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چکیده
 میدان جریان گاز درون آن بررسی و شبیهسازی،برای افزایش عملکرد یک سانتریفیوژ گازی که در صنعت غنیسازی اورانیم استفاده میشود
CFD  برای شبیه سازی جریان گاز درون روتور از روش دقیق و کامل معادالت ناویراستوکس با استفاده از روش، در این مطالعه.میگردد
 برای اولین بار یک حلگر ضمنی کوپلشده و بر مبنای چگالی در نرمافزار اپنفوم،CFD  برای استفاده از روش.بهرهگیری شده است
 توان جداسازی با، در یک روتور نمونه.) توسعه داده شد که از آن برای شبیهسازی ج ریان گاز درون روتور استفاده گردیدOpenFOAM(
 بررسی نتایج نشان داد کمیتهای. گرادیان دمای دیواره و نیروی درگ اسکوپ بهبود یافت، فشار دیواره،تنظیم پارامترهای دبی خوراک
 برای رسیدن روتور مدل به بیشینه توان جداسازی. توان جداسازی بیشینه شده است،عملیاتی مقدار بهینهای دارند که در آن مقدار بهینه
 کلوین و25  گرادیان دمای، تور44  فشار دیواره، گرم بر ساعت90  شرایط بهینه روتور در دبی خوراک، بر سالUF6  کیلوگرم سو12/87
. با انجام این مطالعه گام مهمی در ارتقا عملکرد جداسازی سانتریفیوژ برداشته شده است. دین تعیین شد1557 نیروی درگ
 اپنفوم، روش عددی، مطالعه پارامتریک، سانتریفیوژ گازی:کلیدواژهها
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Abstract
In order to increase the performance of a gas centrifuge used in the uranium enrichment industry, the gas
flow field inside it is studied and simulated. In the present work, the full Navier-Stokes equations using
the CFD method are used to simulate the gas flow inside the rotor. For the CFD method, a density-based
implicit coupling solver was developed in OpenFOAM software, which was used to simulate the gas
flow inside the rotor. The separation power was improved in a sample rotor by adjusting feed flow
parameters, wall pressure, wall temperature gradient, and scoop drag force. The results show that the
process variable had an optimal value in which the separation power is maximum. In order to achieve the
maximum separation power of 12.87 kg UF6 SWU/year, the optimum rotor conditions were determined
at a feed rate of 90 g/h, wall pressure of 44 torr, the temperature gradient of 25 K, and drag force of 1557
dyne. This study can be considered an important step in improving the performance of centrifuge
separation.
Keywords: Gas centrifuge, Parametric studies, Numerical method, OpenFOAM
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر غنیسازی به روش سانتریفیوژ به یکی از
متداولترین روشهای غنیسازی ایزوتوپها تبدیل شده است.
در این راستا مطالعات زیادی برای بهبود عملکرد سانتریفیوژها
انجام شده است [ .]5-1بهبود عملکرد جداسازی سانتریفیوژ از
این جهت حایز اهمیت است که منجر به کاهش هزینهها و
افزایش مقدار محصول غنیشده خواهد شد .بنابراین تعیین
شرایط بهینه برای باال بردن عملکرد جداسازی سانتریفیوژ
ضروری است.
در یک ماشین سانتریفیوژ ،گاز با ترکیبی از دو یا چند
ایزوتوپ وارد روتور میشود و تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز
شدید ناشی از دوران روتور ،الیهبندی شعاعی در ماشین ایجاد
میگردد .به این ترتیب جدایش شعاعی بین ایزوتوپها رخ
میدهد [ .]6در جدایش شعاعی ،ضریب جداسازی بسیار پایین
است؛ بهمنظور افزایش ضریب جداسازی ،الزم است حرکت
محوری و جدایش محوری ایجاد شود .از طریق عوامل محرکی
مانند گرادیان دمای دیواره ،حضور اسکوپ و ورود خوراک،
جریان محوری ایجاد میگردد .با شکلگیری جریان محوری،
جدایش محوری نیز درون روتور اتفاق میافتد و عملکرد
جداسازی روتور افزایش مییابد [ .]7بهطور کلی هدف از
بررسی جریان گاز درون روتور سانتریفیوژ ،رسیدن به جریان
محوری مطلوب برای جداسازی ایزوتوپهای موردنظر میباشد.
