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 چكیده
 نیا در. باشدمی آبشار برش دارد، ییجز چند هایایزوتوپ جداسازی در آن عملکرد بر زیادی تأثیر هک یمربع آبشار در مهم پارامترهای از یکی

 مطالعات این. است شده پرداخته مرحله 20 با یآبشار مربع یک در زینان گاز میانی هایایزوتوپ جداسازی بر برش اثر یبه بررس ابتدا پژوهش

 یجادا برای الزم ترین طولکماز آن  پسانجام گرفته است.  ،باشد 1/1و  2/1برابر  یفیوژسانتر ینماش یفاکتور جداساز که در آن حالت دو برای

 هکصورتی در گرفته، انجام محاسبات اساس بر. است شده تعیین جداسازی فاکتور دو این با آبشار برش و F/Z نسبت ییربا تغ یلآبشار طو یک

 به آن نمودن عملیاتی که شد خواهد مرحله 110 و 55 با برابر ترتیب به آبشار مراحل تعدادترین کم باشد، 1/1 و 2/1 برابر جداسازی فاکتور

 لطوی آبشار در هدف ایزوتوپ غلظت مقدار ترینبیش به یابیدست برای مناسب برش مقدار که دهدمی نشان هابررسی. نیست پذیرامکان سادگی

 غلظت نآ در که را برشی ترینمناسب توانمی پارامتریک مطالعات از استفاده با باشد، کوتاه آبشار کهصورتی در. است متفاوت کوتاه آبشار با

 ترینبیش هب یابیدست برای آبشار برش مقدار. داشت موجود آبشار از را بهره ترینبیش و کرده تعیین رسدمی خود بیشینه به موردنظر ایزوتوپ

  .باشدمی 1/1 جداسازی فاکتور در 15/0 و 2/1 جداسازی فاکتور در 2/0 با برابر ایمرحله 20 آبشار یک در Xe-129 مقدار
 

 زینان ی،یچندجز هاییزوتوپا ی، جداسازآبشار برش، مربعیآبشار  یدار،پا یهایزوتوپا :هااژهکلیدو
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Abstract 
One of the important parameters in the square cascade, which has a great influence on its performance in 

the separation of multicomponent isotopes, is the cascade cut. In this research work, at first, the effect of 

cascade cut on the separation of xenon middle isotopes in a square cascade with 20 stages was studied. 

These studies were carried out for two cases in which the separation factor was 1.2 and 1.1. Moreover, the 

minimum length for creating a long cascade by changing the Z/F value and cascade cut has been 

determined. Based on the calculations, if the separation factor is 1.2 and 1.1, the minimum number of 

cascade stages will be 55 and 110, that's not simply possible. The results showed that the appropriate 

cascade cut in the long cascade is different from the short cascade. Using the parametric studies of the short 

cascade, it is possible to determine the most appropriate cascade cut in which the desired isotope 

concentration reaches its maximum. In order to maximize the amount of Xe-129 in a 20 stages cascade, 

the suitable cut is 0.2 in the separation factor of 1.2 and 0.15 in the separation factor of 1.1. 
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 مقدمه. 1
با  پایدار یهایزوتوپا به یابیدست یتقاضا برا یراخ یهاسالدر 

 یهایزوتوپکاربرد ا ترینیش. ب]1[ تاس یافته یشافزا الغلظت با
ها، استفاده در یوایزوتوپراد یددر تول یناناز جمله ز یدارپا

 و یکالکترون ی،دکاربر یزیکف هایپژوهش، MRIدستگاه 
 یبرا یمختلف یهاروش .[3، 2] شدبایم یاهسته صنعت

[ که از 4] است شده معرفی ییچندجز یهایزتوپا جداسازی
ترین متداول از یکی ،[6، 5] یها استفاده از آبشار مربعآن یانم

 یی،و انتها ابتدایی ایزوتوپ دو از یر. به غباشدمی هااین روش
 و داشته متفاوت رویکردی به نیاز یانیم یهاایزوتوپ جداسازی

 وجود زیادی یهاچالش ،باال یهاها تا غلظتآن نمودن غنی برای
 که دهدمی نشان گرفته انجام هایپژوهش و مطالعات. دارد

