،وجه به آنکه فضای بین روتور و بدنه، قبل از گازدهي خأل ميت با. دارد وجود

 و بدنه بین فضای وارد کرده، عبور فاصله اين از فشارتر، کم فضای به پرفشارتر فضای از ذرات حرکت تمايل به

کنند های هوا به اين فضا نفوذ ميهمچنین به دلیل وجود نشتي در فضای بین روتور و بدنه، مولکول. شوندمي روتور

 بسیار حائز یسازيغن و يگازده فرايند حین در مذکور خأل حفظگردند. از طرفي و باعث افزايش فشار آن مي

پمپ مولکوالر  دهيا. شودمي متصل بدنه بااليي انتهای به مولکوالر پمپ نام به ای. به همین دلیل قطعهباشدمياهمیت 

 کياستوانه دوار با سرعت باال درون  کيکه شامل  افتيمطرح و توسعه  1912در سال  1بار توسط جائده نیاول

ارائه نمود.  زیاز پمپ مولکوالر ن يبيتقر یتئور لیتحل کيجائده عالوه برساخت پمپ مولکوالر، . محفظه ثابت بود

را مدل نمود  هیدو ناح نيلغزش، ا دهينموده و با استفاده از پد بیمعادله ترک کيرا در  پیوستهو  يمولکول ياو نواح

حلزوني شکل در درون محفظه ثابت، طراحي ، يک مدل بزرگتر دارای شیار مارپیچ 1923هولويک در سال  .]1[

کامل به بررسي و  طوربهاو نخستین کسي بود که . ]2[باشد های مولکوالر امروزی مينمود که مبنای طراحي پمپ

با استفاده از نتايج هولويک با در نظر گرفتن  2سیکافوس و همکارانش، 1961در سال  اصالح پمپ جائده پرداخت.

، رابطه ای شیار ونجريان گاز در درحرکت رگذاریتأثسه سطح مقطع برای يک شیار و با در نظر گرفتن سه جريان 

يک مدل چند شیاره  3سپس ماوريس. ]3[را برای محاسبه مقدار نسبت تراکم در يک پمپ مولکوالر ارائه کردند

. ]4[ دادافزايش مينیز پمپاژ را  عملکردکاهش نشت داخلي )جريان برگشتي از باالی پمپ(،  ابداع نمود که ضمن
                                                           
1 Gaede 

2 Sickafus et al. 

3 Maurice 
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ها را محدود مينسبت تراکم بااليي داشت، اما سرعت پمپاژ پايین، استفاده از اين نوع پمپ اين پمپ فشار تخلیه و

 روان کاردر طراحي پمپ مولکوالر، محدوديت فشار طراحي ناشي از فشار بخار  1974نمود. ماوريس در سال 
مختلفي مانند روش تحلیلي )معادالت ساوادا  یهاروش. ]5[در قطعات جانبي روتور را مطرح نمود  مورداستفاده4

به دلیل استفاده از  تحلیلي یهاروشاز  است. استفاده شدهاستفادهپمپ مولکوالر  یسازمدلو سیکافوس( برای 

فرضیات زياد جهت رسیدن به رابطه مورد نظر، دارای خطاهای محاسباتي زيادی در رسیدن به مقدار نسبت تراکم 

بر مبنای الگرانژين مانند روش مولکولي برای تحلیل جريان درون  ييهاروشبنابراين استفاده از  باشد.نهايي مي

مولکولي برای تحلیل جريان گاز درون شیار پمپ  یهاروش. يکي از باشديمامری ضروری  شیار پمپ مولکوالر

شبیه سازی و  یسازیمواز تیقابل dsmcFoam حلگر متن باز. با توجه به اينکه باشديم DSMCمولکوالر روش 

برای تحلیل جريان درون پمپ مولکوالر با روش مولکولي  مقالهلذا در اين مولکوالر را دارد پمپ  هندسه پیچیده