از اینرو تالش میگردد عواملی که بر روی جریان محوری
تأثیرگذار بوده مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان عملکرد
سانتریفیوژ را بهبود داد.
در سال  ،2000دوندو و همکاران [ ]8پارامترهای مقدار
دبی خوراک ،نیروی درگ اسکوپ  ، 1گرادیان دمای دیواره و
فشار دیواره را بهصورت جداگانه بر جریان گاز  UF6درون روتور
سانتریفیوژ بررسی کرده و مقدار توان جداسازی مربوطه را
محاسبه کردند .نتایج مطالعه آنها ،که برای شبیهسازی جریان
از روش تحلیلی اوناسگر پنکک استفاده کردند ،نشان داد که
توان جداسازی برای هر کدام از مقادیر گرادیان دمای دیواره،
دبی خوراک و نیروی درگ اسکوپ دارای مقدار بهینهای
میباشد و برای یک نیروی درگ ثابت و معین ،با افزایش فشار
دیواره ،توان جداسازی روند افزایشی خواهد داشت [ .]8در این
پژوهش اثر متقابل پارامترها بر یکدیگر بررسی نشده است و
برای حل از روش تحلیلی اونساگر پنکک استفاده شده که
نسبت به معادالت کامل ناویراستوکس دارای فرضیات و
سادهسازیهایی میباشد .در سال  ،2000کای و هاسهگاوا []9
به بررسی اثر پارامترهای مقدار دبی خوراک ،گرادیان دمای
دیواره و فشار دیواره بهصورت جداگانه بر توان جداسازی درون
روتور پرداختند .آنها برای شبیهسازی جریان گاز  SF6از حل
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معادالت ناویراستوکس با روش اختالف محدود در حالت
متقارن محوری استفاده کردند .برای مدلسازی اسکوپ از
دیسک دوار با نیروی درگ مشخص استفاده شد .نتایج مطالعه
آنها نشان داد برای هر یک از پارامترهای دبی خوراک،
گرادیان دمای دیواره مقدار بهینه وجود دارد که در آن مقدار
توان جداسازی بیشینه خواهد شد .عالوه بر این نشان داده شد
که تغییرات فشار دیواره با فشار در محفظه محصول و پسماند
متناسب بوده و در یک نیروی درگ ثابت و معین ،با افزایش
فشار دیواره ،توان جداسازی کاهش خواهد یافت [ .]9باید توجه
داشت که شرایط مربوط به مطالعه کای با شرایط مطالعاتی
دوندو از نظر نیروی درگ و نوع گاز متفاوت است .در سال
 ،2001بورسویچ و لوین [ ]10با حل معادالت ناویراستوکس به
روش اختالف محدود ،تأثیر تغییر پارامترهای مختلف درون
ماشین سانتریفیوژ  Iguacuبر گازهای  SF6و  TeF6را مورد
بررسی قرار دادند .مشخص گردید جنس گاز و دبی خوراک بر
عملکرد جداسازی روتور دارای اثر متقابل میباشند بهطوری که
در شرایط یکسان ،با افزایش دبی خوراک توان جداسازی
کاهش یافته و برای گاز دیگر توان جداسازی افزایش خواهد
یافت .همچنین نیروی درگ مقدار بهینهای خواهد داشت که
در آن توان جداسازی بیشینه خواهد شد .عالوه بر این ،نتایج
آنها نشان داد که در یک نیروی درگ ثابت ،با افزایش مقدار
موجودی (یا فشار دیواره) گاز  ،TeF6توان جداسازی روند
صعودی داشته و در یک نیروی درگ ثابت دیگر ،با افزایش
موجودی گاز ،توان جداسازی کاهش خواهد یافت[ .]10در سال
 ،2013میگلرونی [ ]11با استفاده از حل معادلهی پنکک برای
ماشینهای سانتریفیوژ  Iguacuو  ،Romeنحوهی تأثیر دبی
خوراک گاز  UF6را بر توان جداسازی مورد بررسی قرار داد.
نتایج نشان داد که مقدار بهینهای برای دبی خوراک برای
دستیابی به توان جداسازی بیشینه وجود دارد و تأثیرگذاری
تغییر دبی خوراک در دو ماشین متفاوت است].[11
مطالعات انجام شده نشان میدهند که برای بهبود عملکرد
جداسازی روتور ،نیاز به تنظیم مقادیر بهینه عملیاتی برای آن
وجود دارد بهطوری که با اعمال شرایط بهینه ،توان جداسازی
روتور بیشینه خواهد شد .همچنین مشخص گردید پارامترها بر
روی یکدیگر اثر متقابل داشته و الزم است تغییرات این
پارامترها بهصورت همزمان در نظر گرفته شود .از مهمترین
پارامترها که بر روی یکدیگر اثر متقابل خواهند داشت میتوان
به تغییر دبی خوراک و مقدار فشار دیواره بر عملکرد جداسازی
روتور اشاره کرد که تأثیر این دو پارامتر باید بهصورت همزمان
بررسی گردد.
در مطالعه حاضر ،شبیهسازی جریان گاز  UF6درون روتور
یک سانتریفیوژ مدل ،در حالت متقارن محوری انجام شده
است .برای شبیهسازی جریان از حل عددی و دقیق معادالت

