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 چکیده:

به دلیل اهمیت اثر جریان گاز بیرون روتور بر مقدار توان اصطکاکی ایجاد شده در ماشین سانتریفیوژ و در 

سازی کرش شدن ماشین با افزایش غیرمعمول مقدار توان، شبیهو افزایش احتمال  روتورنتیجه افزایش دمای قطعات 

روتور، بسیار حائز اهمیت بیرون  فضای شده درمحاسبه مقدار توان اصطکاکی ایجاد فضای بیرونی ماشین و سپس 

ور و بدنه سازی جریان گاز درون فضای محصور بین روتبرای شبیه dsmcFoamحلگر  از در این مقاله باشد.می

ماشین )فضای پایین پمپ مولکوالر( استفاده گردیده است و سپس مقادیر نیروی اعمالی به روتور و توان اصطکاکی 

 گردد.دیدگاه مولکولی برای مقادیر مختلف فشار و جنس گاز تعیین می آن با استفاده از

 پایین پمپ مولکوالر، توان اصطکاکی، دیدگاه مولکولی، فضای dsmcFoamحلگر  کلمات کلیدی:
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Abstract:  
Regarding the importance of gas flow effect outside the rotor on the value of established friction 

power in the centrifuge machine and as a following result, the increase in the temperature of the 

machine parts and in the probability of machine crashing due to the unusual increment of power 

value, the outer space simulation of the machine and then, the calculation of established friction 

power value outside the rotor is of great importance. In this paper dsmcFoam solver has been used 

to simulate the gas flow within the confined space between the rotor and machine casing. 
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Consequently, the values of applied force on the rotor and its friction power for pressure different 

values and gas nature have been calculated.   
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 مقدمه: -1

های جریانی گذرا و کامالً مولکولی در فضای محصور بین روتور و بدنه سازی رفتار گاز در رژیمجهت شبیه

افزارهای متن باز، یکی از مهمترین نرم های بر پایه مولکولی با دقت باال استفاده کرد.بایستی از روشماشین، می

OpenFoam تراکم، تراکم و غیرقابلهای قابلهای فیزیکی همچون جریانای از پدیدهباشد که امکان حل گستردهمی

های بر پایه مولکولی، جریان دوفازی، جریان در مواد متخلخل، دینامیک گازها، احتراق، توربوماشین و ... را جریان

باشد می ++Cنویسی های زبان برنامهناشی از استفاده هوشمندانه از توانایی OpenFoamباشد. مزیت اصلی دارا می

 .]1[ها و به طور کلی اشیاء را فراهم نموده استها، کتابخانهگرا بودن آن، ساختار منظمی از کالسکه به دلیل شیء
ر فضای محصور بین روتور و بدنه ماشین سازی جریان گاز دبرای شبیه dsmcFoamدر این گزارش حلگر 

سانتریفیوژ به عنوان حلگر بر پایه مولکولی انتخاب گردیده است که دارای مزایای زیادی از جمله سرعت بسیار 

باشد. های نامحدود میباالی اجرا به دلیل کدهای بسیار بهینه و همچنین امکان استفاده از اجرای موازی با هسته

گیرد به همین دلیل مطالعه جریان گاز محصور های خارجی مورد استفاده قرار میای جریانبر dsmcFoamحلگر 

 2013تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در سال  dsmcFoamبین فضای روتور و بدنه با استفاده از حلگر 

مورد استفاده قرار  PVDقک کوین گت و همکارانش اولین بار جریان داخلی را با استفاده از این حلگر برای یک اتا

( برای یک هندسه دلخواه با ایجاد تغییر در AMR) 1بندی انطباقیاز تکنیک سلول 2015وایت در سال  .]2[دادند

در  .]4و3[شده استفاده کرد و به نتایج خوبی دست پیدا کرد اصالح dsmcFoamعدد نادسن جریان آن برای حلگر 

ی جریان گاز در فضای کامالً مولکولی محصور بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ سازاین مقاله به شبیه

شود و پس از به تعادل رسیدن جریان، با استفاده از روابط از دیدگاه مولکولی، مقادیر مربوط به نیروی پرداخته می

 گردند.روی دیواره روتور محاسبه میمماسی، نیروی عمودی و توان اصطکاکی ایجاد شده بر 

  تئوری -2
 

                                                           
1 Adaptive Mesh Refinement 
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 dsmcFoamحلگر  2-1

شبیه OpenFoamنرم افزار  شد که این امر میها را دارا میسازی تمامی جریانقابلیت  تواند آن را تبدیل به یک با

