بررسی پروفایل شار جرمی محوری در الیه استوارت سان و سرعت شعاعی در الیه اکمان
در یک سانتریفیوژ با روش DSMC
صادق ،یوسفی نسب؛ عبدالحمید ،مینوچهر؛ احمدرضا ،ذوالفقاری؛ علی ،نوروزی
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه راکتور

چکیده:
با گردش درونی گاز در داخل سانتریفیوژ ،غنای تعادلی در کل ستون سانتریفیوژ توزیع میشود و منجر به توزیع قابل
توجه غنای محوری میگردد .حرکت جریان سیال در دو جهت ،یکی در قسمت داخلی روتور و دیگری بطور معکوس
در راستای دیواره روتور باعث ایجاد جریان متقابل محوری می گردد .در نتیجه یک گرادیان غنای محوری ایجاد میشود.
در این مقاله به بررسی اثر اختالف خطی دمای روی بدنه روتور روی ایجاد یک جریان گردابهای و همچنین بدست
آوردن پروفایل سرعت محوری و فالکس جرمی محوری در ناحیه استوارتسان و بدست آوردن پروفایل سرعت شعاعی
در  end capها با استفاده از روش

DSMC

پرداخته میشود.

کلید واژه :پروفایل شار جرمی محوری-سرعت شعاعی -DSMC-الیه استوارتسان -الیه اکمان

مقدمه:
وجود یک گرادیان دما در امتداد چرخش سطح روتور و اختالف درجه حرارت بین دو  ،end capباعث یک
جریان ثانویه در سیلندر میشود ،که میتواند برای جداسازی ،بر اساس تفاوت غلظت در استوانه در حال
چرخش بسیار مهم باشد  .به همین دلیل ،تجزیه و تحلیل جریان ثانویه در یک سیلندر با سرعت باالبسیار مهم
است[1].یک شیب دمایی روی دیواره ،و حضور یک اسکوپ یک نیروی تازه را بر روی گاز بوجود می آورند
و یک جریان مخالف عمودی را تولید مینمایند].[0در سال  0222پور محمود به بررسی تشکیل جریان های
چرخشی در سیلندرهای چرخان با مقادیر مختلف نسبت طول به قطر استوانه با استفاده از کد فرترن پرداخت
و تاثیر این پارامتر را روی خواص میدان جریان مثل چگالی و سرعت بررسی کرد].[3مدل  Onsagerبرای
محاسبه جریان ثانویه تولید شده توسط نیروهای اعمال شده بر یک سیال چرخان در یک سیلندر توسعه داده
شد .یک معادله دیفرانسیل برای پتانسیل اصلی برای جریان ثانویه در یک استوانه دوار برای اولین بار در یک
گزارش منتشر نشده برای معادالت  Onsagerدر سال  1969و  1921به ترتیب توسط  Woodو Morton
ارائه شد .این معادله یک معادله دیفرانسیل مرتبه ششم در مختصات شعاعی ،و برای سرعتهای چرخشی باال
که در آن چگالی گاز به صورت نمایی از دیواره سیلندر به دلیل نیروی گریز از مرکز کاهش می یابد معتبر
بود] Carrier .[4و  Maslenدر سال  ،)Olander 1921( 1960یک معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم برای تغییرات
محوری تابع جریان در  end capهای سیلندر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .راه حل هایی برای الیه
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مرزی اکمان در  end capها نیز با برخی از نتایج عددی ارائه شده است .معادالت مدل  Onsagerبه دست آمده
توسط Woodو  )1922( Mortonتقریبا با انواع روش ها ،مانند روش ویژه تابع گسترده (Woodو ،)Morton
روش تفاضل محدود] ،)Viecelli 1923( [9و روش المان محدود] Gunzburger( [6و 1920 Wood؛
 Wood ،Gunzburgerو )1924 Jordanحل شده است Nakayama.و  )1994( Toriiالیههای  Stewartsonرا
با این فرض که ارتفاع ،بزرگتر از ضخامت 𝑅 𝑅𝑒 −1/4و 𝑅 𝑅𝑒 −1/3الیه ها است ،با گسترش روابط ،از نظر
نسبت ضخامت به ارتفاع مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند] Pradhan.[9و  Kumaranبه بررسی فالکس جرمی
محوری بر اساس ترم بی بعد در راستای شعاعی در سال  0211پرداختند و نتایج خود را با نتایج generalized
 Onsager modelمقایسه نمودند و به نتایج مشابهی دست یافتند] Durivault .[2و  Louvetبا روش مجانبی
تطبیق یافته پروفایل محوری سرعت شعاعی را بر حسب مختصات محوری ،در نزدیکی کالهک انتهایی ،به
ازای مقادیر مختلف مختصات شعاعی ،بدست آوردند Lahargue.[9].و  Soubbaramayerنیز به بررسی سرعت
محوری بر حسب مختصات شعاعی پرداختند].[12