 اين حلگر استفاده گرديده است.از 

 تئوری

مپ مولکوالر پبه دلیل باال بودن عدد نادسننن برای رژيم جريان روبروی پمپ مولکوالر)از رژيم گذرا برای باالی 

یل به دل مپ مولکوالر( وهمچنین  پايیني پ مت  کامال مولکولي در قسننن ندسنننه آن، حلگ تا رژيم  یدگي ه ر پیچ

dsmcFoam از نرم افزار متن باز OpenFoamکوالر سازی پمپ مولهتواند به عنوان يک حلگر مناسب برای شبیمي

ی مورد امروزه با توجه به افزايش سنرعت محاسنباتي سنیسنتم های کامپیوتری، روش های الگرانژانتخاب گردد. 

وع به دهي اولیه شننردهي و سننرعتها پس از موقعیتمولکول DSMCاند. در روش اسننتفاده بیشننتری قرار گرفته

ر خواهد ها پس از برخوردشننان با يکديگر و با ديواره تغییکنند و سننپس مقادير موقعیت و سننرعت آنحرکت مي

يداری، کمیت پا به  یدن  ها پس از رسننن قاديکرد. در انت یانگین گیری از م یک بر اسننناس م ماکروسنننکوپ ر های 

 دو شرط ديخوب، با DSMCمحاسبات  کيباشند. رعت ذرات داخل هر شبکه قابل محاسبه ميمیکروسکوپیک س

با  سننهير مقاد های کوچکشننبکهاندازه  -2( τزمان برخورد ) نیانگیبا م سننهيدر مقا کوچک( ∆t)يبازه زمان -1

بکه و بازه زماني شدر نتیجه در ادامه به نحوه محاسبه مقادير صحیح تعداد  .را داشته باشد( λآزاد ) شيپو نیانگیم

سبهشود. پرداخته مي dsmcFoamدر  شبکه، تعداد ذرات  محا  یبرا يمانزو بازه ریتکث بيضر ،یسازهیشبتعداد 

 . ]6[باشدای قابل محاسبه ميبرای هر مساله ريز صورت به یسازهیشبشروع 

(1) 𝐾𝑛 =
𝜆

𝐿
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𝜆 =
𝑘𝑇

√2𝜋𝑑2𝑃
 

𝑃 = 𝑛𝐾𝑇 

 رد:کمحاسبه  ريبا استفاده از روابط ز توانيآزاد، طول هر شبکه را م شيپو نیانگیبا محاسبه مقدار م

(2) ∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆𝑧 ≃
𝜆

3 − 5
 

را  یسننازهیشننب محدوده درمولکول  يتعداد واقع توانيم یسننازهیشننب طیمح یعدد تهیبا محاسننبه دانسنن نیهمچن

 محاسبه کرد:

(3) 𝑛 =
𝑁

𝑉
 ،   𝑁𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑛𝑉 

 :جهت هر در هاشبکهتعداد 

(4) 𝑁𝑥 =
𝐿𝑥

∆𝑥
, 𝑁𝑦 =

𝐿𝑦

∆𝑦
, 𝑁𝑧 =

𝐿𝑧

∆𝑧
 

 محاسبه کرد: رياز رابطه ز توانيرا م یسازهیشبدر  ازیموردن هایشبکهتعداد کل  جهیدرنت

(5) 𝑁𝑆 = 𝑁 × 𝑁𝑃𝑃𝐶 

 محاسبه کرد: ريز قيرا از طر dsmcFoamمورد استفاده در  ریتکث بيتوان ضريحال م

(6) 𝐹𝑁 =
𝑁𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑆

 

 محاسبه کرد: ريبه صورت ز توانيرا م يزمان برخورد و بازه زمان نیانگیم

(7) 𝜏 =
𝜋𝜇

4𝑛𝑘𝑇
 

 :باشديقابل محاسبه م ريبه صورت ز سازیشبیه يبازه زماندر انتها و 

(8) ∆𝑡 =
𝜏

3 − 5
 

 روش کار
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شود. به دلیل اينکه هندسه بندی ميپمپ مولکوالر در نرم افزار گمبیت ترسیم و شبکهدر ابتدا هندسه يک شیار از 

