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:چکیده
 برای مدلسازی آبشار مربعی به منظور جداسازی ایزوتوپهای دو جزئی و چندجرئیSQCASدر این تحقیق یک کد با نام
تهیه شده که با استفاده از آن میتوان پارامترهای آبشار از قبیل غلظت ایزوتوپ مطلوب در تمام جریانها و همچنین نرخ
 در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای مهم در مقدار غنای ایزوتوپ مطلوب در جریان.جریانها و برش مراحل را تعیین نمود
 نتایج نشان می دهد که در یک آبشار با تعداد مراحل ثابت.های محصول و پسماند و توان جداسازی پرداخته شده است
 در صورتی که در یک آبشار.بهترین محل برای ورود خوراک بر اساس مقدار برش آبشار و فاکتور جداسازی تعیین میشود
 مرحله ای با فاکتور15  باشد بهترین مکان برای ورود خوراک در یک آبشارS32  وU235 مربعی هدف افزایش غنای
. میباشند5  و12  به ترتیب مراحل1/2 جداسازی
 جداسازی، برش آبشار،  آبشار مربعی، ایزوتوپ های پایدار:کلید واژه
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In this research, a code entitled SQCAS for modeling a square cascade has been developed to
separate two component and multicomponent isotopes. SQCAS can be used for determining cascade
parameters such as isotope concentration in all flows as well as stages flow rates and cuts. In this
paper, the effect of important parameters on the amount of desired isotope enrichment in product
and waste streams and separation power has been investigated. The results show that in a cascade
with a fixed number of stages, the best location for entering the feed is determined based on the
cascade cut and the separation factor. In order to increase the U235 and S32 concentration in the
square cascade (N=15, α0=1.2), the best locations to enter the feed are the steps 12 and 5,
respectively.
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 -1مقدمه
روشهای مختلفی برای جداسازی ایزتوپها معرفی شده است که از میان آنها آبشار مربعی یکی از روشهای متداول
میباشد [1و .]2تا کنون مطالعات زیادی بر روی آبشارهای مربعی در جداسازی ایزوتوپ های دو جزئی و چند
جزئی انجام گرفته است .خولپانوف در سال  1998به بررسی معادالت حاکم بر آبشارهای مربعی پرداخت [ ]2و
پوتاپوف مباحث مربوط به طراحی آبشار مربعی را در سال  2000بررسی نمود [ .]3بوریسویچ نیز در سال 2007
جداسازی ایزوتوپ های کادمیوم را با آبشار مربعی مورد بررسی قرار داد [ .]4منصورزاده و همکاران نیز در سال
 2018به مقایسه آبشارهای مخروطی بهینه و مربعی برای جداسازی ایزوتوپ های چندجزئی زینان پرداختند [.]5
در این مقاله انتخاب صحیح مرحل ه ورود خوراک به آبشار مربعی در یک برش مشخص و برای فاکتور جداسازی
معین در جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم و گوگرد مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق ابتدا معادالت
حاکم بر آبشار مربعی با یک ساختار مشخص بیان میگردد .سپس نتایج به دست آمده از تغییرات غلظت ایزوتوپ مورد
نظر در جریانهای محصول و پسماند با تغییر محل ورود خوراک در مقادیر مختلف فاکتور جداسازی و برش آبشار مورد
ارزیابی و تحلیل قرار میگیرند .پارامترهای معلوم در این تحقیق عباتند از :نرخ جریان خوراک ورودی به مراحل آبشار،
مقدار نرخ جریان خوراک اصلی آبشار و مرحله ورود آن به آبشار ،غنای جزء مطلوب در خوراک و فاکتور جداسازی
در مراحل .غلظت ایزوتوپ مطلوب در جریان محصول و جریان پسماند و همچنین نرخ جریانها ،توان جداسازی و
برش مراحل از پارامترهای خروجی میباشند .بدین منظور یک کد با نام SQCASTC1جهت شبیهسازی آبشار مربعی
برای جداسازی ایزوتوپها تهیه شده است.