1. Drag Force
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ناویراستوکس با استفاده از روش حجم محدود کمک گرفته
شده است .این مطالعه از اینرو اهمیت دارد که تا بهحال
مطالعه پارامترهای عملیاتی با روشهای عددی انجام نشده
است .برای بررسی دینامیک گاز درون روتور ،یک حلگر بر
مبنای چگالی ،ضمنی و کوپل بهنام  1ICDBتوسط نویسندگان
در نرمافزار اپنفوم  2توسعه داده شده است .هدف از انجام این
مطالعه ،رسیدن به توان جداسازی بیشینه در یک روتور معین،
با تغییر پارامترهای دبی خوراک ،فشار دیواره ،نیروی درگ
اسکوپ پسماند و گرادیان دمای دیواره میباشد.

 2.2معادله غلظت

بهمنظور بهدست آوردن توزیع غلظت ایزوتوپها در روتور
سانتریفیوژ از معادله بقای جرم جزیی ،که بهصورت زیر است،
استفاده میشود:
()5

که در آن غلظت مولی جزء  Aدر مخلوط ،بهصورت زیر با کسر
مولی جزء  Aو غلظت کل مرتبط میشود:
()6

 .2معادالت حاکم
 1 .2معادالت حاکم بر جریان

معادالت حاکم بر گاز بهصورت پایا و در حالت متقارن محوری
به شکل زیر بیان شده است .فرضیات لحاظ شده در مطالعه
حاضر عبارتند از در نظر گرفتن سیال گازی بهعنوان گاز کامل،
ناچیز در نظر گرفتن شتاب گزانش در برابر شتاب گریز از مرکز
ماشین و حالت پایا برای جریان.
معادالت حاکم بر جریان در فرم کلی بهصورت زیر است
[:]9
معادله پیوستگی:
.( V ) = 0

() 1
معادله تکانه:

.( VV ) = −p + .

() 2
معادله انرژی:

) .( Ve ) = −.( k T ) − .( pV ) + .( .V

CA=xC

که  xکسر مولی جزء  Aو  Cغلظت کل مخلوط میباشد.
شار 3نفوذی  JAدرون روتور سانتریفیوژ از مجموع شار نفوذ
فشاری و شار نفوذ غلظتی بهدست میآید .نفوذ فشاری بهعلت
گرادیان فشاری ایجاد شده و بهصورت زیر ارایه میگردد:
() 7

D AB
M
) + ( x (1- x
)P
RT0
MA

J A (P) = -

نفوذ غلظتی بهدلیل وجود گرادیان غلظت ایزوتوپی ایجاد
شده که از رابطه زیر تبعیت میکند:
()8

() 3

. J A + .(C AV ) =0

J A (C ) = -CD AB x

در رابطه فوق  DABضریب نفوذ جزء  Aدر جزء ΔM ،B
اختالف بین جرم مولکولی جزء سبک ( )MAو جرم مولکولی
جزء سنگین ( R ،)MBثابت جهانی گازها و  T0دمای متوسط
گاز است .معادله غلظت با استفاده از روش عددی حجم محدود
و بهصورت ضمنی با استفاده از نرمافزار اپنفوم حل میگردد.
 3.2توان جداسازی