سه متقارن مي شرط مرزی آينهپمپ مولکوالر يک هند شیار و اعمال  شد، در نتیجه با انتخاب يک  برای آن،  5ایبا

الر را متناسب با تعداد سازی هندسه کامل از يک پمپ مولکوتوان زمان و حجم محاسبات مورد نیاز برای شبیهمي

شیارهای مورد استفاده در آن پمپ کاهش داد. برای اين کار الزم است که نحوه تقسیم بندی هندسه در سطوحي 

شده برای نرم افزارای تعريف ميکه آينه شبکه ايجاد  شند تا تلرانس   بهOpenFoam شوند، تا حد امکان يکسان با

در جدول  فرضي پمپ مولکوالر ای شکل ازذوزنقه عملیاتي يک شیار پارامترهای هندسي وحداقل ممکن برسد. 

 ارائه شده است. زير

 . پارامترهای هندسي و عملیاتي برای يک شیار از پمپ مولکوالر1جدول 

فشنننار باالی 

پننننمننننپ 

 مولکوالر

(Pa) 

فاصله بین 

 دو شیار
(mm) 

طول 

 عملیاتي

 (mm) پمپ

عرض پايین 

 (mm) شیار

عرض 

 باالی شیار
(mm) 

 عمق شیار
(mm) 

 لقي
(mm) 

زاويه با 

 محور افق

 (درجه)

 جنس گاز

 هوا 27 5/1 7 13 7 170 921/9 7/1

 دهد.مي های آن نشانای از شیار ترسیم شده در نرم افزار گمبیت را با نامگذاری شرط مرزیشکل زير نمونه

 
 .نمونه ای از هندسه و شبکه بندی يک شیار ذوزنقه ای شکل 1شکل 

                                                           
5 Periodic boundary condition 
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شیار مورد نظر به نرم افزار  شبکه  سه و  شرط مرزیمي منتقل OpenFoamفايل هند سب گردد و تمامي  های منا

سازی اثر پمپ مولکوالر برای حلگر  شبیه  شبیهتعريف مي dsmcFoamبرای  گاز  یهامولکولسازی، گردند. در 

شار ب لیپمپ مولکوالر به دل یواقع در باال ضا نيیباال و پا نیوجود اختالف ف پمپ به  يو لق ارهایش یپمپ از ف

همچنین مولکول های قرار گرفته در فضنننای پايین پمپ مولکوالر از طريق  کنند.يپمپ حرکت م نيیسنننمت پا

 گیرند. مقدار نشتي ورودی برای اين شرط مرزی شرط مرزی پايین پمپ در داخل شیار قرار مي
𝑚𝑏𝑎𝑟𝐿𝑖𝑡

𝑠𝑒𝑐
 10-10 × 

رفتن از پمپ  نيیکه در حال پا ييهاشننود مولکوليروتور با چرخش خود باعث مدر نظر گرفته شننده اسننت.  5

شند با روتور برخورد کرده و بيمولکوالر م شخص گرفتن  ابا شيک مقدار م ش ،يسرعت چرخ به  ارهایاز درون 

  د.شون تيپمپ مولکوالر هدا یسمت باال

 نتایج

پاسکال، مقدار میانگین پويش  1(، برای يک فشار اولیه برابر با 1با توجه به مشخصات هندسي مطابق با جدول ) 

-5و بازه زماني  800000(  𝑁، تعداد ذرات شننبیه سننازی )240000(  𝑁𝑆متر، تعداد شننبکه ) 006/0( برابر 𝜆آزاد )

سنناعت با اسننتفاده از يک سننیسننتم با  144بعد از  ثانیه محاسننبه و انتخاب گرديده اسننت. همچنین نتايج 2 ×10

 مشخصات پردازشي زير نمونه گیری و محاسبه گرديده است.