 طور مجزاآبشار به اندازیراه و طراحی ایزوتوپ هر برای معموالً
 وانفرا و متنوع پایدار هایایزوتوپ کاربرد زیرا گیرد؛نمی صورت

 کردن جدا به نیاز متفاوت شرایط و هازمان در است ممکن و بوده
 ایزوتوپ چنینهم[. 8، 7 ،3] باشد مختلف عناصر هایایزوتوپ
 دیگر، سوی از و شود غنی %95 از بیش تا باید معموالً موردنظر

 ترمک بسیار اورانیم به نسبت ایزوتوپ این از موردنیاز جرم مقدار
 طراحی یک بنابراین. شودمی تولید تریکم مقیاس در و بوده

جداگانه برای جداسازی هر ایزوتوپ از نظر اقتصادی مقرون  آبشار
 و طراحی شده، اشاره موارد به توجه با[. 8، 3] صرفه نیستبه 

 وانبت که رودمی پیش سمتی به تجاری مصارف در آبشار ساخت
 پایدار هایایزوتوپ از زیادی گستره جداسازی در آبشار یک از

 رپذیانعطاف یا چندمنظوره را آبشار صورتاین در. نمود استفاده
 سازیغنی جهت یر،پذانعطاف یدر آبشارها [.7، 3] نامندمی

را  آبشار به ورودی خوراک توانمیمختلف  یدارپا یهایزوتوپا
دفعات  تکراررغم یعل حالت، ین. در اداد ییرمتناوب تغ طوربه

ه ب یانی،م یهایزوتوپمنظور جدا نمودن ا بهآبشار  یاندازراه زیاد
 یاهیزوتوپ. در جداکردن ایستن یازآبشار خاص ن یکاستفاده از 

به دو گروه  راخوراک  در ییچندجز ترکیبالزم است تا  یانیم
دو  یجداساز جهت یاریبه عنوان مع D. تابع نمود بندیدسته
 یزنگ و همکاران معرف توسط یلطو یآبشارها در یزوتوپیگروه ا

ها را تا حد ممکن یزوتوپتوان ایروش م ین[. با ا8] است هشد
[. 8، 7د ]کر بندیدستهبرش آبشار به دو گروه  یمتنظ یقاز طر

 زیجداسا در اصلی پارامترهای از یکیکه  آبشار برش یمتنظ با
ار تر در چندبینسنگ یاتر سبک یزوتوپچند ا یا یک ،باشدمی
 یزوتوپبه عنوان ا یانیم یزوتوپو ا شدهآبشار حذف  یاندازراه

 مقدار به یانیم یزوتوپغلظت ا که جایی تاشود یمطرح م ییانتها
به  تنها همکاران و زنگ ،2000سال  در[. 9-7رسد ]ب یازن مورد
 غلظت تغییرات وپرداختند  Dاثر برش آبشار بر پارامتر  یبررس

 کهصورتی در اساس این[. بر 8] نشد ارزیابی مختلف شرایط در

 هاپایزوتو غلظت مجموع با برابر آبشار برش طویل آبشار یک در
 ،باشد یکبرابر با  Dمقدار  یگر،د عبارت به و بوده سبک گروه در
جدا نمود.  دیگریککامل از  طوربه را ایزوتوپی گروه دو توانیم

 بررسی به همکاران و اسمیرنوف 2014 سال در چنینهم
[. 7] پرداختند طویل آبشار در برش با متناسب غلظت تغییرات

 تابع سازیبهینه به 2018 سال در نیز همکاران و منصورزاده
 رد مربعی آبشار با نتایج مقایسه و مخروطی آبشار در D هدف

 کوتاه آبشار کهحالتی در اما [.10] پرداختند باال جداسازی فاکتور
 تنهابه عنوان  Dاستفاده از پارامتر  باشد، کم جداسازی فاکتور و

 دبای آبشار مناسب برش مقدار و نیست کافی یجداساز مبنای
 به مذکور، مراجع تمام در شده هیارا نتایج .شودمحاسبه 
 زا یکهیچ در و پردازدمی طویل آبشار در گرفته انجام محاسبات

 ورفاکت با کوتاه آبشار در برش و غلظت تغییرات بررسی ها،آن
 .   است نگرفته قرار بررسی مورد کم جداسازی