سازد.نرم سیار قدرتمند  سهیک حلگر متن باز برای حل جریان افزار ب حلگر بعدی پیچیده های خارجی دوبعدی و 

dsmcFoam الگوریتم مورد استفاده برای  باشد.میdsmcFoam هسته نیز مشابه الگوریتم در صورت استفاده از تک

فاده برای روش  ند  dsmcFoamدر واقع ترتیب هر مرحله از الگوریتم حلگر  باشتتتد.می DSMCمورد استتتت مان

-3حرکت، -2موقعیت دهی اولیه، -1مرحله  5شتتتامل  DSMCالگوریتم روش  کند.عمل می DSMCالگوریتم 

های نمونه گیری از نتایج و محاستتتبه مقادیر کمیت-5برخورد ذرات با یکدیگر و با دیواره و -4شتتتاخن بندی، 

 باشد. ماکروسکوپیک می

 توان اصطکاکی در رژیم جریانی کامالً مولکولی -2-2

در نظر بگیرید. سرعت  (1)از تعادلی را همانند شکل فالکس مولکولی عبوری از یک المان سطحی برای یک گ

هایی که دارای سرعت برای المان سطحی انتخابی، به مولکول eنسبت به بردار نرمال  θزاویه ( تحت 𝑐0جریان گاز )

  .]5[ گرددباشند اعمال میمی  �́�حرارتی

 
 المان سطحی انتخابی برای برخورد ذرات ورودی. 1شکل 

 د داشت:لکول اجزاء سرعتی مطابق زیر خواهدر نتیجه هر مو

(1) 
𝑢 = �́� + 𝑐0𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝑣 = �́� + 𝑐0𝑠𝑖𝑛𝜃 
𝑤 = �́� 

 باشد:فالکس مومنتوم موازی با المان سطحی ورودی از رابطه زیر قابل محاسبه می
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(2) 
τ𝑖 =

𝑛𝑚𝛽3

𝜋3 2⁄
∫ exp(−
∞

−∞
𝛽2�́�2)𝑑�́�∫ (�́� + 𝑐0𝑠𝑖𝑛𝜃) 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽

2�́�2)𝑑�́�
∞

−∞

×∫ (
∞

−𝑐0𝑐𝑜𝑠𝜃
�́� + 𝑐0𝑐𝑜𝑠𝜃)𝑒𝑥𝑝 (−𝛽

2�́�2)𝑑�́� 

 توان این رابطه را به صورت زیر نوشت:که می

(3) 
𝜏𝑖𝛽2

𝜌⁄ = 𝑠𝑠𝑖𝑛𝜃
[𝑒𝑥𝑝(−𝑠2𝑐𝑜𝑠2𝜃) + 𝜋

1
2⁄ 𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃{1 + 𝑒𝑟𝑓(𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃)}]

2𝜋
1
2⁄

= 𝑠𝑠𝑖𝑛𝜃(
𝛽𝑁𝑖

𝑛⁄ ) 

 شود:نسبت سرعت مولکولی نامیده می 𝑠که 

(4) 𝑠 = 𝑐0𝛽 =
𝑐0

�́�𝑚
⁄ =

𝑐0
(2𝑅𝑇)1 2⁄⁄  

توان روابط زیر را در حال حرکت باشد می Uای در آن با سرعت یک جریان کامالً مولکولی که یک صفحهبرای 

 بیان کرد:

(5) 
𝑠 = 𝑈𝛽 
𝛽 = (2𝑅𝑇𝑈)

−1 2⁄  

𝜌 = 2𝑛𝑈𝑚 

𝜃 = 𝜌/2 

ای که جهت محاسبه مقدار تنش برشی بر روی صفحهرا توان رابطه زیر ( می3)در معادله  (5)با جایگذاری روابط 

 باشد و در یک رژیم کامالً مولکولی قرار دارد بیان کرد:در حال حرکت می Uبا سرعت 

(6) τ𝑖 = 𝑚𝑛𝑈𝑈(2𝑅𝑇𝑈 𝜋⁄ )
1
2⁄  

 نتایج: -3

افزار گمبیت تهیه و سپس به نرم افزار ایینی پمپ مولکوالر نیز توسط نرمبندی مربوط به فضای پشبکههندسه و 

openFoam منتقل شده است. مشخصات هندسی و عملیاتی هندسه مورد شبیه  سازی گاز درون آن،جهت شبیه

 ( آورده شده است.1سازی در جدول )
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 فرضی.پارامترهای هندسی و عملیاتی برای هندسه پایینی پمپ مولکوالر ماشین 1جدول 