2.00GHz CPU@2.00GHz2630QM -Intel (R) Core™ i7 

دهد. با يرا نشان م اریش کيطول  یدر راستا dsmcFoamبه دست آمده از حلگر فشار  راتییکانتور تغ( 2شکل ) 

 یبراپاسکال، مقدار فشار در پايین پمپ مولکوالر  7/1 باالی پمپ مولکوالر برابر با فشاربرای  (2)توجه به شکل 

 . آيدبه دست مي 425 با پاسکال و نسبت تراکم برابر 004/0 برابر با گاز هوا

 

mailto:CPU@2.00GHz
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 . تغییرات فشار در طول يک شیار از پمپ مولکوالر2شکل 

 يافق یهابرشايجاد شکل با  نيدهد. ا يپمپ مولکوالر را نشان م کيفشار در طول  راتییتغ (3)شکل  نیهمچن

ستای محوری از که در  ست. تغمولکوالر پمپ  اریشرا شده ا صل  ست حا شار در پمپ  راتییصورت گرفته ا ف

صورت نما شد اين بدان معنا مي. ابدييم کاهشپمپ مولکوالر  پايینپمپ مولکوالر تا  باالیاز  ييمولکوالر به  با

 افتد.که بیشترين نسبت تراکم در يک پمپ مولکوالر در قسمت ابتدايي از پمپ اتفاق مي

 

 مولکوالر . تغییرات فشار در طول عمودی يک پمپ3شکل 

 کي نيیفشار در پا نکهيا لینشان داده شده است. به دل (4)در شکل  برآيند در يک شیارسرعت شعاعي  راتییتغ

شديکامالً آزاد( م انيجر مي)از نوع رژ اریش شان اثر بر هالذا مولکول با سرعت  يچرخان، تمام وارهدي با برخورد

ش ش رندگیيرا به خود نم وارهيد يچرخ سرعت د يو بخ ضور کم به علت  گريد يبارتبه ع رندیگيرا م وارهياز  ح

تعداد مولکول ها و در نتیجه پايین بودن تعداد برخورد بین مولکول های برگشنننت داده شنننده از ديواره روتور با 

بر اثر میانگین گیری از مقدار سننرعت مولکول های قرار گرفته در شننبکه های واقع  مولکول های روبرويي خود، 
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روتور کمتر محاسننبه مي گردد که اين ديدگاه  شننده در کنار روتور، مقدار سننرعت برآيند از سننرعت چرخشنني

 باشد.لغزشي مي-مولکولي مفهوم لغزش در رژيم جريان پیوسته

 

 

 . تغییرات سرعت چرخشي در يک شیار پمپ مولکوالر4شکل 

 بحث ونتیجه گیری

ب کرده و با انتخاتوان يک شیار از پمپ مولکوالر را به دلیل تقارن در هندسه يک پمپ مولکوالر مي مقالهدر اين 

سازی مولکولي آن پرداخت. نتايج نشان به عنوان يک شرط مرزی تکرار شونده، به شبیهای اعمال شرط مرزی آينه

شیار پمپ مولکوالر ميک توزيع نمايي برای موقعیت مولکولدهنده ي شد که اين اها در   مر باعث ايجاد گراديانبا

در طول يک پمپ مولکوالر،  همچنین به دلیل رژيم کامالً مولکولي .گرددمي دانسنننیته جرمي در پمپ يا فشنننار

سرعت روتو ههای برخورد کنندمولکول شي از  ز آنجائیکه د. انگیربه خود مير را با ديواره روتور چرخان فقط بخ

 باشنند،يمولکوالر به دسننت آوردن نسننبت تراکم پمپ م های مورد نظر برای يک پمپيکي از مهمترين خروجي
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سب سط ا جاديت تراکم ان شیارهای ذوزنقه پمپ مولکوالر کي یبرا یساز هیشب نيشده تو صات با  شخ ای و م

  .بدست آمده است 425 ( برابر1هندسي و عملیاتي مطابق با جدول )
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