 -2تئوری
نمایی از آبشار مربعی در شکل ( )1نشان داده شده است .در آبشار مربعی نرخ جریان ورودی به تمام مراحل مشخص و
ثابت باشد و مقدار آن به تعداد مراحل آبشار بستگی نداشته و در طول آبشار تغییر نمیکند (رابطه ( .))1تعداد کل مراحل
آبشار برابر با  Nاست که جریان خوراک با نرخ  Fدر مرحله  nfبا غنای  zfوارد آبشار میشود .جریانهای میان
مرحلهای با نرخ جریان  Mnو  Nnو ترکیب درصدهای  ynو  xnو جریانهای پسماند و محصول Wو  Pبا ترکیب
درصد  xwو  ypبیان میگردد .معادالت ( )2تا ( )7مربوط به موازنه جریان در تمام مراحل آبشار و نیز نقاط تالقی جریان
ها میباشند .در این روابط  Nn ،Mn ،θnو  Znبه ترتیب به برش مرحله  ،nنرخ جریان پیشرونده مرحله  ،nنرخ جریان
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پسرونده مرحله  nو نرخ جریان ورودی به مرحله  nاشاره دارند .پارامترهای 𝜀 و 𝜀′نیز به ترتیب بیانگر جریانهای
برگشتی در مراحل اول و آخر می باشند [ 5و.]6
𝑍 = 𝑁𝑍 = 𝑍1 = 𝑍2 =. . .

()1

, n  1,......N N n  (1  n )Z n
n  nf , Z n  M n 1  N n 1

()2
()3

, Z n  M n1  N n1  F
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n  nf

()5

𝑍𝑁 = 𝑀𝑁−1 + 𝜀′

()6

𝜀 𝑍1 = 𝑁2 +
, n  1,......N M n  n Z n

()7

معادله ( )8مربوط به بقای جرم برای ایزوتوپ مطلوب در مرحله nام میباشد.
z nZn - y nM n - x nN n = 0

()8

معادالت ( )9تا ( ،)12رابطه بقای جرم در نقاط اختالط جریانها را نشان میدهد.
, n = nf z n Z n - y n-1 M n-1 - x n+1 N n+1 = z f F
()9

z n Z n - y n-1 M n-1 - x n+1 N n+1 = 0 , n  nf

()10
()11

, 𝑛 = 𝑁𝑧𝑛 𝑍𝑛 − 𝑦𝑛−1 𝑀𝑛−1 − 𝑦𝑃 𝜀 ′ = 0

()12

, 𝑛 = 1𝑧𝑛 𝑍𝑛 − 𝑥𝑛+1 𝑁𝑛+1 − 𝑥𝑤 𝜀 = 0

رابطه فاکتور جداسازی برای تمام مراحل نیز به فرم معادله ( )13میباشد:
()13

)) (y n (1- y n
)) (x n (1- x n

= αn
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شکل  -1نمایی از یک آبشار مربعی با یک جریان خوراک و دو جریان پسماند و محصول

 -3روش کار
در این تحقیق به منظور تعیین پارامترهای آبشار مربعی برای ایزوتوپهای دو جزئی و چند جزئی یک کد با نام
" "SQCASبا استفاده از نرمافزار متلب تهیه شده است .این کد به گونهای است که قابلیت دریافت چیدمان ماشینها
در مراحل مختلف آبشار را دارد .همچنین در صورتی که فاکتور غنیسازی یا تهیسازی متغیر با نرخ جریان خوراک
و برش برای ماده مورد بررسی موجود باشد میتوان پارامترهای آبشار را ارزیابی نمود .پس از مشخص نمودن
مشخصات آبشار از قبیل تعداد مراحل ،مرحله ورود خوراک ،نرخ جریان خوراک ،مقدار نرخ جریان ورودی به
مراحل ،فاکتور جداسازی ،مشخصات خوراک ،نسبت  Z/Fو همچنین مقادیر  θ1و 𝑒𝑑𝑎𝑐𝑠𝑎𝑐 ،θمقدار برش در تمام
مراحل و همچنین جریانهای برگشتی 𝜀 و  𝜀′محاسبه میشوند .سپس بر اساس روابط ( )1تا ( )7مقدار نرخ جریان
در تمام مراحل آبشار در تابع  flow calculationقابل محاسبه خواهد بود .بعد از آن مقدار غلظت ایزوتوپها در
تمام جریانها با استفاده از روابط غیر خطی ( )8تا ( )12در تابع  concentration calculationتعیین میشود .در
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این کد میتوان فاکتور غنیسازی ،فاکتور تهیسازی و یا فاکتور جداسازی را به عنوان ورودی در نظر گرفت .در
حالت اول رابطه ( ،)14در حالت دوم رابطه ( )15و در حالت سوم رابطه ( )13به همراه دسته معادالت ( )8تا ()12
استفاده میشود که دو حالت اول به غنیسازی برای سیستمهای دوجزئی مانند اورانیوم اختصاص دارند.
)) (1- y n
)) (1- z n
)) (1- z n
)) (1- x n

