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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 مربعی آبشارهای پایدار زینان با استفاده از جداسازی ایزوتوپ

  2علی اصغر قربانپور خمسه ،2محمد حسن مالح ،1علی نوروزی، 2، سید جابر صفدری1فاطمه منصورزاده

 های پیشرفته ایرانشرکت فناوری سازمان انرژی اتمی ایران، -1

 مواد و سوخت هسته ای، پژوهشکده ایه تپژوهشگاه علوم و فنون هسسازمان انرژی اتمی ایران،  -2

 

های استفاده گامتعیین تعداد  از ایزوتوپ هدف، دستیابی به مقدار غلظت مورد نظر برای در جداسازی ایزوتوپ های پایدار چکیده:

دو به جداسازی  مقاله . در ایناست بسیار حائز اهمیت بهینه آبشار و نیز پارامترهای نآ سانتریفیوژ در هایماشین ، آرایشآبشاراز 

و  ماشینهای سانتریفیوژ آرایش است. همچنین مربعی پرداخته شده آبشارزینان از حالت طبیعی با استفاده از  چهارم و نهم ایزوتوپ
به ترتیب از مقادیر  Xe-136و  Xe-129های زینان آورده شده است. در این بررسی غلظت ایزوتوپ گامهر  در مراحل مقدار برش

 رسیده است.  0.9904و  0.9263 به 0.08870و  0.26440 طبیعی
 مربعیآبشار  ،D، پارامتر زینان جداسازی، ایزوتوپ های پایدار، کلید واژه: 

  

 

  مقدمه -1

های پایدار در تولید بیشترین کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم مختلف کاربردهای متفاوت و متنوعی دارند. ایزوتوپ

های غیر مخرب و ، استفاده در تستالکترونیکیک کاربردی، زی، تحقیقات فیآها، استفاده در دستگاه ام آر دارورادیو

[. نکته قابل توجه در استفاده از ایزوتوپ عناصر مختلف، این است که هر کدام از آنها بسته به 1باشد]مصارف پزشکی می

نوع استفاده، بایستی دارای یک غنای مشخص و در برخی موارد غنای نزدیک به صد درصد باشند. این در حالی است که 

های اکثر این مواد، ایزوتوپ مورد نظر، دارای غنای طبیعی پایین بوده و لذا جهت رسیدن به غنای مورد نظر روشدر 

 گیرند. سازی مورد استفاده قرار میمختلف غنی

در این میان  کهاند معرفی شدههای چند جزئی ایزتوپ جداسازی یهاآبشاراحی رهای مختلفی برای طروش ،تا کنون

 آبشاربا تغییر برش یک  مقاله[. در این 3و2] باشدمربعی می آبشارهای پایدار برای جداسازی ایزوتوپ آبشارردترین بپرکار

به عنوان  Xe-124ایزوتوپ . خته شده استزینان طبیعی پردا چهارم و نهم ایزوتوپ دومرحله به جداسازی  20مربعی با 

 Xe-124گیرد. همچنین ای کاربرد دارد مورد استفاده قرار میکه در پزشکی هسته I-123هدف در سیکلوترون جهت تولید 

فوق قطبی شده در تصویربرداری رزونانسی مغناطیسی   Xe-129در درمان سرطان کاربرد دارد. ایزوتوپ  I-125برای تولید 
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به عنوان یک ردیاب در تحقیقات واپاشی جفت الکترون بتا پیشنهاد شده  Xe-126شود. ها استفاده میجریان گاز در شش

 .  کاربرد داردنیز در دتکتورها به منظور بررسی خواص نوترونیکی مواد  Xe-136است. ایزوتوپ 

 

  تئوری -2

. با توجه به شکل مشخص است که تفاوت آن با [3و2] مربعی نشان داده شده است آبشارشمایی از یک  1در شکل

باشد که به ترتیب با در مراحل اول و آخر می آبشار و محصولهای مخروطی، وجود دو جریان برگشتی از پسماند آبشار

با یکدیگر برابر می  یهمچنین نرخ جریان خوراک ورودی به مراحل در آبشار مربعنشان داده می شوند.  ′𝜀 و 𝜀نمادهای 

𝐶𝑖با غنای  NFدر مرحله  Fاست. جریان خوراک با نرخ  Nو تعداد مراحل برابر با  Ncتعداد اجزاء مخلوط برابر با باشد. 
𝐹 