معادله حالت گاز ایدهآل:
()4

, I = cvT

cp
c

= p = ( − 1)  I , 

در این معادالت  Δρچگالی جرمی v ،سرعت سیال p ،فشار و
 τتانسور تنش ویسکوز است .همچنین  eو  Tبهترتیب انرژی
داخلی و دما میباشند k .ضریب انتقال حرارت هدایتی و
 Ɣ=Cp/Cvنسبت ظرفیت حرارتی ویژه در فشار و حجم ثابت
است که در مطالعه حاضر بهصورت ثابت در نظر گرفته شده
است.
1. Implicit Coupled Density Based
2. OpenFOAM
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مهمترین معیاری که به کمک آن میتوان توانایی جداسازی
یک واحد جداساز را مورد بررسی قرار داد ،توان جداسازی است
[ .]12توان جداسازی توصیفکننده افزایش ارزش محصول
خروجی از ماشین نسبت به ارزش خوراک ورودی به آن
میباشد .توان جداسازی تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز در یک
آبشار را مشخص میکند .بهینه کردن توان جداسازی
سانتریفیوژهای بهکار گرفته شده در یک آبشار به معنی کاهش
تعداد آنها و در نتیجه کاهش هزینه است .هر سانتریفیوژ با
توجه به پارامترهای طراحی و عملکردی آن دارای یک توان
جداسازی بیشینه است .با مشخص بودن شدت جریانهای
خوراک ،محصول و پسماند یک واحد جداساز و ترکیب درصد
آنها ،توان جداسازی بهصورت زیر محاسبه میشود [:]13
3. Flux
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y
x
+ N (2x − 1) ln
1− y
1− x
z
− Z (2z − 1) ln
1− z

U = M (2 y − 1) ln

()9

 .3حل معادالت
در این قسمت توضیحاتی در مورد حلگر  ،ICDBکه توسط
نویسندگان حاضر توسعه داده شده ،ارایه شده استICDB .
یک حلگر بر مبنای چگالی است که با روش  1 AUSM+UPبه
گسستهسازی شار عبوری از مرزها میپردازد .حل معادالت در
این حلگر براساس روش تکرار ،حل بهصورت همزمان و ضمنی
انجام میگیرد .روش تکراری که در آن معادالت بهصورت یک
دستگاه معادالت و همزمان حل میشوند  2 GMRESنام دارد
که توسط شاویی ارایه شده [ ]14و در این حلگر از آن استفاده
میشود .عالوه بر این ،شنچون حل معادالت براساس روش
 3 LU-SGرا در نرمافزار اپنفوم پیادهسازی کرده است []15
که در این حلگر از این قابلیت استفاده شده است .ماتریس
 LU-SGبهدلیل سهولت پیادهسازی در کدهای محاسباتی و
حجم کم محاسبات ،بهطور گسترده در روشهای عددی مورد
استفاده قرار میگیرد .بهطور مثال برای یک دستگاه معادله
 Ax=bروش  LU-SGSبهصورت زیر بیان میشود]:[16
()10

(A=L+D+U ≃ )L+D(D-1 )D+U

که در آن  Aماتریس ضرایب L ،ماتریس پایین مثلثیD ،
ماتریس قطری و  Uماتریس باال مثلثی دستگاه معادله Ax=b
هستند .سپس با جایگذاری در رابطه  Ax=bخواهیم داشت:
* D  x * = b − Ax n − L x

خطاهای عددی کم و بازدهی محاسباتی باالیی دارد [ .]18در
روشهای  ،AUSMبراساس عدد ماخ توابع چند جملهای
شکسته میشود بهطوری که از میانیابی به روش مرکزی و
باالدست برای جریانهای فروصوت و فراصوت استفاده میشود.
مهمترین مزیت روش  AUSM+Upاعتبار و قابلیتهای باالی
آن برای جریانهای از سرعت پایین تا سرعت باال میباشد .با
توجه به اینکه سرعت زاویهای گاز درون روتور از محور تا دیواره
روند افزایشی دارد ،بنابراین استفاده از روش  AUSM+UPدر
حلگر  ICDBمناسب میباشد .الگوریتم حل در نرمافزار اپنفوم
در شکل  1نشان داده شده است.
 .4مدلسازی روتور
در این قسمت شبیهسازی جریان گاز  UF6درون روتور
سانتریفیوژ در حالت با ورود و خروج جریان و با در نظر گرفتن
تمامی عوامل محرک بهصورت همزمان انجام شده است.
هندسه مسئله دارای شعاع  10میلیمتر و ارتفاع 1000
میلیمتر است.
در شکل  2هندسه روتور ،نوع مرزهای آن از قبیل محل
ورود خوراک ،اسکوپ محصول ،اسکوپ پسماند ،بفل و
همچنین شبکه روتور نشان داده شده است .برای شبیهسازی
روتور حاضر ،از شبکه ساختاریافته استفاده شده بهطوری که در
محلهایی که گرادیان خصوصیات جریان شدیدتر است ،از
شبکه ریزتر استفاده شده است .از اینرو شبکه در اطراف
اسکوپ پسماند ،خوراک و اسکوپ محصول بهصورت بزرگتر
نمایش داده شده تا کیفیت شبکه مشخص باشد .تعداد
سلولهای استفاده شده برای شبکه در جهت شعاع برابر با 700
و در جهت محوری برابر با  500میباشد بهطوری که عرض
کوچکترین سلول در نزدیک دیواره روتور برابر با 1میکرومتر
میباشد.

