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 آلای ایدههای پایدار تلوریم با استفاده از زنجیره شبکهجداسازی ایزوتوپ

 
  ,(1)، جواد کریمی ثابت(2)، علی نوروزی(1)*محمد حسن ملاح، (1)صفدریسیدجابر ، (1)فرزانه اعزازی

 (2)عادل محمودیان

 95911-9911ای، صندوق پستی: ای، پژوهشکده مواد و سوخت هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 9119199999مهندسی، صندوق پستی سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت فناوری های پیشرفته، گمعاونت فنی و 

 چکیده

باشد ها میجریان تلاقی رسیدن به حالت عدم اختلاط در نقاط سانتریفیوژ، با سازیهای غنییکی از مباحث مهم در زنجیره

ممکن چندجزئی های در مخلوط ی پایدارهابرای جداسازی ایزوتوپ های جریان برگشتی ناهمسوکه تحقق آن در زنجیره
ای، عدم اختلاط تمامی اجزاء در نقاط شود که با استفاده از مفهومی به نام زنجیره شبکهنشان داده می در این مقاله. نیست

. به شودمی گزارشهای پایدار تلوریم جداسازی ایزوتوپ اولین بار جهت ها محقق شده و نتایج آن برایتلاقی جریان

نتایج نشان  به طور موفقیت آمیزی توسعه داده شده است. INETCASکد   ،بررسی عملکرد جداسازی این زنجیرهمنظور 
 یابد.عدم اختلاط در این زنجیره برای عناصر مختلف به خوبی تحقق می دهد کهمی

 سازیهای پایدار، تلوریم، غنیآل، ایزوتوپای، زنجیره ایدهکلمات کلیدی: زنجیره شبکه
 

 مقدمه -1

های مختلف علوم و اقتصاد ملی سهم بزرگی را در پیشرفت زمینهشده، ضرورتاً های پایدار غنیتوپایزو مروزها

های پایدار در تولید بیشترین کاربرد ایزوتوپهای پایدار بسیار وسیع است. زوتوپهای کاربرد ایکنند. زمینهایفا می

 .[1]باشدای میکاربردی، الکترونیک و صنعت هستهیک زی، تحقیقات فیآها، استفاده در دستگاه ام آر دارورادیو

تقاضا برای مصرف  ،های تشخیص و درمان پزشکی و توسعه مواد جدیدتحقیقات بنیادی فیزیک، روش

های جداسازی ایزوتوپ هایدر نتیجه نیاز به توسعه روش دهد وروز افزایش میرا روزبه های پایدارایزوتوپ

 ترین روشدر مورد عناصر سنگین، در حال حاضر بهترین و مقرون به صرفه. شودبیش از پیش احساس میپایدار 

برای دستیابی به  باشد.سانتریفیوژ گازی می سازیغنیهای ، استفاده از زنجیرههای پایدارجداسازی ایزوتوپ

اختلاط برقرار ها، شرط عدم جریان تلاقیبهترین عملکرد در جداسازی ایزوتوپی، مطلوب است که در نقاط 

های دوجزئی ممکن تنها در مورد جداسازی مخلوط که شودآل میاین مسئله منجر به مفهوم زنجیره ایده.باشد

رسیدن به حالت عدم  های چندجزئی،جداسازی مخلوط برای های معمول جریان برگشتیزنجیره در مورداست. 

تحمیل شرط عدم اختلاط برای تمامی با آن این است که دلیل  ]5 ،4، 3، 2[ن نیست.اختلاط برای تمامی اجزاء ممک
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ای بود که بنابراین باید به دنبال زنجیره گردد.میبیشتر از مجهولات  حاکم بر مسئله اجزاء مخلوط، تعداد معادلات

ها یکی از این زنجیره ها دست یافت.در آن، تحت شرایطی بتوان به عدم اختلاط تمامی اجزاء در نقاط تلاقی جریان

آورد که بیش از یک شرط عدم اختلاط در این امکان را فراهم می که تحت شرایطی آل استای ایدهزنجیره شبکه

ها و ای جهت برقراری عدم اختلاط در جریاندر این تحقیق به بررسی زنجیره شبکه ]6[نقاط تلاقی تحمیل گردد.

 شود. های پایدار تلوریم پرداخته میبکارگیری آن جهت جداسازی ایزوتوپ

 تئوری  -2

 و معادلات حاکم بر آن ایشبکه زنجیرهمعرفی -2-1

نشان داده شده است. در جهت افقی، اندیس ( 1) شماره شکلای، یک زنجیره دو بعدی است که در زنجیره شبکه

s نشان دهنده شماره مرحله است. در جهت عمودی، اندیس ،l باشد. خوراک زنجیره به مرحله معرف لایه می

های به سمت راست که در زیر فلش گردد.بالاترین مرحله در زنجیره و واقع در لایه اول است، وارد میکه  (1،1)

دهنده جریان های به سمت چپ نیز نشاندهنده جریان بالاسری آن مرحله و فلشهر مرحله )مربع( قرار دارد نشان