 تغییرات بر آبشار برش اثر بررسی هدف مطالعه، این در
 برای پسماند و محصول هایجریان در زینان میانی اجزاء غلظت

 . باشدمی کوتاه آبشار در 1/1 و 2/1 جداسازی فاکتورهای
 یکبه  یدسترس جهت مربعیآبشار  طول ترینکم چنینهم

 این در. شودمی تعیین جداسازی ضرایب اینبا  یلآبشار طو
 20 در مشخص ساختار یک با مربعی آبشار یک ابتدا پژوهش
 مورد زینان ییچندجز هایایزوتوپ جداسازی برای مرحله
 لظتغ تغییرات از آمده دستبه یجنتا سپس. گیردمی قرار مطالعه

 ییربا تغ پسماند، و محصول هایجریان در موردنظر ایزوتوپ
 یمختلف بررس هایبرش برحسب Z/Fتعداد مراحل و نسبت 

 لطوی آبشار یک به دسترسی جهت آبشار ترین طولکمشده و 
آبشار  در 2/1و  1/1اختالف جرم واحد  یبرا جداسازی ضرایب با

 در .گیرندمیقرار  یلو تحل یابیارز موردشده و  تعیین مربعی
 ایزوتوپ غلظت تغییرات طویل، هایآبشار درمجدداً  یزادامه ن

محصول و پسماند با برش آبشار به منظور  هایجریان در موردنظر
 مناسب گیرینتیجهو  ایمرحله 20 آبشار با صحیح مقایسه
 برای حالت دو در هابررسی ،پژوهش ین. در اشودمی بررسی

 .است شده انجام پنجم و چهارم ایزوتوپ
 جریان نرخ از پژوهش عبارتند این در معلوم پارامترهای

 اصلی خوراک جریان نرخ مقدار آبشار، مراحل به ورودی خوراک
 و خوراک اجزاء درصد ترکیب آبشار، به آن ورود مرحله و آبشار

 پارامترهای. مراحل در واحد جرم اختالف برای جداسازی فاکتور
 و پسماند جریان محصول، جریان در موردنظر ایزوتوپ غلظت
  مراحل نیز باید تعیین شوند. برش با متناسب D تابع مقدار
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 و معادالت حاک یجداساز ی. تئور2

 هایتئوری و مربعی آبشار بر حاکم معادالت بیان به بخش این در

 ییچندجز هایایزوتوپ جداسازی جهت آن در استفاده مورد

و ارتباط آن با برش آبشار  D تابع آن از پس. شودمی پرداخته

 . گرددمی یانب
 

 چند هایایزوتوپ جداسازیجهت  یمربع آبشار بر حاکم معادالت 2.1

 ییجز

 مطابقنشان داده شده است.  1در شکل  یاز آبشار مربع ییمان

به تمام مراحل  یورود یاننرخ جر یآبشار مربع یک در ،1رابطه 

[. تعداد 4] کندنمی تغییر آبشار طول درآن  مقدارو  بودهثابت 

مراحل آبشار  کلو تعداد  cNبرابر  خوراک جریان در هاایزوتوپ

در  Fخوراک با نرخ  یان. جراست شده گرفته درنظر Nبرابر با 

 انیم یهاانیجرشود. یوارد آبشار م i,fz یبا غنا fnمرحله 

  i,nxو  i,ny یدرصدها یبو ترک nNو  nM انیبا نرخ جر یامرحله

د درص یببا ترک ترتیببه Pو  W پسماند و محصول یهایانو جر

i,wx  وi,py گرددیم یانب (Nc  . . .,2 ,1 =i.)  6تا  2معادالت 

 ینقاط تالق زیدر تمام مراحل آبشار و ن انیمربوط به موازنه جر

به  بیترتبه nZو  nθ ،nM ،nNروابط  نیباشند. در ایم هاانیجر

  انی، نرخ جرnمرحله  روندهشیپ انی، نرخ جرnبرش مرحله 

 .اشاره دارند nبه مرحله  یورود انیو نرخ جر nمرحله  روندهپس

 ′𝜀و 𝜀 پارامترهای. شودیم یفتعر 7 رابطهبرش مراحل مطابق 

 خرآ و اول مراحل در یبرگشت یهاانیجر گرانیب بیترتبه زین

 [.  15-11 ،6] باشندیم
 

(1                                            )= = . . . = Z NZ Z = Z1 2 

(                                   الف -2)
n = + N , n nf

n+nZ M 1-1 

(                             ب -2)
n = + N + F, n nf

n+nZ M 1-1 

(3                                                   )
N N -=Z M + 1 

(4)                                                        =Z N +21 

(5                                          )
n = ( - )Z , n = , . ...N

n n
N 1 1 

(6 )                                               
n n n=M Z , n = , ...N 1 

 