D  x = D x * − U  x

()11

*

= x + x
n

n +1

x

که  Δxیک مقدار تصحیحکننده است و بهصورت تکراری قابل
محاسبه میباشد .نحوه پیادهسازی این روش برای شبکههای
ساختاریافته و بیساختار متفاوت میباشد که در کتاب اصول و
کاربرد دینامیک سیاالت محاسباتی [ ]17به تفصیل بیان شده
است.
در پژوهش حاضر ،مطالعه انجام شده توسط شنچون ادامه
داده شده و قابلیت حلگر ایشان با بهکارگیری و اضافه کردن
روش  AUSM+UPبهبود پیدا کرده است .روشهای AUSM
مزیتهایی از قبیل دقت باال در برخورد با ناپیوستگیها،
1. Advection Upstream Splitting Method
2. Generalized Minimal Residual
3. Lower-Upper Symmetric Gauss–Seidel
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شکل  .1شبکهبندی ساختاریافته روی دامنه سیال در صفحه تخت.
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کپ باال
اسکوپ پسماند
دیواره روتور
دیواره محور

ورود خوراک

بفل
اسکوپ محصول
کپ پایین

شکل  .2هندسه و شبکه روتور
 4.1شرایط مرزی

در مسئله حاضر شرایط مرزی برای متغیرهای سرعت ،فشار و
دما تعیین میگردد .شرط مرزی flowRateOutletVelocity
برای خروج گاز از دو اسکوپ محصول و پسماند در نظر گرفته
شده است و با استفاده از ضریب برش مقادیر برای خروج گاز از
اسکوپ محصول و پسماند تنظیم میگردد.
بهمنظور اعمال دبی ورودی ثابت در روتور از طریق مرز
ورودی خوراک ،از شرط مرزی فشار ثابت ،دما ثابت و سرعت
ثابت استفاده شده است .از آنجا که ورود خوراک از دهانه لوله
خوراک به داخل ماشین دچار پدیده خفگی میشود ،برای
اعمال مقدار دبی ورودی میتوان با استفاده از سرعت برابر با
 86/65متر بر ثانیه (عدد ماخ برابر با  )1در جهت  ،xدمای
 300کلوین و فشار  12پاسکال استفاده کرد .سرعت زاویهای
دیواره و بفل  5650رادیان بر ثانیه ،محرک دمایی خطی روی
دیواره و محرک مکانیکی اسکوپ پسماند بهصورت اختالف
سرعت زاویهای اسکوپ با گاز مجاور اعمال شده است .دمای
محور و بفل بهصورت ثابت و برابر با  300و  310کلوین در نظر
گرفته شده است .همچنین سرعت محور برابر صفر اعمال شده
است .پارامترهای در نظر گرفته شده برای شبیهسازی سانتریفیوژ
مدل در جدول  1برای گاز هگزافلوراید اورانیم ارایه شده است.
 .5نتایج
برای بررسی عملکرد جداسازی روتور ،با تغییر پارامترهای
عملیاتی ،مقادیر توان جداسازی ارزیابی میگردد .در اینجا
تغییرات مقدار دبی خوراک و هلداپ بهصورت همزمان مورد
مطالعه قرار گرفته است .با اعمال هلداپهای مختلف،
شبیهسازی انجام شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده
میگردد 15 ،مورد شبیهسازی عددی در شرایط با فشار دیواره
و مقدار دبی خوراک متفاوت در نظر گرفته شده است تا بتوان
تأثیرات این دو پارامتر را بهصورت همزمان لحاظ کرد .همچنین
مجله علوم و فنون هستهای
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با تغییر فشار دیواره ،مقدار موجودی گاز درون روتور تغییر
میکند که با محاسبه مجموع جرم گاز موجود در هر سلول از
دامنه حل ،مقدار موجودی کل گاز درون روتور بهدست میآید.
باید توجه داشت افزایش موجودی گاز با توجه به
محدودیتهای متالوژیکی و مکانیکی روتور دارای محدودیت
میباشد.
در نمودار شکل  3تأثیر همزمان تغییرات فشار دیواره و
مقدار دبی خوراک بر توان جداسازی روتور نشان داده شده
است .نتایج این قسمت در شرایط کات ثابت و برابر ،0/455
گرادیان دمای دیواره ثابت و برابر با  20کلوین و نیروی درگ
اسکوپ پسماند ثابت و برابر با  1750دین بهدست آمده است.
همانطور که در شکل  3مشاهده میگردد ،در تمامی
نمودارها در یک دبی خوراک یکسان ،توان جداسازی با افزایش
فشار دیواره افزایش یافته ،به نقطه بیشینه رسیده و سپس
کاهش مییابد .روند افزایش و کاهشی در سه مقدار دبی
خوراک مشابه یکدیگر است .با توجه به نمودار بهدست آمده
مشخص گردید که در دبی خوراک  90گرم بر ساعت ،مقدار
توان جداسازی در فشار  44تور به  12/73کیلوگرم سو  UF6بر
سال می رسد که باالترین مقدار توان جداسازی این روتور در
این شرایط میباشد.
جدول  .1پارامترهای گاز هگزافلوراید اورانیم.
پارامتر