()14
()15

(y n
(z n
(z
n = n
(x n

= n

در این مطالعه تغییرات غنای جزء مطلوب در جریان محصول و پسماند و همچنین توان جداسازی در چهار حالت
ارائه می شود که بررسی ها برای ایزوتوپ های اورانیوم و گوگرد آورده شده است.

 -4نتایج
در این مقاله تعداد مراحل و نرخ جریان خوراک ورودی به آبشار به ترتیب برابر با  15مرحله و  60 gr/hrدر نظر
گرفته شدهاند و تاثیر مهم دو پارامتر ورودی فاکتور جداسازی و برش آبشار مربعی بر مرحله ورود خوراک به آن
بررسی میشود .پارامترهای ورودی در این بررسی ها در جدول ( )1به طور خالصه آورده شده است .الزم به ذکر
است که غنای  U235و  S32که به شکل  UF6و  SF6در خوراک استفاده میشوند 0/007 ،و  0/45فرض شدهاند.
مدلسازی آبشار مربعی در دو حالت با فاکتورهای جداسازی  1/2و  1/1برای غنیسازی ایزوتوپهای اورنیوم انجام
گرفته است .همچنین به عنوان نمونه عملکرد آبشار مربعی در دو حالت با برشهای  0/45و  0/35برای غنیسازی
ایزوتوپهای گوگرد انجام گرفته است.

جدول -1پارامترهای اصلی ورودی برای بررسی عملکرد آبشار مربعی
ماده
اورانیوم

گوگرد

برش آبشار برش مرحله اول فاکتور جداسازی تعداد مراحل
0/18

0/45

1/1

15

0/18

0/45

1/2

15

0/45

0/45

1/2

15

0/35

0/45

1/2

15
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شکل  -2تغییرات مقدار غنای  U235در جریان محصول و پسماند و توان جداسازی با مرحله ورود خوراک( N=15,𝜃𝑐𝑎𝑠 = 0.18,

)𝛼 = 1.1

شکل ( )2تغییرات غنای  U235را در جریان محصول ،پسماند و همچنین توان جداسازی را با تغییر مقادیر مختلف
برای مرحله ورود خوراک نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در آبشار مربعی با فاکتور جداسازی  1/1در
صورتی که خوراک به مرحله  9وارد شود نه تنها غنای  U235و توان جداسازی در بیشترین مقدار خود قرار میگیرد
بلکه مقدار  U235در جریان پسماند نیز در کمینه مقدار خود قرار میگیرد .اما همانطور که میدانیم در آبشار مخروطی
با افزایش مرحله ورود خوراک مقدار غنای  U235در جریان محصول و پسماند کم میشود چرا که تعداد مراحل
غنیسازی در آبشار کم شده و به تعداد مراحل تهیسازی در آن افزوده می شود .شکل ( )3نیز تغییرات غنای U235
را در جریان محصول ،پسماند و همچنین ت وان جداسازی را با تغییر مقادیر مختلف برای مرحله ورود خوراک برای
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فاکتور جداسازی  1/2نشان میدهد .در اینجا نیز مالحظه میشود علی رغم اینکه روند تغییرات غناها همانند شکل
قبل در جهت عکس یکدیگر میباشد اما بهترین محل ورود خوراک به  12تغییر یافته است.