 ام iجزء  یجرم برا پایستگیمربوط به  8رابطه 

(Nc  . . .,2 ,1 =i،)  در مرحلهnباشدیم ام . 
 

(7      )                      n n ni,n i,n i,n
z Z - y M - x N = 

 

 

ها را یانجرم در نقاط اختالط جر پایستگی ،12تا  9روابط 

 دهد. ینشان م
 

(8)  F

in n- n+i,n i,n- i,n+
z Z - y M - x N = z F, n = nf1 11 1

 

(9),n n- n+i,n i,n- i,n+
z Z - y M - x N = n nf1 11 1 

(10          )
n n-i,n i,n- i,p

z Z - y M - y , n = N 11
 

(11              )Nn n+i,n i,n+ i,w
z Z - x - x , n = 11 1 

 

 یآبشار جداساز در استفاده برای یابطه فاکتور جداسازر
رابطه با کمک  و است 13رابطه به فرم  ییچند جز هایایزوتوپ

اعمال ها در تمام مراحل ایزوتوپ غلظت محدودیت شرط یز،ن 14
 شود.یم
 

(12)  j i(M -M )i,n j,n

ij,n ,n

i,n j,n

(y y )
α = = α ( , ,..., )

(x x )
ci j j N  1 2 

(13                    ), , ,

c c cN N N

i n i n i n

i i i

z y x
  

    
1 1 1

1 

 

 
 

 پسماند جریانخوراک و دو  جریان یکبا  مربعیآبشار  یکاز  ییمان. 1شكل 
   .و محصول

1 

2 

2N 

2M 

1M 

1-nfN 

1-nfM 

1+nfN 

1+nfM 

1-N 

1+nf 

1+NM 

1-NN 

1-nf 
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 هاایزوتوپ جداسازی بر آن اثر و آبشار  برش 2.2

را به دو گروه  هایزوتوپا یدبا یانی،م یاجزا یه منظور جداسازب
 زوتوپین ااطلوب به عنوم یانیم یزوتوپکه اطوریبه کرد یمتقس

 یدر آبشارهااگرچه [. 9-7 ،4ح شود ]رمط هااز گروه یکی انتهایی
دو گروه را  یراحتبهتوان ی( مP/Fآبشار ) برش یمبا تنظ یل،طو
کوتاه  یدر آبشارها جداسازی ،جدا نمود دیگریکطور کامل از به

 یزوتوپاکدام  کهیناروش بسته به  ینا در[. 8، 7] است پیچیده
رار ق یندر گروه سنگ هدف یزوتوپکه ایورتصدر  ،موردنظر است

 اگر و شودمی مطرحجزء در آن گروه  ینترعنوان سبکبه یردگ
وه جزء در آن گر ینترنگینبه عنوان س یرد،در گروه سبک قرار گ

از  طور کاملبهبتوان دو گروه را که یصورتدر  ینبنابرا .باشدمی
 به سنگین یا سبک گروه در میانی ایزوتوپ نمود، جدا دیگریک

 لقاب غلظت ترینبیش. شودمی مطرح انتهایی ایزوتوپ عنوان
N شماره با میانی جزء برای ممکن استحصال c جریان در 

 [: 8] شودمی برآورد 15رابطه  به توجه با آبشار محصول
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N ایزوتوپ کههنگامی c غنی آبشار سنگین جریان رد  
 ندر آ استحصال قابل غلظت ترینبیش ارزیابی برای شود،می
 کرد: استفاده 16 رابطه از توانمی
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 آبشار در خارجی هایجریان ییجز و کلی رابطه پایستگی