ویسکوزیته هوا در 

فشار استاندارد 

(Pa.s) 

 گاز مورد مطالعه
ارتفاع 

 ( mروتور)

اندازه ضخامت 

 (mmروتور )

شعاع بیرونی 

 ( mروتور)

 1112/0 2/1 5/3 اورانیم هگزافلوراید  -هوا 10-5/1×78

ثابت 

 (J/Kبولتزمن)
 جرم مولکولی هوا

(gr/grmol) 

قطر مولکولی 

 (mهوا )

دمای بین روتور و 

 (Kبدنه )

سرعت محیطی 

 (m/sروتور )

38×10-23/1 28 78×10-10/3 300 700 

قطر مولکولی 

اورانیم 

 (mهگزافلوراید )

جرم مولکولی اورانیم 

 هگزافلوراید 
(gr/grmol) 

لقی کپ 

 (mپایین)

دمای کپ پایینی 

 (Kروتور )

فشار پایین پمپ 

 (Paمولکوالر )

0×10-10/6 352 004/0 293 004/0 

 

روتور و  INنشان داده شده است.  (2)شکل های مربوط به آن در شده و نامگذاری شرط مرزیسازیهندسه شبیه

OUT همچنین نتایج شبیه  است. نشدهدر این هندسه کرش رینگ و بیلوز لحاظ باشد و بدنه ماشین سانتریفیوژ می

 ( به دست آمده است.MPIساعت اجرای موازی ) 120سازی بعد از 

 
 : هندسه و شبکه بندی فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی 2شکل 
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 )فضای پایین پمپ مولکوالر( سازی فضای بین روتور و بدنهشبیه -1-3

شده در فضای پایین پمپ مولکوالر در ادامه آورده شده است. همانطوری  انتورهای فشار و سرعت تشکیلک

باشد به می یدر فضای بین روتور و بدنه دارای تغییرات شعاعی ناچیزگردد پروفایل فشار که از نتایج مشاهده می

ها بعد از ها و سرعت گرفتن آنای که فشار در کنار دیواره روتور در حال چرخش به دلیل برخورد مولکولگونه

، یک . به دلیل چرخش دیواره روتور((3)شکل ) خواهد شد ساکن ماشین برخوردشان، کمتر از فشار در کنار بدنه

های برخورد کرده با دیواره در ای که سرعت چرخشی مولکولگردد به گونهپروفایل سرعت چرخشی نیز ایجاد می

های گیرند و دلیل آن هم پایین بودن حضور تعداد مولکولحال چرخش تمام سرعت چرخشی دیواره را به خود نمی

کنند زمانی که در حال دیواره روتور برخورد می هایی که با. در واقع مولکول((4)شکل ) باشداین محدوده می

باشند مقداری از سرعت چرخشی دیواره را به دلیل اثر اصطکاک سطحی روی دیواره به خود برگشت از دیواره می

ها برخورد کنند و دوباره به ها در حدی باشد که با آنگیرند ولی در موقع برگشت اگر تعداد ذرات روبروی آنمی

 چرخشی ای برای گرفتن سرعت دیوارهتواند فرصت دوبارهشده میروتور برگردند، مولکول منعکس ارهسمت دیو

های مولکولی با یکدیگر بیشتر باشد به همان میزان تعداد را داشته باشد. به عبارتی هر چقدر تعداد این برخورد

سرعت مطلق دیواره را به خود بگیرد. در تواند یابد و در نتیجه مولکول میبرخورد مولکول با دیواره افزایش می

به دلیل  (60)با نادسن حدود  باشدفضای پایین پمپ مولکوالر به دلیل اینکه رژیم جریان از نوع کامالً مولکولی می

باشد های روبرویی خود ناچیز میشده از دیواره با مولکولهای منعکسحضور کم ذرات در نتیجه برخورد مولکول

دار سرعت چرخشی هر مولکول بعد از برخوردشان با دیواره کمتر از سرعت چرخشی دیواره روتور و در نهایت مق

سازی بستگی دارد در نتیجه کی به جرم مولکولی گاز مورد شبیهد شد. با توجه به این که مقدار توان اصطکاهخوا

و اورانیم هگزافلوراید صورت سازی بر اساس دو نوع جنس گاز هوای خالن و ترکیب یکسان از گازهای هوا شبیه

 گرفته است.
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: پروفایل تغییرات فشار برای فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی با حضور گاز هوا )شکل 3شکل 

 راست( و حضور ترکیب یکسان گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید )شکل چپ(
 

 
: نمودار تغییرات برآیند سرعت برای فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی با حضور گاز هوا )شکل 4 شکل