𝐶𝑖و ترکیب درصدهای Pو  Wهای پسماند و محصول با نرخ و جریان شودمی آبشاروارد 
𝑤  و𝐶𝑖

𝑝  خارج  آبشاراز دو انتهای

′L𝑛 ،Lیب با گردند. نرخ جریان خوراک، محصول و پسماند مراحل میانی نیز به ترتمی
𝑛  وL"

𝑛 شوند که نشان داده می

های متناظر برای هر ایزوتوپ در هر مرحله نیز، همانطور که در شکل باشد. غلظتنمایانگر شماره مرحله می nاندیس 

′𝐶𝑖,𝑛 ،𝐶مشخص شده است، با 
𝑖,𝑛  و𝐶"

𝑖,𝑛 شود و اندیس نشان داده میi اطالعات کامل کند. شماره ایزوتوپ را بیان می

 [ آورده شده است.5و4در مراجع ]مربوط به معادالت حاکم بر آبشار مربعی 

 

 مربعی آبشار: شمایی از یک  1شکل 

 روش کار -3

مربعی با  آبشارشود که ابتدا خوراک با نرخ جریان مشخص به جداسازی اجزاء مختلف خوراک به این ترتیب انجام می

انتخاب شده است  N′cشود. بر اساس ایزوتوپ میانی که به عنوان ایزوتوپ هدف جدا نمودن دو گروه ایزوتوپی وارد می



 

3 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

( انجام 1بر اساس رابطه ) آبشارشود. برای اعمال دو گروهی نمودن اجزاء نیز تنظیم برش دو گروهی نمودن انجام می

 . [6] گیردمی
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توان در هر گام جداسازی، پارامترهای ها میشود که با استفاده از آنبرش مرحله اول نیز در هر گام از رابطه زیر تعیین می

مقادیر مختلفی  𝜃1 مربعی متناسب با غلظت خوراک ورودی تعیین نمود. آبشارسازی مربعی را با استفاده از کد شبیه آبشار

شود و از طرفی دیگر با داشته باشد اما از آنجا که در اکثر مراجع از این مقدار برای آبشار مربعی استفاده میتواند را می

در نتیجه از لحاظ عملیاتی نیز  بودهسازی با یکدیگر برابر یتهتوجه به اینکه در این حالت مقدار برش تمام مراحل بخش 

 تعیین پارامتر استفاده شده است.( برای 2است، بنابراین از رابطه )تر کاربردی

(2) 𝜃1 = 0.5 (1 −
𝑊

𝐿
) 

N′cهای سپس ایزوتوپ < j ≤ Nc   1های متناسب با ترکیب درصد آنها در جریان سنگین و ایزوتوپ < j ≤ N′c  در

شوند. در این گزارش چگونگی قرار گرفتن هر ایزوتوپ در جریان محصول یا پسماند براساس جریان سبک غنی می

شود، حداکثر غلظت قابل غنی می آبشاردر جریان سبک   N′Cهنگامی که ایزوتوپ( انتخاب شده است. 4( و )3روابط )

شود، برای ارزیابی غنی می آبشارسماند در جریان پ  N′Cشود. زمانی که ایزوتوپ( ارزیابی می3استحصال در آن از رابطه )

 ( را مبنا قرار داد. 4توان رابطه )حداکثر غلظت قابل استحصال در آن می
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( و 3متناسب با غلظت مطلوب از جزء مورد نظر مجدداً با استفاده از روابط ) آبشارپس از تولید محصول و پسماند در 

در جریان محصول غنی شود و یا در جریان پسماند. بر این اساس   N′Cشود که آیا بهتر است ایزوتوپ( مشخص می4)

بر اساس  آبشارش در جریان محصول غنی شود بر  N′Cشود. در صورتی که ایزوتوپمحاسبه می آبشارنیز مقدار برش 

1های باید برای ایزوتوپ (1رابطه ) < 𝑗 ≤ 𝑁′𝑐  شود و در صورتی که ایزوتوپتعیینN′C   در جریان پسماند غنی شود
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1های باید برای ایزوتوپ (1بر اساس رابطه ) آبشاربرش  < 𝑗 ≤ 𝑁′
𝑐 − -سازی ایزوتوپزیرا هدف غنی تعیین شود 1

1های  < 𝑗 ≤ 𝑁′
𝑐 − در هر گام الزم است که آبشار مربعی بر اساس موارد اشاره  .[7و6] باشدمحصول میدر جریان   1

 [ ارائه شده است.7-5سازی گردد که الگوریتم کامل آن در مراجع ]شده و فاکتور جداسازی ماشین سانتریفیوژ شبیه

 

 نتایج -4

 11مرحله است که خوراک به مرحله  20دارای  آبشار ین آمده است.  1مشخصات آبشار مربعی مورد بررسی در جدول 