 :هستند زیر ترتیببه
 

(16                                                               )P+W=F 

(17                                                     ),P ,w ,FP W Fi i iy x z  
 

 ندچ ترکیب باشد، طویل کافی اندازه به آبشار کهصورتی در
 ردیگیکبه صورت کامل از   ینگروه سبک و سنگ دو در ییجز

N ،... ،2 ،1 اجزای تنها محصول، جریان در که شوندمیجدا  c

N اجزای فقط پسماند، جریان در و شوندمی نیغ c 1 ،N c 2، 
...، N c ترکیب از پس شرایط این در. رندیگیم قرار N c

 ،19رابطه  شرایط درنظرگرفتن با و 18های رابطه از اول معادله
 [:8-7] باشندمی محاسبه قابل 20 روابط
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 به ییجز چند یزوتوپیا بیترک کی اگر ،20 رابطه مطابق 
 آبشار کی در کهیصورت در شوند، میتقس نیسنگ و سبک گروه دو
 بخش در سبک گروه غلظت مجموع با برابر آبشار برش لیطو

 کاملطور به را گروه دو نیا توانیم گاهآن ،باشد محصول سبک
 نیسنگ و سبک گروه دو کهنیا یابیارز منظور به. نمود جدا هم از
 D تابع از ،شوندیم جدا گریدکی از یتا چه حد هازوتوپیا

ه دو گرو یاز جداساز یاریتابع به عنوان مع نیا. شودیم استفاده
 ین[ . بهتر8همکاران مطرح شده است ] وها توسط زنگ یزوتوپا

است که در آن  یو مربوط به حالت یک عدد تابع این برای مقدار
 Dع تاب یاضیر بیانجدا شوند.  دیگریکطور کامل از دو گروه به

 است: یرصورت زبه
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 شوند، اجرا زمانهم طور به 20رابطه  شرایط کهحالتی در
  یک، یعنی خود، بیشینه مقدار به 22 رابطه مطابق D تابع
N میانی جزء هر برای بنابراین. رسدمی c، وجود برشی مقدار 

N جزء آن در که دارد c به خوراک کامل جداسازی صورت در 
  مطرح انتهایی ایزوتوپ عنوان به سنگین و سبک هایگروه
 .شودمی

(12     )
'

, ,

'

c c

c

N N

i P i W

i i N

P W P W
D y x

F F F  


    

1 1

1 

 

 یندو گروه سبک و سنگاگر  شده، مطرح موارد به توجه با
 صورتبه هموارهD مقدار تابع  ،کامل جدا شوند یا ییجزصورت به

  :بود خواهد زیر

(22                                                             )D  /10 
 

 سبک گروه دو کامل جداسازی به 23رابطه  در برابری عالمت
  .دارد اشاره پسماند و محصول جریان در سنگین و
 

 روش کار. 3
 یازامکان جداس ،باشد طویل یآبشار به اندازه کاف یککه یتا زمان

که  جابه دو گروه مجزا وجود دارد. از آن ییمخلوط چند جز
 یطدر شرا Z/Fنسبت  یزتعداد مراحل آبشار و ن یشامکان افزا

الزم است تا نحوه  یست،ن یرپذامکان ایزهو تا هر اندا یاتیعمل
 ابییمورد ارز یزموردنظر با برش آبشار ن یزوتوپغلظت ا ییراتتغ

دار غلظت مق ترینیشب ،تا بتوان متناسب با برش آبشار یردقرار گ
در این مقاله محصول فراهم نمود.  یانموردنظر را در جر یزوتوپا

  شود.به تعیین تعداد مراحل در آبشار طویل پرداخته می
به  ابتدا. است بخشسه  شامل پژوهش ینکار در ا مراحل

 رد زینان گاز میانی هایایزوتوپ جداسازی بر برشاثر  یبررس
( پرداخته fn=10 و N، 10=F/Z=20) کوتاه مربعی آبشار یک
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 یدو حالت که فاکتور جداساز یمطالعات برا ینشده است. ا
 پسانجام گرفته است.  ،باشد 1/1و  2/1برابر  یفیوژسانتر ینماش

 همقایس طویل آبشار در گرفته انجام هایبررسی با نتایج آن از
 لیآبشار طو یک یجادا یطول برا ترینکم نیز راستا این در. شد