 راست( و حضور ترکیب یکسان گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید )شکل چپ(

 نتایج مربوط به محاسبات توان اصطکاکی در فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی -2-3

دست آمده از حل مولکولی برای فضای پایین پمپ مولکوالر با مشخصات اصطکاکی ب مربوط به محاسبه تواننتایج 

در فشارهای مختلف و برای گازهای مختلف در حالت وجود گاز هوا و  (1)جدول هندسی و عملیاتی مطابق با 

آورده شده است. توجه به این نکته  (2)جدول حالت وجود ترکیب یکسانی از گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید در 

-ضای پایین پمپ مولکوالر بدبینانهالزامیست که حضور ترکیب یکسانی از گازهای هوا و اورانیم هگزافلوراید در ف

درصد حضور گازهای سبک  در صورت استاندارد بودن اتصاالت قطعات روی روتور، باشد وترین حالت ممکن می

ترین ترین حالت و بدبینانهبینانهخوش در این مقاله حالباشد. بهردر این ناحیه بسیار بیشتر از گازهای سنگین می

ترکیب وزنی دقیق  حالت ممکن برای محاسبه توان در نظر گرفته شده است و در صورت در دست داشتن درصد
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مقادیر نیروی  (3) جدول نظر دست یافت. دربی به مقدار توان اصطکاکی موردیاتوان با درون، میگاز در این ناحیه

های واقع در فضای بین روتور و بدنه در فشار بر سطح بیرونی روتور توسط مولکولمماسی و عمودی وارد شده 

 پاسکال آورده شده است. 004/0

 

ضای پایین پمپ مولکوالر . توان اصطکاکی در فشارهای مختلف و برای گازهای مختلف در ف2جدول 

 ماشین فرضی

 جنس گاز توان اصطکاکی در فشارهای مختلف )وات(

P=0.04 Pa P=0.0083 Pa P=0.004 Pa  

 هوا 2.34 4.6 21.93

 اورانیم هگزافلوراید %50هوا+ 50% 14.64 28.75 137

 پاسکال 004/0. مقادیر نیروی مماسی و عمودی در فضای پایین پمپ مولکوالر برای فشار 3جدول 

P = 0.004 Pa جنس گاز 

  (N) نیروی مماسی (N) نیروی عمودی (watt) توان اصطکاکی

2.34 1.50e-2 3.9e-3 هوا 

14.64 1.46e-2 2.44e-2 50% +اورانیم هگزافلوراید %50هوا 

 

 گیریبحث و نتیجه -4

روتور یک ماشین سانتریفیوژ توسعه بیرون در فضای سازی جریان گاز برای شبیه dsmcFoamحلگر  مقالهدر این 

همچنین در فضای پایینی پمپ مولکوالر، به دلیل حضور بسیار ناچیز مولکول، گرادیان فشار محسوسی  داده شد.

، به دلیل هگزافلوراید( )اورانیم گاز سنگینیک در صورت استفاده از  .شودی با تغییر در جنس گاز ایجاد نمیحت

شده در آن به طور مستقیم افزایش با توان اصطکاکی ایجادشده، مقدار توان ایجاد  مستقیم جرم مولکولارتباط 

ترین توان )ترکیب یکسان از دست آمده )فقط گاز هوا( و بدبینانهترین توان ببینانهیابد در نتیجه با داشتن خوشمی

ر توان مورد نظر مطابق با درصدهای ها، به مقداتوان با میانیابی کردن از آنهگزافلوراید( می گاز هوا و اورانیم

  دست یافت.در فضای پایین پمپ مولکوالر مختلف اجزاء گاز تشکیل دهنده 

 



 

 

 

9 

 

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

 مراجع:

 
 [1] www.OpenFoam.org. 
 [2] Gott, K. and Kulkarni, A., “A comparison of continuum, DSMC and free molecular modeling 

techniques for physical vapor deposition,” IMECE, pp.1-4, )2013(. 
[3] White, C. “Adaptive Mesh Refinement for an Open Source DSMC Solver”. International Space 

Planes and Hypersonic System and Technology, pp.2-8, )2015(. 
[4] Kevin.,G ,"A Hybrid CFD-DSMC Model Designed to Simulate Rapidly Rarefying Flow Fields 

and its Application to Physical Vapor Deposition" ,Journal of Mechanical Engineering, , pp.5-

8,2015. 

[5] Bird, G. A., "Molecular Gas Dynamics", Oxford University Press, London, 1976. 

 
 

http://www.openfoam.org/

