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:چکیده
به دلیل اهمیت اثر جریان گاز بیرون روتور بر مقدار توان اصطکاکی ایجاد شده در ماشین سانتریفیوژ و در
 شبیهسازی،نتیجه افزایش دمای قطعات روتور و افزایش احتمال کرش شدن ماشین با افزایش غیرمعمول مقدار توان
 بسیار حائز اهمیت،فضای بیرونی ماشین و سپس محاسبه مقدار توان اصطکاکی ایجاد شده در فضای بیرون روتور
 برای شبیهسازی جریان گاز درون فضای محصور بین روتور و بدنهdsmcFoam  در این مقاله از حلگر.میباشد
ماشین (فضای پایین پمپ مولکوالر) استفاده گردیده است و سپس مقادیر نیروی اعمالی به روتور و توان اصطکاکی
.آن با استفاده از دیدگاه مولکولی برای مقادیر مختلف فشار و جنس گاز تعیین میگردد
 فضای پایین پمپ مولکوالر، دیدگاه مولکولی، توان اصطکاکی،dsmcFoam  حلگر:کلمات کلیدی
Calculation of rotor force and friction power values of a centrifuge machine at
the space between the rotor and casing from molecular viewpoint
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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.
Keywords: dsmcFoam Solver, Friction Power, Molecular Viewpoint, Molecular Pump Downspace

 -1مقدمه:
جهت شبیهسازی رفتار گاز در رژیم های جریانی گذرا و کامالً مولکولی در فضای محصور بین روتور و بدنه
ماشین ،میبایستی از روشهای بر پایه مولکولی با دقت باال استفاده کرد .یکی از مهمترین نرمافزارهای متن باز،
 OpenFoamمیباشد که امکان حل گستردهای از پدیدههای فیزیکی همچون جریانهای قابلتراکم و غیرقابلتراکم،
جریان های بر پایه مولکولی ،جریان دوفازی ،جریان در مواد متخلخل ،دینامیک گازها ،احتراق ،توربوماشین و  ...را
دارا میباشد .مزیت اصلی  OpenFoamناشی از استفاده هوشمندانه از تواناییهای زبان برنامهنویسی  C++میباشد

که به دلیل شیءگرا بودن آن ،ساختار منظمی از کالسها ،کتابخانهها و به طور کلی اشیاء را فراهم نموده است].[1
در این گزارش حلگر  dsmcFoamبرای شبیهسازی جریان گاز در فضای محصور بین روتور و بدنه ماشین
سانتریفیوژ به عنوان حلگر بر پایه مولکولی انتخاب گردیده است که دارای مزایای زیادی از جمله سرعت بسیار
باالی اجرا به دلیل کدهای بسیار بهینه و همچنین امکان استفاده از اجرای موازی با هستههای نامحدود میباشد.
حلگر  dsmcFoamبرای جریانهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرد به همین دلیل مطالعه جریان گاز محصور
بین فضای روتور و بدنه با استفاده از حلگر  dsmcFoamتاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .در سال 2013
کوین گت و همکارانش اولین بار جریان داخلی را با استفاده از این حلگر برای یک اتاقک  PVDمورد استفاده قرار
دادند] .[2وایت در سال  2015از تکنیک سلولبندی انطباقی )AMR(1برای یک هندسه دلخواه با ایجاد تغییر در
عدد نادسن جریان آن برای حلگر  dsmcFoamاصالحشده استفاده کرد و به نتایج خوبی دست پیدا کرد ]3و .[4در
این مقاله به شبیهساز ی جریان گاز در فضای کامالً مولکولی محصور بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ
پرداخته می شود و پس از به تعادل رسیدن جریان ،با استفاده از روابط از دیدگاه مولکولی ،مقادیر مربوط به نیروی
مماسی ،نیروی عمودی و توان اصطکاکی ایجاد شده بر روی دیواره روتور محاسبه میگردند.

 -2تئوری
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 1-2حلگر dsmcFoam

نرم افزار  OpenFoamقابلیت شبیه سازی تمامی جریانها را دارا میبا شد که این امر میتواند آن را تبدیل به یک
نرمافزار ب سیار قدرتمند سازد .یک حلگر متن باز برای حل جریانهای خارجی دوبعدی و سهبعدی پیچیده حلگر
 dsmcFoamمیباشد .الگوریتم مورد استفاده برای  dsmcFoamدر صورت استفاده از تکهسته نیز مشابه الگوریتم
مورد استتتتفاده برای روش  DSMCمی باشتتتد .در واقع ترتیب هر مرحله از الگوریتم حلگر  dsmcFoamمانند
الگوریتم  DSMCعمل میکند .الگوریتم روش  DSMCشتتتامل  5مرحله -1موقعیت دهی اولیه-2 ،حرکت-3 ،
شتتتاخن بندی-4 ،برخورد ذرات با یکدیگر و با دیواره و -5نمونه گیری از نتایج و محاستتتبه مقادیر کمیتهای
ماکروسکوپیک میباشد.
 -2-2توان اصطکاکی در رژیم جریانی کامالً مولکولی
فالکس مولکولی عبوری از یک المان سطحی برای یک گاز تعادلی را همانند شکل ( )1در نظر بگیرید .سرعت
جریان گاز ( )𝑐0تحت زاویه  θنسبت به بردار نرمال  eبرای المان سطحی انتخابی ،به مولکولهایی که دارای سرعت