 باشد.سری میپایین

 
 ی از یک زنجیره شبکه ای ایده آلشمای ( 1) شماره شکل
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سری های خوراک، بالاسری و پایینجریان شود.در نظر گرفته می 𝑁𝑐 در مخلوط های موجودایزوتوپ تعداد

𝐿(𝑙,𝑠) ،𝐿(𝑙,𝑠) به ترتیب با (l, s)مرحله 
𝐿(𝑙,𝑠)و  ′

، 𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) ها به ترتیبشوند و غلظت در این جریاننشان داده می "

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)
𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) و ′

سازی بین دو سازی و تهیبه ترتیب فاکتورهای غنی 𝛾𝑖𝑗و  𝛽𝑖𝑗همچنین پارامترهای  باشند.می "

 (1)شوند. تعریف این فاکتورها رابطه باشند که به صورت معمول، در تمامی مراحل ثابت فرض میمی j و iجزء 

𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠) ،𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)د که در آندهرا بدست می
𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)و  ′

های خوراک، م در جریاناjم و اi نسبت فراوانی اجزاء "

,𝑙) سری مرحلهبالاسری و پایین 𝑠) باشندمی. 

(1) 
𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)

′ = 𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)𝛽𝑖𝑗,       𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠) = 𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)
" 𝛾𝑖𝑗 ,    

𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠) =
𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)

𝐶𝑗,(𝑙,𝑠)
,        𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)

′ =
𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)

′

𝐶𝑗,(𝑙,𝑠)
′ ,        𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠)

" =
𝐶𝑖,(𝑙,𝑠)

"

𝐶𝑗,(𝑙,𝑠)
"

       

𝐶𝑖,(𝑙,𝑠) کافی برای وجود عدم اختلاط، یعنیشرط لازم و  = 𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠−1)
′ = 𝐶𝑖,(𝑙−1,𝑠+1)

در هر نقطه تلاقی،  "

 است. (.Error! No text of specified style in document)برقراری رابطه 

(Error! No 

text of 

specified 

style in 

document.) 

𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠) = 𝑅𝑖𝑗,(𝑙−1,𝑠−1)
′ = 𝑅𝑖𝑗,(𝑙−1,𝑠+1)

" ,          (𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑐 , 𝑖 ≠ 𝑗) 

 آید.بدست می (2)رابطه  (.Error! No text of specified style in document)و  (1)از روابط 

(2) 𝑅𝑖𝑗,(𝑙,𝑠) = 𝑅𝑖𝑗,(1,0)𝛽𝑖𝑗

𝑙+𝑠+1
2

−1𝛾𝑖𝑗

𝑠−𝑙−1
2

+1 

 𝛽𝑖𝑗این بدین معنی است که هنگامی که عدم اختلاط برقرار باشد، نسبت فراوانی بین هر جفت ایزوتوپ، تابعی از 

نیاز به مشخص کردن مقدار یکی از  آل،ای ایدهشود که برای تحقق زنجیره شبکهاثبات میخواهد بود.  𝛾𝑖𝑗و 

𝛽𝑖𝑗(𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑐 , 𝑖 ≠ 𝑗)دو جزء این صورت تعیین گردد که تواند به مقدار میاین یک باشد. می ها𝑘1  و

𝑘2 خواهد شد. (3)شود که منجر به رابطه ها متقارن در نظر گرفته میشوند و جداسازی بین آنانتخاب می 

(3) 𝛽𝑘1𝑘2
= 𝛾𝑘1𝑘2

= √𝛼𝑘1𝑘2
 

𝛼𝑘1𝑘2با توجه به اینکه مقدار 
مشخص که از خصوصیات ماشین است(  𝑘2و  𝑘1 )فاکتور جداسازی بین اجزاء 

𝛽𝑘1𝑘2مقدار  بنابرایناست، 
βk1k2معلوم خواهد بود. لازم به ذکر است که مقدار   

لزومًا به این طریق انتخاب   

سازی نشان الگوریتم شبیه با نوشتن معادلات بقای جرم و جزء مطلوب برای تمامی مراحل و استفاده ازشود. نمی

های تعداد لایه 𝑁𝑙که در آن  آل قابل تحقق خواهد بودای ایدهیک زنجیره شبکه( 2) شماره شکلداده شده در 

 مورد نظر در زنجیره است.
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 نتایج -3

داده شده  توسعه INETCAS کد، (2) 2) شماره شکلای بر طبق الگوریتم سازی زنجیره شبکهدر راستای شبیه

در مقادیر مختلف فاکتور  های عناصر مختلفای برای ایزوتوپسازی زنجیره شبکهاست که قابلیت شبیه

با نتایج گزارش شده  ،صحت عملکرد کد مذکور، با مقایسه نتایج بدست آمده از آن باشد.جداسازی را دارا می

( بررسی شده است و نتایج این دو کاملاً با یکدیگر منطبق 6های عنصر تنگستن در مرجع شماره )برای ایزوتوپ

شبیه  نصر تلوریم، های پایدار عباشند. در ادامه به منظور بررسی عملکرد این زنجیره در جداسازی ایزوتوپمی