مقدار

جرم مولکولی گاز ()M

)352 (g/ mol

ضریب گرمای ویژه ()Cp

)378 (j/kg.K

نسبت گرمای ویژه(

cp
c

= )

1/06

ضریب هدایت گرمایی ()k

)0/0071 (W/m.K

ویسکوزیته (𝜇)

)0/000018(pa.sec

جدول  .2پارامترهای عملیاتی خوراک و فشار دیواره.
مورد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

دبی خوراک

موجودی گاز

فشار دیواره

(گرم بر ساعت)

(گرم)

(تور)

0/55
0/89
1/31
1/88
3/16
0/55
0/89
1/31
1/88
3/16
0/55
0/89
1/31
1/88
3/16

18
28
44
62
105
18
28
44
62
105
18
28
44
62
105

65

90

150
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13
13

11
11
10
10

Feed=65
65 g/h
90 g/h
Feed=90
150 g/h
Feed=150

99

کار جداسازی (کیلوگرم  UF 6در سال )

12
12

8

8
110
110

90
90

50
70
50
70
فشار دیواره (تور)

3030

10
10

شکل  .3تغییرات توان جداسازی با در نظر گرفتن اثر دبی خوراک و فشار
دیواره به صورت همزمان.
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14
14

13
13
12
12
11
11
10
10
99
88
50
50

40
40

30
30

20
20

)∆T (K

10
10

)𝑟𝑎𝑒𝑦Separation Power (𝐾𝑔 (𝑈𝐹6)/

برای تحلیل بیشتر روتور ،چنانکه در یک فشار دیواره
ثابت مقادیر دبی خوراک تغییر کند ،روند تغییرات توان
جداسازی به راحتی قابل پیشبینی نخواهد بود و الزم است
اثرات محرک مکانیکی اسکوپ هم لحاظ شود که در قسمت
بعد در این مطالعه به آن پرداخته شده است .در حال حاضر در
یک فشار دیواره ثابت ،با افزایش دبی خوراک ،روند تغییرات
توان جداسازی سه حالت مختلف خواهد داشت (شکل :)3
 حالت اول :در فشار دیوارههای زیر  45تور ،با افزایش دبیخوراک ابتدا توان جداسازی افزایش یافته و با بیشتر کردن
مقدار دبی خوراک ،توان جداسازی کاهش مییابد.
 حالت دوم :در فشار دیوارههای بین  45تا  63تور ،با افزایشدبی خوراک ،ممکن است ابتدا توان جداسازی افزایش یافته
و سپس کاهش یابد (دبی خوراک  150گرم بر ساعت)؛ یا
ممکن است با افزایش دبی خوراک توان جداسازی کاهش
یابد ( 60و  90گرم بر ساعت).
 حالت سوم :در فشارهای باالتر از  63تور ،با افزایش دبیخوراک ،توان جداسازی تنها روند صعودی خواهد داشت.
با بررسی بیشتر روند تغییرات نمودار مشخص گردید در
دبیهای خوراک بیشتر از  90گرم بر ساعت و فشار دیوارههای
باالتر از  45تور ،دبی خوراک و فشار دیواره دارای اثر متقابل
میباشند؛ بدینمعنا که با افزایش فشار دیواره در یک دبی ثابت
الزاماً توان جداسازی افزایش یا کاهش نخواهد یافت.
الزم به ذکر است حاالت مذکور در شرایطی که گرادیان
دما ،کات و محرک نیروی درگ اسکوپ ثابت فرض گردد قابل
تحلیل خواهد بود .بنابراین در شرایط عملیاتی و واقعی ماشین
سانتریفیوژ همه پارامترها همزمان با هم مؤثر بوده که در
مطالعات آتی به آن پرداخته خواهد شد.
محدوده عملیاتی روتور باید در بازهای تعیین گردد تا با
تغییرات اندک در مقادیر ورودی و خصوصیات جریان ،توان
جداسازی دچار تغییرات شدید نگردد .با توجه به موارد ذکر
شده در مطالعه حاضر ،محدوده کاری روتور سانتریفیوژ در دبی
خوراک  90گرم بر ساعت ،و فشار دیواره در بازه  30تا  50تور

