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 سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته۲

 چکیده
باشد. می یافتهغلظت تطبیقهای چندجزئی، زنجیره های جریان برگشتی ناهمسو مطرح در جداسازی ایزوتوپیکی از زنجیره

مهم یکی از مباحث  نماید.برقرار می زنجیره در مراحل مختلف برای یکی از اجزاء مخلوط این زنجیره شرط عدم اختالط را

پارامتر دو زنجیره از قبیل بازدهی، توان جداسازی و یا  کلیدیاین زنجیره، بررسی تغییرات پارامترهای  بررسی عملکرددر 
نیاز در این  باشد. به منظور انجام مطالعات پارامتریک موردمی 2kو  k ،1kب تغییرات اجزاء برحس و ... در زنجیره گروهی

ها بررسی به طور موفقیت آمیزی توسعه داده شده است. غلظت تطبیق یافتهسازی زنجیره جهت شبیه SXCAS، کدزمینه
 .افتداتفاق می  1k=1و  =1kدر 𝑘(D=4(مقدار برای پارامتر دو گروهی در حالت بیشترین دهد که نشان می
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Abstract 

One of the counter current cascades that is propounded in the separation of multicomponent 

isotopes, is the matched-X cascade. This cascade imposes no mixing condition for one of the 

isotopes in different stages. The important subject in the simulation of this cascade is the 

study of the change of some key parameters such as efficiency, separation power or two 

group parameter versus changing of components k, k1 and k2. In order to implementation the 

required parametric study, SXCAS Code has been successfully developed. Studies show that 

maximum two group parameter, D (k=4), occur at k=1 and k1=1 
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 مقدمه-1

ای، لزوم های مختلف پزشکی، تحقیقات فیزیک و همچنین صنعت هستههای پایدار در زمینهاستفاده از ایزوتوپ

ی و تحقیقات فیزیک، تلوریم در کاربردهای پزشک دهد. یکی از عناصر مهمز افزایش میها را روز به روتولید آن

جداسازی  ترین روشدر حال حاضر بهترین و مقرون به صرفه وشود یک عنصر سنگین محسوب می باشد کهمی

های تا کنون انواع زنجیره .استسانتریفیوژ گازی  سازیغنیهای ، استفاده از زنجیرهسنگین های پایدارایزوتوپ

نسبت  توان به زنجیرهکه از آن جمله می شدندهای پایدار معرفی سو برای جداسازی ایزوتوپجریان برگشتی ناهم

ها در هر یک از این زنجیره .] 2 ،1[ یافته اشاره نمودتطبیقغلظت یره آل و زنجایده، زنجیره شبهیافتهفراوانی تطبیق

طی در هر یک از مراحل زنجیره وغیرخطی، شربه منظور تکمیل تعداد معادالت حاکم جهت حل دستگاه معادالت 

برای یکی از اجزاء را عدم اختالط باشد که شرط می غلظت تطبیق یافتهجیره ها زنگردد. یکی از این زنجیرهاعمال می

ضمن در این تحقیق . ]3[و نتایجی از آن تا کنون گزارش نشده است نمایدمی منظوردر مراحل مختلف زنجیره 

 شود.سازی این زنجیره نتایجی از مطالعه پارامتریک آن گزارش میشبیه توسعه 
 

 تئوری -2

 و معادالت حاکم بر آن غلظت تطبیق یافتهمعرفی زنجیره  -2-1

شمایی از یک زنجیره متقارن جداسازی سیستم حاوی یک مخلوط چندجزیی نشان داده شده است. ( 1) شکلدر 

 FNدر مرحله  Fاست. خوراک با نرخ جریان  Nسازی برابر با و تعداد مراحل غنی Ncتعداد اجزاء مخلوط برابر با 
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𝐶𝑖ب درصد با ترکی
𝐹 با نرخ جریان  به ترتیب پسماند و محصول و شودوارد زنجیره میW  وP  و ترکیب

𝐶𝑖درصدهای
𝑤  و𝐶𝑖

𝑝 سری مراحل های خوراک، باالسری و پایینگردند. نرخ جریاناز دو انتهای زنجیره خارج می

′L𝑛 ،Lمیانی نیز به ترتیب با 
𝑛  وL"

𝑛 شوند که اندیس نشان داده میn های باشد. غلظتنمایانگر شماره مرحله می

′𝐶𝑖,𝑛 ،𝐶متناظر برای هر ایزوتوپ در هر مرحله نیز، همانطور که در شکل مشخص شده است، با 
𝑖,𝑛  و𝐶"

𝑖,𝑛  نشان

بر این زنجیره حاکم است م را مدنظر دارد. در ادامه معادالتی که به طور کلی اiجزء  iشود که اندیس داده می

 برشمرده خواهد شد.