روش عددی:
) Direct Simulation Monte Carlo(DSMCیک روش شبیهسازی میباشد که بصورت متغیر با زمان تعریف
می گردد و تعداد زیادی مولکول های شبیهسازی شده به طور همزمان در کامپیوتر دنبال میگردد و عالوه بر
برخورد مولکول با سطح ،برخوردهای بین مولکولی نیز محاسبه میشوند .این شبیهسازی شامل زیر برنامه
Reflect،Collide ،Moveو  sampleمیباشد.در بخش اول که مربوط به حرکت دادن ذرات میباشد در ابتدا
برای مقدار دهی اولیه برای مقادیر مکانی در مختصات کارتزین ،ذرات به صورت تصادفی در ظرف ریخته
میشوند و اگر مختصات استوانهای باشد میتوان از فرامین زیر استفاده نمود]:[11
𝑑𝑛𝑎𝑅 × 𝜋𝑟 = √𝑅𝑎𝑛𝑑 × 𝑟𝑚𝑎𝑥 , 𝑍 = 𝑍𝑚𝑎𝑥 × 𝑅𝑎𝑛𝑑, 𝜃 = 0

)(1

برای سرعتهای اولیه ذرات ،سرعتی بطور تصادفی با توزیع ماکسولین به ذرات گازی داده میشود:
)(0

2 KT
M



1



 Ln ( Rand ) Sin2 Rand 

و

 mجرم مولکول  T ،دمای گاز و  Kثابت بولتزمن است.که

1
𝛽

1



Vi 

ماکزیمم احتمال سرعت برای گازی است که در

دمای  Tقرار دارد .و سپس برای حرکت دادن آنها از معادله خطی حرکت به صورت زیر استفاده خواهد شد:
𝑡𝑣 𝑥 = 𝑥 + 𝑣𝑡 , 𝑦 = 𝑦 + 𝑣𝑡, 𝑧 = 𝑧 +

)(3

در زیر برنامه برخورد ذرات با یکدیگر ،سه روش  VHS،HSو VSSبرای برخورد ذرات با یکدیگر در شبیه
سازی مذکور استفاده شده است .و در این شبیهسازی از تکنیکی استفاده شده است که برای هر روش می توان
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بهترین بازه زمانی را بدست آورده و مورد استفاده قرار داد] .[10و تفاوت آنها در استفاده از ویسکوزیته و در
نتیجه در نظر گرفتن یا نگرفتن جنس گاز در معادالت مربوطه میباشد .تشخیص اینکه از کدام یک از روشهای
برخورد میتوان استفاده کرد بر اساس قدرت ویسکوزیته( )ωمیباشد که برای مدل  HSاین مقدار کوچکتر از
 ./9و برای مدل  VHSاین مقدار بین ./9تا یک و برای مدل  VSSاین مقدار برابر یک میباشد.
ماکزیمم تعداد برخوردها از رابطۀ زیر محاسبه میگردد:
N N   TVr max t