تعیین میگردد؛ بهطوری که در این بازه توان جداسازی
بیشترین مقدار را دارد و با افزایش یا کاهش مقادیر فشار
دیواره ،تغییر شدیدی در مقدار توان جداسازی ایجاد نخواهد
شد.
با توجه به نمودار ترسیم شده در شکل  ،3مشخص گردید
مقادیر بهینه دبی خوراک و فشار بهترتیب برابر  90گرم بر
ساعت و  44تور میباشد؛ بنابراین الزم است اثر سایر پارامترها
از قبیل نیروی درگ اسکوپ و گرادیان دمای دیواره در این
شرایط مورد بررسی قرار گیرد که در اینجا به آن پرداخته شده
است.
در شکل  4تغییرات توان جداسازی براساس تغییر گرادیان
دمای دیواره نشان داده شده است .با توجه به نتایج بهدست
آمده از شکل  ،3در اینجا در دبی خوراک  90گرم بر ساعت،
فشار دیواره  44تور ،کات  0/455و نیروی درگ ثابت و برابر
 1750دین ،تغییرات گرادیان دمای دیواره در  5حالت ،20 ،10
 30 ،25و  50در نظر گرفته شده است.
همانطورکه در شکل  4مشاهده میشود ،با افزایش مقدار
گرادیان دمای دیواره ،توان جداسازی افزایش یافته و به یک
مقدار بیشینه می رسد و با افزایش مقدار گرادیان دمای دیواره،
کاهش مییابد .با توجه به نمودار بهدست آمده ،مشخص است
که در گرادیان دمای دیواره  25کلوین ،توان جداسازی بیشینه
شده و به مقدار  12/82کیلوگرم سو  UF6بر سال رسیده است.
در شرایط عملیاتی باید بازهای برای گرادیان دمای دیواره روتور
انتخاب گردد تا با تغییر اندک در دمای دیواره ،مقادیر توان
جداسازی دچار تغییرات شدید نگردد .باید توجه داشت افزایش
دمای دیواره روتور با توجه به محدودیتهای متالوژیکی و
مکانیکی روتور دارای محدودیت میباشد .با توجه به شکل ،4
بازه دمایی  20تا  30کلوین بهعنوان محدوده دمایی بهینه برای
گرادیان دمای دیواره پیشنهاد میگردد.
با توجه به شکلهای  3و  ،4در دبی خوراک  90گرم بر
ساعت ،فشار دیواره  44تور ،گرادیان دمای دیواره  25کلوین و
نیروی درگ  1750دین ،مقدار توان جداسازی به 12/82
کیلوگرم سو  UF6بر سال میرسد.

00

شکل  .4تغییرات توان جداسازی با در نظر گرفتن تغییرات گرادیان دمای
دیواره (دبی خوراک  90گرم بر ساعت ،فشار دیواره  44تور ،کات  0/455و
نیروی درگ  1750دین).
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درصد اختالف سرعت زاویهای اسکوپ نسبت به سرعت

 .6نتیجهگیری

دیواره و به تبع آن نیروی درگ بهدست آمده از حل جریان در

در مطالعه حاضر ،هدف اصلی حل عددی جریان گاز  UF6با

جدول  3ارایه شده است.