 
 ( : شمایی از یک زنجیره متقارن جداسازی سیستم چندجزیی1) شکل

 باشد. می (1)در هر مرحله به صورت رابطه  iمعادله بقای جرم برای جزء 

(1) 𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛L′

𝑛 − 𝐶"
𝑖,𝑛L"

𝑛 = 0                                                  

 برقرار است. (2)شوند نیز رابطه در نقاط تالقی که دو جریان یا بیشتر، با هم ادغام می

(2) 𝐶𝑖,𝑛L𝑛 − 𝐶′
𝑖,𝑛−1L′

𝑛−1 − 𝐶"
𝑖,𝑛+1L"

𝑛+1 = {
0  (𝑛 ≠ N𝐹)

𝐶𝑖
𝐹𝐹  (𝑛 = N𝐹)

                 

′Lجریان برگشتی وجود ندارد بنابراین  Nو  1توجه داشته باشید که در مرحله 
"Lو  0

𝑁+1 د. برای نشوتعریف نمی

  .]4[ شودتعریف می (3)هر مرحله فاکتور جداسازی با رابطه 

(3) 𝛼𝑖𝑗,𝑛 =
𝐶′

𝑖,𝑛 𝐶′
𝑗,𝑛⁄

𝐶"
𝑖,𝑛 𝐶"

𝑗,𝑛⁄
= 𝛼0,𝑛

𝑀𝑗−𝑀𝑖          (𝑖 = 𝑗 − 1, 𝑗 = 2, … , 𝑁𝑐)          

باشد. اجزاء می jو  iمولی اجزاء  جرمبه ترتیب  jMو  iMاست و  jو  i اجزاءفاکتور جداسازی بین  𝛼𝑖𝑗که در آن 

 فاکتور جداسازی کلی برای اختالف جرم واحد  𝛼0,𝑛و  jM < iMباشد آنگاه  i < jاند که اگر طوری مرتب شده

(𝑀𝑗 − 𝑀𝑖 = های اجزاء در همه مراحل برقرار است که به عنوان هم در مورد غلظت (4). روابط خواهد بود( 1

  شوند.ها بکار گرفته میشرط محدودیت غلظت
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∑ 𝐶𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = ∑ 𝐶′

𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = ∑ 𝐶"

𝑖,𝑛
𝑁𝑐
𝑖=1 = 1                                               

3𝑁𝑐در هر مرحله تعداد  همانطور که مشخص است، + های ، مربوط به غلظت3𝑁𝑐مجهول وجود دارد که تعداد  3

cN آن مرحله  سریخوراک، جریان باالسری و جریان پایین جزء در سه جریان(𝐶"
𝑖,𝑛،𝐶′

𝑖,𝑛 و𝐶𝑖,𝑛)  3باشد و می 

′L)در آن مرحله  سریپایین خوراک، نرخ جریان باالسری و نرخ جریان مجهول دیگر نیز مربوط به نرخ جریان
𝑛 ،

L"
𝑛 وL𝑛) مجهوالت در کل زنجیره باشد. بنابراین تعداد می𝑁(3𝑁𝑐 + است و بنابراین به همین تعداد معادله  (3

𝑁(3𝑁𝑐 تعداددر مجموع باال، از روابط الت زنجیره مشخص شود. نیاز است تا تمام مجهو + معادله برای کل  (2

به یک معادله  یعنی معادله دیگر Nمعادله کمتر از تعداد مجهوالت است. پس تعداد  Nگردد که زنجیره حاصل می

ام در نقاط اختالط kتساوی غلظت ها برای جزء  ،غلظت تطبیق یافتهزنجیره در نیاز است. برای هر مرحله  اضافی 

  شود.در آن برقرار می (5)به صورت رابطه 

(5) 𝐶′
𝑘,𝑛−1 = 𝐶"

𝑘,𝑛+1                  (𝑛 = 2, 3, … , 𝑁𝐹 − 1, 𝑁𝐹 + 1, … , 𝑁 − 1)                                

می         که یا ادغام جریان وجود ندارد و یا بیش از دو جریان با هم ادغام  Nو  𝑁𝐹، 1از طرف دیگر در مراحل 

برای این مراحل برقرار خواهد بود  (6)در نظر گرفته شده و رابطه  𝑘2و  𝑘1 گردند، جداسازی متقارن بین اجزاء 