)(4

𝐶𝑉0

که در این رابطه N ،برابر تعداد ذرات شبیهسازی شده و  VCحجم سلول میباشد که هر مولکول داخل

VC

نماینده 𝛌 مولکول واقعی است .یک جفت مولکول انتخابی از سلول برای اینکه با یکدیگر برخورد داشته
باشند ،باید شرط زیر را ارضاء کنند :

 T Vr
 Rand
 T Vr max

)(9

در روش  DSMCبرای به دست آوردن ،  TVr maxدر هر مرحله حرکت دادن مولکول   TVrمحاسبه می
شود و اگر بزرگتر از مقدار مرحلۀ قبلی باشد  ،جایگزین آن میگردد .
در زیر برنامه  Reflectذرات با دیواره برخورد میکنند و سپس یا بصورت  Diffuseیا بصورت Specular

یا بصورت  periodicمنعکس میگردند.در برخورد  Diffuseذره مسقل از سرعت اولیه برخورد کرده با
دیواره عمل میکند و دوباره با یک توزیع نیمهگوسین سرعت میگیرد .در حالت  Specularذرات با سرعتی
برابر سرعت برخورد با دیواره ولی در جهت عکس آن مقدار دهی میشوند و در حالت  periodicذرات با
شرایطی مثل حالت  Specularولی با تغییر مکان ذره به مکان روبرویی آن دیواره مقداردهی می گردد .بعد
از تکرار فرآیندهای حرکت ،آدرسدهی و بررسی برخورد ،عمل نمونهبرداری آماری زیر برنامه Sample

انجام میشود که به محاسبه مقادیر 𝑢 ∑  ∑ 𝑣 0،∑ 𝑢0 ،∑ 𝑤،∑ 𝑣،و  ∑ 𝑤 0در هر سلول که بیانگر کمیتهای
ماکروسکوپی هستند میپردازد و بعد از تعداد مشخص نمونهبرداری خروجی برنامه تهیه میشود و این
خروجی تا رسیدن به تعدادی مشخصی تکرار ،اصالح میگردد.
بحث و نتیجه گیری:
کد نوشته شده توسط روش  ،DSMCبرای هر  122استپ زمانی نمونهگیری شده و نتایج بعد از گذشت
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 902ساعت فایلهای آپدیت شده میباشد .همچنین هر ذره شبیهسازی شده نماینده  3× 1216مولکول واقعی
می باشد .این برنامه برای سانتریفیوژ  OLANDERنوشته شده است و از وسط به باال هندسهبندی گردیده
و تمام بدنه سانتریفیوژ  DIFFUSEمی باشد .که نسبت فشار بین محور و دیواره برابر 4/613×129میگردد .
شعاع سانتریفیوژ  9/49سانتیمتر و ارتفاع آن 129سانتیمتر در نظر گرفته شده است. .همچنین گاز مورد استفاده
در شبیه سازی گاز  𝑈𝐹6با خواص میکروسکوپی زیر میباشد:
))d(mقطر ذرات)

)𝑐 ( 𝑇𝑔𝑎𝑠 (°دمای

𝑗

) (( kثابت بولتزمن)
𝑘

)𝑔𝑘((Mجرم مولکول گاز)

گاز)
9×12-12
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−03

1/3226422 × 12

−06

92/440636 × 12

شبیه سازی انجام گرفته برای سرعت دیواره𝑠 922 𝑚/و پارامتر الیهبندی ( 𝒜 )برابر  4.0نوشته شده است.
0