شکل  -3تغییرات مقدار غنای  U235در جریان محصول و پسماند و توان جداسازی با مرحله ورود خوراک(= 𝛼
)1.2

7
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شکل  -4تغییرات مقدار غنای  S32در جریان محصول و پسماند و توان جداسازی با مرحله ورود خوراک( N=15,𝜃𝑐𝑎𝑠 = 0.45,

)𝛼 = 1.2

به منظور بررسی این تغییرات در ترکیب خوراک چند جزئی مطالعات برای خوراک گوگرد در دو برش مختلف نیز
انجام شده است که نتایج در شکل های ( )4و ( )5ارائه شده است .بررسی ها در شکل ( )4مربوط به برش آبشار
برابر  0/45و در شکل ( )5مربوط به برش آبشار برابر  0/35میباشد .همانطور که مالحظه می شود در شکل ()4
بهترین مکان برای ورود خوراک مرحله  8و در شکل ( )5مرحله  5می باشد .همچنین از مقایسه مقدار غنیسازی
برای این دو حالت مشاهده میشود که با تغییر برش آبشار به  0/35مقدار غنای  S32تا  %99افزایش یافته است.
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شکل -5تغییرات مقدار غنای  S32در جریان محصول و پسماند و توان جداسازی با مرحله ورود خوراک(= 𝛼 N=15,𝜃𝑐𝑎𝑠 = 0.35,

)1.2

بنابراین بررسیهای انجام شده نشان می دهد که روند تغییرات غنا در آبشار مربعی با تغییر مرحله ورود خوراک
همانند آبشارهای مخروطی نبوده و نیاز به مطالعات پارامتریک در برش آبشار و فاکتور جداسازی مشخص دارد.
توجیه این امر را نیز میتوان با استفاده از رابطه زیر بیان نمود:
𝑊𝑥 𝑧𝐹 −
()16
𝑊𝑥 𝑦𝑃 −
همانگونه که از رابطه ( )16مالحظه میشود تغییرات مقادیر غنا در جریان محصول و پسماند تابعی از برش آبشار
=𝜃

میباشد .از آنجا که مقدار برش در شبیه سازی آبشار مربعی به عنوان ورودی میباشد ،بنابراین تغییر غنای ایزوتوپ
مطلوب در مراحل ورود خوراک مختلف باید منجر به یک برش ثابت بوده که در نتیجه آن روند نمودار برای غنا
در دو جریان سبک و سنگین عکس هم عمل می کند.

 -5بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق با استفاده از کد محاسباتی  ،SQCASعملکرد آبشار مربعی در جداسازی ایزوتوپهای دوجزئی و
چندجزئی تحلیل میشود .در این تحقیق پارامترهای مهم در تغییرات کار جداسازی آبشار ،غلظت ایزوتوپ هدف
در جریان محصول و پسماند با تغییر مرحله ورود خوراک در دو برش آبشار و فاکتور جداسازی مختلف مورد
ارزیابی قرار گرفت .بررسیهای انجام شده برای یک آبشار مربعی در  15مرحله که خوراک آن اورانیوم و نیز گوگرد
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ن
) دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر-۱۳۹۷  اسفندماه۲  و۱
بوده است نشان می دهد که با انجام مطالعات پارامتریک برای یک آبشار مربعی با برش و فاکتور جداسازی مشخص
بر حسب مرحله ورود خوراک همیشه یک مرحلهای وجود دارد که نه تنها در آن نقطه غنای ایزوتوپ مطلوب و
توان جداسازی در بیشترین مقدار خود می باشد بلکه غنای ایزوتوپ مطلوب در جریان پسماند نیز در کمترین
 همچنین ذکر این نکته مهم است که در غنیسازی اورانیوم همیشه یک مرحله ورود خوراک.مقدار خود قرار دارد
بهینه که در آن مقدار غنای جریان محصول و توان جداسازی همزمان بیشینه شود وجود دارد اما در جداسازی هر
. باید بررسیها برای هر ایزوتوپ جداگانه انجام گیرد،یک از ایزوتوپهای یک ترکیب چند جزئی
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