 گردند. تعریف می (7)سازی با روابط سازی و تهیکه در آن فاکتورهای غنی

(6) 𝛽(𝑘1,𝑘2) = 𝛾(𝑘1,𝑘2) = √𝛼(𝑘1,𝑘2)                                                                              

(7) 𝛽(𝑘1,𝑘2) =
𝐶′

𝑘1 𝐶′
𝑘2⁄

𝐶𝑘1 𝐶𝑘2⁄
,    𝛾(𝑘1,𝑘2) =

𝐶𝑘1 𝐶𝑘2⁄

𝐶"
𝑘1 𝐶"

𝑘2⁄
                                                                          

 شبیه سازی زنجیره-2-2

قابل روش تکمیلی تکنیک پیوسته  به کمک احیه اطمینان و نیزبه روش ن در بخش قبلی، دستگاه معادالت ذکر شده

سئله به ابتدا معلومات م مربوط به تکنیک پیوستهو الگوریتم  سازی زنجیرهالگوریتم کامل شبیهدر  باشد.حل می

و استفاده از یک حدس اولیه برای برش مراحل، پس از آن، با نوشتن قوانین بقای جرم  .شودعنوان ورودی داده می

 qبه روش تکرار های بدست آمده در باال در ادامه توزیع غلظت متناظر با جریانآید.می ها بدستجریانتمام نرخ 

های بدست آمده در مرحله قبلی، حدس اولیه دستگاه معادالت ها به همراه جریاناین غلظت .]5[ آیدمیبدست 

در  .شودکنیک پیوسته میدهند. این حدس اولیه وارد الگوریتم مربوط به تغیرخطی حاکم بر مسئله را تشکیل می
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𝛽(𝑘1,𝑘2)ابتدا  الگوریتم تکنیک پیوسته
𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛و    

که در آن از غلظت گردندمحاسبه می (8)با استفاده از معادالت  0

 باشد.می شماره تکرار است و در ابتدا برابر با صفر 𝑛𝑖شود. های موجود در حدس اولیه استفاده می

(8) 𝛽 = 𝛼0
(𝑀𝑘2−𝑀𝑘1)/2   ,       𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛

0 =

𝐶𝑘1,𝑛
′𝑛𝑖

𝐶𝑘2,𝑛
′𝑛𝑖

⁄

𝐶𝑘1,𝑛
 𝑛𝑖

𝐶𝑘2,𝑛
 𝑛𝑖

⁄

 

𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛مقدار  (9)پس از این مرحله، با استفاده از رابطه 
𝑛𝑖 شود و درون رابطه مربوط به شرط تقارن محاسبه می

 شود.برای مراحل اول، آخر و مرحله ورود خوراک در دستگاه معادالت غیرخطی حاکم بر مسئله قرار داده می

(9) 𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛
𝑛𝑖 = 𝛽(𝑘1,𝑘2),𝑛

0 ∗ 𝑒−𝜏𝑛𝑖 + β ∗ (1 − 𝑒−𝜏𝑛𝑖)  

1)   همچنین مقدار عبارت  − 𝑒−𝜏𝑛𝑖)𝐶′
𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖−1)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖−1) با  (10)گردد و معادله نیز از تکرار قبلی محاسبه می

دستگاه معادالت غیر  سپس گیرد.استفاده از این عبارت، درون دستگاه معادالت غیر خطی حاکم بر مسئله قرار می

شود. معیار همگرایی چک می آنگاهد و نآیخطی به روش ناحیه اطمینان، حل شده و مجهوالت مسئله بدست می

صورت، الگوریتم به ابتدای تکنیک پیوسته بازگشت یابد. در غیر اینباشد الگوریتم پایان می قابل قبولاگر این معیار 

د و مجددًا نگیرهای تکرار فعلی به عنوان حدس اولیه برای تکرار بعدی مورد استفاده قرار میداده شده و جواب

 یابد.شود و تا زمان همگرایی، برنامه ادامه میمعادالت اعمال می ته بر رویتکنیک پیوس

(10)        𝐶′
𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖)

= (1 − 𝑒−𝜏𝑛𝑖)[𝐶′
𝑘,𝑛−1
(𝑛𝑖−1)

− 𝐶"
𝑘,𝑛+1
(𝑛𝑖−1)

] 

 (Dپارامتر دو گروهی )-2-2

در  𝑘تا  1های که ایزوتوپای ها به دو گروه است به گونهمعیاری از میزان جدایش ایزوتوپ دو گروهی پارامتر

𝑘هایمحصول و ایزوتوپ + تر یک نزدیکمقدار جداسازی شوند. هر چه این پارامتر  به زنجیره در پسماند  Ncتا   1