مختصات شعاعی بر حسب مقیاس مختصات شعاعی ،مختصات شعاعی گسترده ) ) (𝜉 = 𝒜0 (1 − 𝑅𝑟 0نامیده
می شود .بین  end capباال و پایین یک اختالف دمای  02درجه وجود دارد بطوریکه دمای  end capپایینی
 322درجه کلوین و دمای  end capباالیی  302درجه کلوین میباشد.در شکل  1نمودار شعاعی سرعت محوری
دور از کالهکهای انتهایی ترسیم شده است .در اینجا ،دو ناحیه مشاهده میشود :یکی هسته سانتریفیوژ که در
آن سرعت یک عالمت ثابت دارد و دوم ،ناحیه نزدیک به دیواره جانبی که در آن ،یک الیه با سرعت مثبت و
یک الیه با سرعت منفی وجود دارد همچنین این نمودار یاد آور پدیدههای بسیار مهم باز گردش جریان در
الیه استوارتسان و شار باز گردشی ،که بسیار قابل توجهتر از شاردر هسته بوده میباشد .همانطوری که در
شکل  0مشاهده میشود سرعت جرمی محوری در مرکز سانتریفیوژ یعنی جایی که نسبت  𝑍 𝑍 = 2/9می
𝑥𝑎𝑚
باشد ماکزیمم مقدار خود را پیدا میکند.
در شکل  3و  ،4نمودارهای مولفه شعاعی سرعت در مقابل مختصات شعاعی ،در نزدیکی کالهکهای باالیی
و پایینی ،ترسیم گردیده است .حرکت شعاعی گاز در درون سانتریفیوژ ،عمدتاً از الیههای اکمان صورت گرفته
و این امر در مقدار ماکزیمم قابل توجه سرعت محوری قابل مشاهده میباشد.

شکککل .0نمودار سککرعت جرمی محوری بر حسککب شککعاع در

شکککل  . 1نمودار شککار جرمی محوری بر حسککب مختصککات
شعاعی گسترده(𝝃 )

نسبت های ارتفاع به ارتفاع ماکزیمم مختلف
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شکل .4پروفایل سرعت شعاعی بر حسب شعاع در  end capپایینی

شکل .3پروفایل سرعت شعاعی بر حسب شعاع در  end capباالیی

در این شبیهسازی چونکه طول هر مش تقریب ًا برابر  2/90سانتیمتر میباشد لذا امکان نشان دادن پروفایل
سرعت شعاعی در ضخامت  4mmاز الیه اکمان که جریان شعاعی وجود دارد وجود ندارد لذا برای نشان دادن
این پروفایل میبایستی طول مشبندی را بسیار ریزتر کرد تا بتوان نموداری مشابه نمودار شکل( )6که توسط
 Durivaultو  Louvetبا روش تحلیلی گرفته شده است را بدست آورد] .[9شکل  ،9نمودار سرعت چرخشی
را نشان می دهد که همانگونه که در شکل مشخص است سرعت چرخشی تا سرعت دیواره یعنی𝑠922 𝑚/
افزایش پیدا کرده است و دارای یک رفتار خطی در ناحیه متراکم(نزدیک دیواره) استوانه چرخان میباشد.
همانطور که مالحظه میگردد دانسیته در ابتدا تراکم زیادی روی دیواره نداشته و ذرات گاز شبیهسازی شده در
محیط ،پراکندگی بیشتری دارند(شکل  )9و با گذشت زمان و اعمال نیروی گریز از مرکز روی آنها ،باعث تراکم
آنها به سمت دیواره روتور می گردد(.شکل ) 2و علت ایجاد شیب ایجاد شده بر روی محور ارتفاع ،وجود
گرادیان دمای اعمال شده می باشد ،به آن دلیل که جایی که دما بیشتر است انرژی جنبشی ذرات در آن ناحیه
بیشتر میگردد و باعث تحرک ذرات از آن ناحیه و کاهش دانسیته آن میگردد.

شکل . 9نمودار سرعت چرخشی

شکل . 6پروفایل محوری سرعت شعاعی در الیه اکمان
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نمودار دانسیته بعد از آخرین مرحله آپدیت فایل نمونهبرداری. 2شکل

 نمودار دانسیته در اولین مرحله نمونهبرداری.9 شکل
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