استفاده حلگر توسعه یافته در نرمافزار اپنفوم و تعیین مقادیر

در شکل  5تغییرات توان جداسازی نسبت به تغییرات

بهینه برای شرایط عملیاتی درون روتور سانتریفیوژ است .برای

نیروی درگ اسکوپ پسماند یا درصد تغییرات سرعت زاویهای

این کار حل کامل معادالت ناویراستوکس برای جریان سیال و

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میگردد در

حل معادله غلظت برای بهدست آمدن توزیع غلظت درون روتور

شرایطی که سایر پارامترهای عملیاتی ثابت است ،با افزایش

انجام گردید .برای رسیدن به شرایط بهینه ،تغییرات دبی

مقدار نیروی درگ اسکوپ ،توان جداسازی افزایش یافته است.

خوراک و فشار بهصورت همزمان و سایر پارامترها از قبیل

با توجه به اینکه نیروی درگ اسکوپ بهعنوان یک محرک

گرادیان دمای دیواره و نیروی درگ اسکوپ بهصورت جداگانه

مکانیکی برای ایجاد جریان محوری عمل میکند ،بنابراین در

در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد در مقدار دبی خوراک 90

این شرایط با افزایش نیروی درگ ،جریان محوری بهبود یافته و

گرم بر ساعت و فشار دیواره  44تور ،توان جداسازی به مقدار

توان جداسازی افزایش یافته است .در نیروهای درگ  1500تا

بیشینه  12/73کیلوگرم سو  UF6بر سال رسیده است .سپس با

 1600دین ،توان جداسازی به مقادیر بیشینه خود رسیده است

ثابت نگه داشتن مقادیر بهینه فشار و دبی خوراک بهدست

و سپس با افزایش مقدار نیروی درگ ،کاهش مییابد .در نیروی

آمده ،گرادیان دمای دیواره تغییر داده شد؛ بهطوری که مقدار

درگ  1557دین ،توان جداسازی به بیشینه مقدار خود یعنی

بهینه گرادیان دمای دیواره  25کلوین بهدست آمد و توان

 12/87کیلوگرم سو  UF6بر سال رسیده است.

جداسازی بیشینه به مقدار  12/82کیلوگرم سو  UF6بر سال
رسید .سپس با توجه به شرایط بهینه بهدست آمده از مراحل
12/9
12.9

11.9
11/9
11.4
11/4

2600
2600

1600
1600

2100
2100

10.9
10/9
1100

)Separation power (kgUF6 /year

12.4
12/4

قبل ،نیروی درگ اسکوپ پسماند تغییر داده شد و در مقدار

)𝐹D (dyne

شکل  .5تغییرات توان جداسازی با در نظر گرفتن تغییرات نیروی درگ
(دبی خوراک  90گرم بر ساعت ،فشار دیواره  44تور ،کات  0/455و گرادیان
دمای  25کلوین).

بهینه  1557دین (معادل با  18/5درصد اختالف بین سرعت
زاویهای اسکوپ نسبت به سرعت زاویهای دیواره) توان جداسازی
به  12/87کیلوگرم سو  UF6بر سال رسید .بنابراین شرایط
بهینه روتور در دبی خوراک  90گرم بر ساعت ،فشار دیواره 44
تور ،گرادیان دمای  25کلوین و نیروی درگ  1557دین
انتخاب میگردد تا روتور مدل به بیشینه توان جداسازی
 12/87کیلوگرم سو  UF6بر سال برسد .با انجام این مطالعه ،اثر
متقابل پارامترها بر یکدیگر مشخص گردید؛ بهطوری که با
تعیین شرایط عملیاتی بهینه میتوان عملکرد جداسازی روتور
در شرایط واقعی را بهبود بخشید .عالوه بر این پیشنهاد

جدول  .3پارامترهای عملیاتی برای سرعت زاویهای اسکوپ پسماند.
مورد

𝝎∆
)(%
𝒍𝒍𝒂𝒘𝝎
()%

𝑫𝑭
(دین)

1

32

2673

2

29

2313

3

22

1755

4

20

1683

5

18/5

1557

6

16/8

1458

7

15

1377

8

11/5

1143
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میگردد برای بهبود و دقیقتر کردن اجراهای انجام شده ،اثر
ضریب برش در نظر گرفته شود که با اعمال آن فاکتورهای
غنیسازی و تهیسازی برابر شده و به شرایط ایدهآل نزدیک
خواهیم شد؛ در این شرایط توان جداسازی نیز بهبود خواهد
یافت.
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