رابطه مورد  جدایش به طور کامل محقق می گردد. D=1,باشد، جدایش دو گروهی بهتر انجام پذیرفته است و در 

طور کامل  مخلوط چند جزئی موجود در زنجیره به اگر( خواهد بود. 11به صورت رابطه ) استفاده برای این پارامتر

جداسازی شوند  k ,… ,2 ,1های دو قسمت تقسیم شود، به صورتی که در محصول زنجیره تنها اجزاء با شماره به

اگر برش  برقرار خواهد بود. (12) وابطر ،جداسازی گردند k+1, k+2, …, 𝑁𝐶 پسماند زنجیره نیز تنها اجزاءو در 

 واند به بیشترین مقدار ممکن خود برسد.تپارامتر دو گروهی می ( تنظیم گردد،13زنجیره به صورت رابطه )

(Error! No 

text of 

specified 

𝐷 =
𝑃

𝐹
∑ 𝐶𝑗

𝑃

𝑘

𝑗=1

+
𝑊

𝐹
∑ 𝐶𝑗

𝑊

𝑁𝑐

𝑗=𝑘+1
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(12)  ∑ 𝐶𝑗
𝑊

 
→

𝑘

𝑗=1

0,   ∑ 𝐶𝑗
𝑃

𝑘

𝑗=1

 
→ 1 

(13)  
𝑃

𝐹
= ∑ 𝐶𝑗

𝐹

𝑘

𝑗=1

 

 

 نتایج -3

باشد. به عنوان ، روند تغییرات پارامترهای مختلف زنجیره قابل بررسی میSXCASبه کمک کد توسعه داده شده 

 و 5مرحله و مرحله ورود خوراک  10با  غلظت تطبیق یافتهزنجیره  (D) پارامتر دو گروهینمونه، بررسی تغییرات 

𝛼0  و نیز نرخ جریان خوراک زنجیره برابر با 1/1برابر با gr/s 100  اجزاء برحسب تغییرات𝑘1، 𝑘  و𝑘2  مورد

 مشاهده می شود. (1)در جدول  مشخصات خوراک ورودی و ترکیب درصد اجزاء آن بررسی قرار گرفت.

( مشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد اجزاء آن1) جدول

 Error! Reference source، در 𝑘2و  𝑘1، 𝑘حسب تغییرات این زنجیره بر  D(k=4)پارامتر نحوه تغییرات 

not found.(2 دیده )پارامتر .می شود D(k=4)  تر در ایزوتوپ سبک چهارپارامتر دوگروهی را در حالتی که

 کند.تر در پسماند زنجیره جداسازی شوند، نمایندگی میایزوتوپ سنگین چهارمحصول و 

 

 ترکیب درصد خوراک

 𝑇𝑒𝐹6 ایزوتوپ
130  𝑇𝑒𝐹6 

128  𝑇𝑒𝐹6 
126  𝑇𝑒𝐹6 

125  𝑇𝑒𝐹6 
124  𝑇𝑒𝐹6 

123  𝑇𝑒𝐹6 
122  𝑇𝑒𝐹6 

120  

 234 236 237 238 239 240 242 244 جرم مولی

 00089/0 0246/0 0087/0 0461/0 0699/0 1872/0 3179/0 3447/0 غلظت
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاهد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ (آزاد اسالمی )واحد بوشهر انش  

 
 غلظت تطبیق یافتهدر زنجیره  𝑘2 و 𝑘1، 𝑘بر حسب تغییرات  D(k=4) نحوه تغییرات پارامتر (2)شکل 

 𝑘2و  𝑘1زنجیره غلظت تطبیق یافته را در  نرخ جریان ورودی به مراحل( 3و جدول ) مقادیر برش (2جدول )

 های مختلف نشان می دهد. 𝑘و در  3و  2مشخص با مقادیر به ترتیب 

𝑘1 2( برش مراحل زنجیره غلظت تطبیق یافته در شرایط 2) جدول 𝑘2 3و  =  های مختلف 𝑘در  =