حرارتی ́𝑐 میباشند اعمال میگردد ].[5

شکل  .1المان سطحی انتخابی برای برخورد ذرات ورودی
در نتیجه هر مولکول اجزاء سرعتی مطابق زیر خواهد داشت:
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝑢 = 𝑢́ + 𝑐0
𝜃𝑛𝑖𝑠 𝑣 = 𝑣́ + 𝑐0
́𝑤 = 𝑤

()1
فالکس مومنتوم موازی با المان سطحی ورودی از رابطه زیر قابل محاسبه میباشد:
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که میتوان این رابطه را به صورت زیر نوشت:
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که 𝑠 نسبت سرعت مولکولی نامیده میشود:

2
2
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برای یک جریان کامالً مولکولی که یک صفحهای در آن با سرعت  Uدر حال حرکت باشد میتوان روابط زیر را
بیان کرد:
𝛽𝑈 = 𝑠
𝛽 = (2𝑅𝑇𝑈 )−1⁄2
𝑚 𝑈𝑛𝜌 = 2
𝜃 = 𝜌/2

()5

با جایگذاری روابط ( )5در معادله ( )3میتوان رابطه زیر را جهت محاسبه مقدار تنش برشی بر روی صفحهای که
با سرعت  Uدر حال حرکت میباشد و در یک رژیم کامالً مولکولی قرار دارد بیان کرد:
1⁄
2

()6

)𝜋τ𝑖 = 𝑚𝑛𝑈𝑈(2𝑅𝑇𝑈⁄

 -3نتایج:
هندسه و شبکهبندی مربوط به فضای پایینی پمپ مولکوالر نیز توسط نرمافزار گمبیت تهیه و سپس به نرم افزار
 openFoamجهت شبیهسازی گاز درون آن ،منتقل شده است .مشخصات هندسی و عملیاتی هندسه مورد شبیه
سازی در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول . 1پارامترهای هندسی و عملیاتی برای هندسه پایینی پمپ مولکوالر ماشین فرضی
ویسکوزیته هوا در
فشار استاندارد

گاز مورد مطالعه

()Pa.s

ارتفاع

اندازه ضخامت

شعاع بیرونی

روتور( )m

روتور ()mm

روتور( )m

1/ 10×78

هوا -اورانیم هگزافلوراید

3/5

1/2

0/1112

ثابت

جرم مولکولی هوا

قطر مولکولی

دمای بین روتور و

سرعت محیطی

بولتزمن()J/K

)(gr/grmol

هوا ()m

بدنه ()K

روتور ()m/s

1/23-10×38

28

3/ 10×78

300

700

قطر مولکولی

جرم مولکولی اورانیم

اورانیم

هگزافلوراید

لقی کپ

دمای کپ پایینی

فشار پایین پمپ

هگزافلوراید ()m

)(gr/grmol

پایین()m

روتور ()K

مولکوالر ()Pa

6/10-10×0

352

0/004

293

0/004

5-

10-

هندسه شبیهسازیشده و نامگذاری شرط مرزیهای مربوط به آن در شکل ( )2نشان داده شده است IN .روتور و
 OUTبدنه ماشین سانتریفیوژ میباشد و در این هندسه کرش رینگ و بیلوز لحاظ نشده است .همچنین نتایج شبیه
سازی بعد از  120ساعت اجرای موازی ( )MPIبه دست آمده است.