واحد به ازای اختلاف جرم و فاکتور جداسازی  01لایه و نرخ جریان خوراک  35سازی یک زنجیره با 

16/1𝛼0 استفاده  (4) هرابط ، از𝛼0برای بدست آوردن فاکتور جداسازی کلی بر اساس انجام شده است.  =

 ]7[شود که با تقریب خوبی رابطه درستی است.می

(4) 𝛼𝑘1𝑘2
= 𝛼0

𝑀𝑘2−𝑀𝑘1  

𝑀𝑘1که در آن 
𝑀𝑘2 و 

 𝑇𝑒𝐹6بابرابر𝑘1زنجیره جزءدر این  .دنباشمی 𝑘2و  𝑘1ترتیب وزن مولی اجزاء  به 
و  122

 𝑇𝑒𝐹6 بابرابر  𝑘2 جزء
مشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد اجزاء   در نظر گرفته شده است. 123

ها در برخی مراحل در های تمامی ایزوتوپ( غلظت2) جدولدر  ( نشان داده شده است.1) شماره جدولآن در 

اند، نشان داده شده است. های مختلف که به صورت نمونه انتخاب شدهلایه
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و  20، 21، 14، 7های نرخ جریان ورودی به مراحل را در لایه( 4شکل شماره )( برش مراحل و 3) شکل شماره

جریان ورودی به مراحل ها در ایزوتوپتمامی غلظت ( 12) الی( 5) شکل شمارهدهد. همچنین در نشان می 35

 .اندداده شدهنشان  35و  20، 21، 14، 7های در لایه
 اجزاء آنمشخصات خوراک ورودی به زنجیره و ترکیب درصد ( 1) شماره جدول

 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

 0.00089 0.0246 0.0087 0.0461 0.0699 0.1872 0.3179 0.3447 غلظت

 گیریبحث و نتیجه -4

ای به خوبی قادر به برقراری شرایط باشد، زنجیره شبکه( قابل برداشت می2) جدولهمانطور که از نتایج 

باشد. مقدار برش در مراحل مختلف نشان میها ها در نقاط تلاقی جریانعدم اختلاط تمامی ایزوتوپ

پذیر است که امکان 5/1های مختلف نزدیک به ها در مراحل لایهآل برشای ایدهدهد که در زنجیره شبکهمی

دهد. توزیع غلظت دوجزئی را نشان میدر جداسازی  های مورداستفاده دربودن برپایی این زنجیره با ماشین

های متفاوت، یکنواخت و نزدیک به یکدیگر است. این امر در ر مراحل لایههای مختلف نیز دایزوتوپ

  باشد.ها قابل حصول میهای انتهایی نمود بیشتری دارد. چنین توزیعی برای تمام ایزوتوپایزوتوپ

 



 

 

 

 

 

24th Iranian Nuclear Conference 12-11Feb 2018 University of Isfahan                                                                6    

 

 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2 :P                      دانش 7301  

 -اسفندماه 2و  0

گاه اصف               هاندانش

         

 
 آلای ایدهزنجیره شبکه سازیالگوریتم شبیه ( 2) شماره شکل

 ها و مراحل مختلفها در لایهبررسی تحقق عدم اختلاط برای تمامی ایزوتوپ: ( 2) جدول

 غلظت

𝟏𝟐𝟎𝑻𝒆𝑭𝟔 ایزوتوپ
 𝟏𝟐𝟐𝑻𝒆𝑭𝟔

 𝟏𝟐𝟑𝑻𝒆𝑭𝟔
 𝟏𝟐𝟒𝑻𝒆𝑭𝟔

 𝟏𝟐𝟓𝑻𝒆𝑭𝟔
 𝟏𝟐𝟔𝑻𝒆𝑭𝟔

 𝟏𝟐𝟖𝑻𝒆𝑭𝟔
 𝟏𝟑𝟎𝑻𝒆𝑭𝟔

 

𝐶𝑖,(5,−2) 
𝐶𝑖,(4,−3)

′  
𝐶𝑖,(4,−1)

"  

0.00059004 

0.00059004 

0.00059004 

0.01851247 

0.01851246 

0.01851247 

0.00693992 

0.00693991 

0.00693992 

0.03884793 

0.03884792 

0.03884794 

0.06201610 

0.06201609 

0.06201610 

0.17425310 

0.17425306 

0.17425312 

0.32257577 

0.32257562 

0.32257582 

0.37626462 

0.37626485 

0.37626455 

𝐶𝑖,(35,−8) 
𝐶𝑖,(34,−9)

′  
𝐶𝑖,(34,−7)

"  

0.00002854 

0.00002854 

0.00002854 

0.00218570 

0.00218570 

0.00218570 

0.00123203 

0.00123203 

0.00123203 

0.01010932 

0.01010932 

0.01010932 

0.02306259 

0.02306259 

0.02306259 

0.09028895 

0.09028894 

0.09028895 

0.30090556 

0.30090551 

0.30090558 

0.57218727 

0.57218733 

0.57218724 
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 33و  22، 21، 11، 7های نرخ جریان ورودی به مراحل در لایه(  1) شکل شماره
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