 برش مراحل
 مرحله

8 𝑘 = 7 𝑘 = 6 𝑘 = 5 𝑘 = 4 𝑘 = 3 𝑘 = 2 𝑘 = 1 𝑘 = 

3638/0 3755/0 3820/0 3669/0 3688/0 3706/0 3722/0 3749/0 1 

6304/0 3253/0 6666/0 5854/0 5568/0 5297/0 5035/0 4529/0 2 

3685/0 5181/0 4122/0 3738/0 3747/0 3758/0 3769/0 3788/0 3 

6309/0 3336/0 7763/0 5931/0 5614/0 5330/0 5061/0 4550/0 4 

3802/0 3881/0 4107/0 3829/0 3844/0 3858/0 3870/0 3888/0 5 

3991/0 3592/0 0113/0 3804/0 3968/0 4038/0 4078/0 4122/0 6 

6316/0 5444/0 4057/0 6146/0 5700/0 5362/0 5066/0 4527/0 7 

3999/0 4012/0 4090/0 3919/0 4032/0 4089/0 4129/0 4185/0 8 

6396/0 5646/0 4906/0 6231/0 5789/0 5447/0 5145/0 4597/0 9 

4028/0 4195/0 4548/0 4076/0 4114/0 4149/0 4180/0 4237/0 10 

 

𝑘1 2( نرخ جریان ورودی به مراحل زنجیره غلظت تطبیق یافته در شرایط 3) جدول 𝑘2 3و  =  𝑘در  =

 های مختلف
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاهد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ (آزاد اسالمی )واحد بوشهر انش  

 برش مراحل
 مرحله

8 𝑘 = 7 𝑘 = 6 𝑘 = 5 𝑘 = 4 𝑘 = 3 𝑘 = 2 𝑘 = 1 𝑘 = 

3651/98 6260/139 8000/159 3824/110 1058/118 7550/124 4705/130 6513/139 1 

1284/266 9347/206 4000/479 2595/266 4558/266 2635/265 7930/262 2776/255 2 

7454/364 6207/320 7000/711 5554/360 4773/356 9096/350 8209/343 6510/326 3 

7522/533 1140/380 2900/175 9742/502 5616/474 5148/450 2165/428 2083/387 4 

3188/644 7371/349 400/2476 6427/596 9086/553 7628/518 1242/487 0462/431 5 

4004/345 8556/191 4000/1027 1406/320 7848/310 6364/299 7310/287 4803/263 6 

5855/272 1693/123 5000/17 8710/237 5848/227 5728/214 1131/201 2379/175 7 

5205/224 5962/90 9000/9 8726/190 7163/174 3302/158 7033/142 5740/114 8 

2780/145 0677/54 5000/5 5545/118 8532/106 0353/95 0967/84 2391/65 9 

9147/92 5284/30 7000/2 8720/73 8621/61 7656/51 2688/43 9936/29 10 

2988 2/1887 3/6643 1/2778 3/2651 5/2529 3/2411 4/2188 
نرخ جریان بین 

 مراحلی کل

 

 گیریبحث و نتیجه -4

 نمودگیری توان نتیجهشود، میمشاهده می Error! Reference source not found. (2)طور که در همان

𝑘 6تر خواهد بود. در مورد بزرگ D(𝑘=4)تر باشد، نزدیک 𝑘1به  𝑘2تر و اجزاء سبک  𝑘1و  𝑘که هر چه  عکس  =

𝑘 6      در شرایط مطلب صادق است.این  نسبت به سایر نمودارها افزایش شدیدی داشته  D(𝑘=4)پارامتر  =

( در 6د که مقدار برش در یکی از مراحل زنجیره )در اینجا مرحله ندهمی    نشان( 3و ) (2) ولااست. نتایج جد

𝑘 6شرایط  مقداری صحیح ولی نامناسب بوده و به همین دلیل نرخ جریان ورودی به مراحل در این زنجیره  =

بسیار باال بدست می آید. در نتیجه تعداد ماشین های مورد استفاده زیاد می گردد که باعث افزایش توان جداسازی 

زنجیره نزدیک به صفر می باشد،  6حله می شود. از آنجا که مقدار برش در مر Dزنجیره و در نتیجه افزایش پارامتر 

𝑘 6لذا این مقدار به لحاظ عملیاتی مناسب نبوده و به همین دلیل داده های مربوطه به شرایط  به عنوان حداکثر  =

D  گزارش نگردیده است. الزم به ذکر است که برای مقادیر دیگر𝑘1  و𝑘2 امکان  آید.نیز نتایج مشابهی بدست می

زنجیره، نرخ جریان کل مطالعه بر روی پارامترهای دیگر زنجیره از جمله مجموع توان جداسازی مراحل، بازدهی 
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاهد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ (آزاد اسالمی )واحد بوشهر انش  

غلظت ایزوتوپ هدف در   بین مراحلی و همچنین

تغییرات فاکتور جداسازی و مرحله ورود خوراک و  𝑘 ،𝑘1، 𝑘2اجزاء محصول و پسماند زنجیره بر حسب تغییرات 

 وجود دارد. غیره  وبه زنجیره 
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