شکل  :2هندسه و شبکه بندی فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی

5

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
 -3-1شبیهسازی فضای بین روتور و بدنه (فضای پایین پمپ مولکوالر)
کانتورهای فشار و سرعت تشکیل شده در فضای پایین پمپ مولکوالر در ادامه آورده شده است .همانطوری
که از نتایج مشاهده میگردد پروفایل فشار در فضای بین روتور و بدنه دارای تغییرات شعاعی ناچیزی میباشد به
گونهای که فشار در کنار دیواره روتور در حال چرخش به دلیل برخورد مولکولها و سرعت گرفتن آنها بعد از
برخوردشان ،کمتر از فشار در کنار بدنه ساکن ماشین خواهد شد (شکل ( .))3به دلیل چرخش دیواره روتور ،یک
پروفایل سرعت چرخشی نیز ایجاد میگردد به گونهای که سرعت چرخشی مولکولهای برخورد کرده با دیواره در
حال چرخش تمام سرعت چرخشی دیواره را به خود نمیگیرند و دلیل آن هم پایین بودن حضور تعداد مولکولهای
این محدوده میباشد (شکل ( .))4در واقع مولکولهایی که با دیواره روتور برخورد میکنند زمانی که در حال
برگشت از دیواره میباشند مقداری از سرعت چرخشی دیواره را به دلیل اثر اصطکاک سطحی روی دیواره به خود
می گیرند ولی در موقع برگشت اگر تعداد ذرات روبروی آنها در حدی باشد که با آنها برخورد کنند و دوباره به
سمت دیواره روتور برگردند ،مولکول منعکسشده میتواند فرصت دوبارهای برای گرفتن سرعت دیواره چرخشی
را داشته باشد .به عبارتی هر چقدر تعداد این برخوردهای مولکولی با یکدیگر بیشتر باشد به همان میزان تعداد
برخورد مولکول با دیواره افزایش مییابد و در نتیجه مولکول میتواند سرعت مطلق دیواره را به خود بگیرد .در
فضای پایین پمپ مولکوالر به دلیل اینکه رژیم جریان از نوع کامالً مولکولی میباشد (با نادسن حدود  )60به دلیل
حضور کم ذرات در نتیجه برخورد مولکولهای منعکسشده از دیواره با مولکولهای روبرویی خود ناچیز میباشد
و در نهایت مقدار سرعت چرخشی هر مولکول بعد از برخوردشان با دیواره کمتر از سرعت چرخشی دیواره روتور
خواهد شد .با توجه به این که مقدار توان اصطکاکی به جرم مولکولی گاز مورد شبیهسازی بستگی دارد در نتیجه
شبیهسازی بر اساس دو نوع جنس گاز هوای خالن و ترکیب یکسان از گازهای هوا و اورانیم هگزافلوراید صورت
گرفته است.
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شکل  : 3پروفایل تغییرات فشار برای فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی با حضور گاز هوا (شکل
راست) و حضور ترکیب یکسان گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید (شکل چپ)

شکل  : 4نمودار تغییرات برآیند سرعت برای فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی با حضور گاز هوا (شکل
راست) و حضور ترکیب یکسان گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید (شکل چپ)
 -3-2نتایج مربوط به محاسبات توان اصطکاکی در فضای پایین پمپ مولکوالر ماشین فرضی
نتایج مربوط به محاسبه توان اصطکاکی بدست آمده از حل مولکولی برای فضای پایین پمپ مولکوالر با مشخصات
هندسی و عملیاتی مطابق با جدول ( )1در فشارهای مختلف و برای گازهای مختلف در حالت وجود گاز هوا و
حالت وجود ترکیب یکسانی از گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید در جدول ( )2آورده شده است .توجه به این نکته
الزامیست که حضور ترکیب یکسانی از گازهای هوا و اورانیم هگزافلوراید در فضای پایین پمپ مولکوالر بدبینانه-
ترین حالت ممکن میباشد و در صورت استاندارد بودن اتصاالت قطعات روی روتور ،درصد حضور گازهای سبک
در این ناحیه بسیار بیشتر از گازهای سنگین میباشد .بهرحال در این مقاله خوشبینانهترین حالت و بدبینانهترین
حالت ممکن برای محاسبه توان در نظر گرفته شده است و در صورت در دست داشتن درصد ترکیب وزنی دقیق
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گاز در این ناحیه ،میتوان با درونیابی به مقدار توان اصطکاکی موردنظر دست یافت .در جدول ( )3مقادیر نیروی
مماسی و عمودی وارد شده بر سطح بیرونی روتور توسط مولکولهای واقع در فضای بین روتور و بدنه در فشار
 0/004پاسکال آورده شده است.
جدول  .2توان اصطکاکی در فشارهای مختلف و برای گازهای مختلف در فضای پایین پمپ مولکوالر
ماشین فرضی
جنس گاز

توان اصطکاکی در فشارهای مختلف (وات)
P=0.04 Pa

P=0.0083 Pa

P=0.004 Pa

21.93

4.6

2.34

هوا

137

28.75

14.64

 50%هوا %50+اورانیم هگزافلوراید

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

P = 0.004 Pa

توان اصطکاکی

)(watt

نیروی مماسی

نیروی عمودی ()N

)(N

2.34

1.50e-2

3.9e-3

هوا

14.64

1.46e-2

2.44e-2

 50%هوا %50+اورانیم هگزافلوراید

 -4بحث و نتیجهگیری
در این مقاله حلگر  dsmcFoamبرای شبیهسازی جریان گاز در فضای بیرون روتور یک ماشین سانتریفیوژ توسعه
داده شد .همچنین در فضای پایینی پمپ مولکوالر ،به دلیل حضور بسیار ناچیز مولکول ،گرادیان فشار محسوسی
حتی با تغییر در جنس گاز ایجاد نمیشود .در صورت استفاده از یک گاز سنگین (اورانیم هگزافلوراید) ،به دلیل
ارتباط مستقیم جرم مولکول با توان اصطکاکی ایجادشده ،مقدار توان ایجاد شده در آن به طور مستقیم افزایش
مییابد در نتیجه با داشتن خوشبینانهترین توان بدست آمده (فقط گاز هوا) و بدبینانهترین توان (ترکیب یکسان از
گاز هوا و اورانیم هگزافلوراید) میتوان با میانیابی کردن از آنها ،به مقدار توان مورد نظر مطابق با درصدهای
مختلف اجزاء گاز تشکیل دهنده در فضای پایین پمپ مولکوالر دست یافت.
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پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
) دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر-۱۳۹۷  اسفندماه۲  و۱
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