)در این نسبت میزان  انتخاب شده است 10برابر با  Z/Fمقدار  [4بر اساس تحقیقات انجام شده در مرجع ] شود.وارد می

و مقدار  د.(گردها میجداسااازی دو گروه ایزوتوپی بیشااترین مقدار را داشااته و افزایش آن تنها منجر به افزایش هزینه

سانتریفیوژ برابر با  شین  سانتریفیوژ در هر mg/s10خوراک بهینه ما شین  در نظر گرفته شده است. در صورتی که تعداد ما

  بدست آورد.  10mg/sتوان نرخ جریان خوراک آبشار را برابر باشد می 10مرحله برابر 

 زینانهای پارامترهای اصلی آبشار مربعی برای جداسازی ایزوتوپ -1جدول 
Z/F خوراک بهینه ماشین نرخ جریان خوراک آبشار تعداد ماشین در هر مرحله 𝜶𝟎 تعداد مراحل مرحله ورود خوراک 

10 10 10mg/s 10mg/s 1.2 11 20 

برش مراحل آبشار در هر گام جداسازی آورده  2عدد است که در جدول  6 در این مقاله های بررسی شدهآبشارتعداد کل 

نزدیک  باالتر به غنای های انتهایی راحتهای انجام شده این است که ایزوتوپنتیجه مهم از بررسی . یکشده است

های بیشتر در تعداد دفعات بیشتری به غنای باال های میانی عالوه بر پیچیدگیشوند در صورتی که جداسازی ایزوتوپمی

های شکلاشاره نمود. همانطور که از  Xe-129 و Xe-136 میانیتوان به دو ایزوتوپ انتهایی و در این مورد می رسند.می

رسد. همچنین مقدار می9263/0 و9904/0 به 2644/0و 0887/0 شود غنای این دو ایزوتوپ به ترتیب ازمالحظه می 4و 3

ایزوتوپ چهارم برابر مقدار محصول شامل  های میانی است.های انتهایی بیشتر از ایزوتوپماده قابل استحصال از ایزوتوپ

 باشد.کیلوگرم می 1/5کیلوگرم و مقدار محصول شامل ایزوتوپ نهم برابر با  85/13با 

 زینان 9و  4های برای جداسازی ایزوتوپ گام 6برش آبشار مربعی در  -2جدول 

Stage No  𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟏 𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟐 𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟑 𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟒 𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟓 𝜽𝒔𝒕𝒆𝒑 𝟔 

1 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

2 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

3 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

4 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

5 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

6 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

7 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 
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8 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

9 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

10 0.4643 0.4962 0.45395 0.4522 0.4937 0.4520 

11 0.5643 0.4962 0.45395 0.5522 0.5937 0.5520 

12 0.4643 0.5962 0.55395 0.4522 0.4937 0.4520 

13 0.5643 0.4962 0.45395 0.5522 0.5937 0.5520 

14 0.4643 0.5962 0.55395 0.4522 0.4937 0.4520 

15 0.5643 0.4962 0.45395 0.5522 0.5937 0.5520 

16 0.4643 0.5962 0.55395 0.4522 0.4937 0.4520 

17 0.5643 0.4962 0.45395 0.5522 0.5937 0.5520 

18 0.4643 0.5962 0.55395 0.4522 0.4937 0.4520 

19 0.5643 0.4962 0.45395 0.5522 0.5937 0.5520 

20 0.4643 0.5962 0.55395 0.4522 0.4937 0.4520 

 
 : مراحل جداسازی ایزوتوپ چهارم 2شکل 
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 نهم: مراحل جداسازی ایزوتوپ  3شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری -5

 .گرفت قرار ارزیابی با استفاده از آبشار مربعی مورد Xe-130و  Xe-129های جداسازی ایزوتوپعملکرد  مقاله ینا در

تعداد  .ه استدر نظر گرفته شد 2/1مرحله استفاده شد که فاکتور جداسازی برابر با  20از یک آبشار مربعی با راستا  ینا در

مرحله و برای جداسازی ایزوتوپ  4برابر   63/92دفعات استفاده از آبشار جهت جداسازی ایزوتوپ چهارم تا غنای %

نزدیک  باالتر به غنای های انتهایی راحتکه ایزوتوپ دهدنتایج نشان می باشد.مرحله می 2برابر 04/99نهم تا غنای %

   رسند.های بیشتر در تعداد دفعات بیشتری به غنای باال میهای میانی عالوه بر پیچیدگیکه ایزوتوپ شوند در صورتیمی

 مراجع -6
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