 فاکتور دو این با آبشار مراحل تعداد و Z/F نسبت ییربا تغ
 مراحل تعدادو  Z/F نسبتکه  یبترتینا به شد؛ تعیین جداسازی

 2/1و  1/1 های یبرا یبترتگستره مشخص به یک در آبشار
در آبشار  Dتابع  مقدارکه در آن  هاییبرشتا  شدداده  تغییر
 یبررس ،است یشینهموردنظر ب یزوتوپغلظت ا یزانم و یمربع

 یردر مقاد Z/Fتعداد مراحل آبشار و نسبت  ییربا تغ .شوند
 یموردنظر بررس یزوتوپغلظت ا ییراتمختلف برش آبشار، تغ

چهارم  یزوتوپمقدار غلظت ا شرایط، یناز ا یکهر در. شودیم
و  27/0، 26/0، 25/0، 2/0، 15/0، 1/0 یهاآبشار با برش یبرا

 قرار گرفته است. در تمام  یلو تحل یابیمورد ارز 2854/0
 یزجداسا یبا فاکتورها یآبشار مربع در گرفته انجام هایبررسی

 در محدوده  یبترتو تعداد مراحل به F/Z، نسبت 1/1و  2/1
 از پس ترتیببدین. است شدهداده  ییرتغ 120-20و  5-20

 یزوتوپغلظت ا مقدارکه  اینقطه در فوق، موارد تمام بررسی
 ایزوتوپ چهار غلظت)مجموع  2854/0چهارم در آبشار با برش 

 ،برسد خود بیشینه به هابرش یگر( نسبت به دخوراک در اول
 .باشدمی محاسبه قابل کافی طول با طویل آبشار

 راحلم برش کهنیا فرض با زین یمربعآبشار  یسازهیشب در

 تمام نرخ توانیم شوند، محاسبه 23 رابطه از یسازیته بخش در

 اساس بر مربعی آبشارهای جاکهآن ازمحاسبه نمود.  را هاانیجر

 پژوهش این در دارند، را مختلفی هایحالت مراحل برش مقدار

محاسبه  23از رابطه  آن سازیتهی مراحل برش که مربعی آبشار

 ییراتحالت تغ ینا در[. 14-13 ،8-7] است شده استفاده شود،

  نتیجه در و شودمی محدود مقدار دو به آبشاربرش مراحل 

 . است ترراحت یاتیعمل نظر ازآن  سازیپیاده
 

(23                                                             )( )
W

Z
  /05 1 

 

توجه به نرخ  بامراحل ها در تمام زوتوپیمقدار غلظت ا سپس

 از س[. پ16-15] شودیم نییتع آمده دسته ب یهاانیجر

 ،مختلف مراحل در هازوتوپیا تمام غلظت و انیجر نرخ محاسبه

 غلظت تغییرات و شده محاسبه 21 رابطه از  Dمقدار پارامتر

 مراحل چنینهم و آبشار مختلف هایبرش در موردنظر ایزوتوپ

 . گیردمی قرار ارزیابی مورد آبشار
 

 
 

 و بحث  یجنتا. 4

 یورود یان(، نسبت جرF) آبشار به ورودی خوراک جریان نرخ
(، N) آبشار کل مراحل تعداد ،(Z/Fبه مراحل به خوراک آبشار )

 در زینان هایایزوتوپ غلظت وورود خوراک به آبشار  مرحله
 شده است. گزارش 2و  1های جدول در خوراک

 

 میانی هایایزوتوپ جداسازی در مربعی آبشار عملكرد بررسی 4.1
  آن برش تعییر با زینان

 1/1و  2/1 یدو حالت با فاکتور جداساز برای هابررسی ابتدا در
 یکمحصول  یانجر در چهارم یزوتوپغلظت ا افزایش منظور به

 رودمی انتظار شرایط این درشد.  انجاممرحله  20با  یمربع آبشار
 به چهارم ایزوتوپ غلظت و D تابع مقدار 2854/0که در برش 

 مربعی آبشار برای 2 شکل در که طورهمان. برسد ممکن بیشینه
 برش اگرچه در شود،می مشاهده 1/1برابر با  یجداساز فاکتور با

 غلظت است، شده بیشینه D مقدار 2854/0 با برابر آبشار
 این در. رسدنمی خود بیشینه بهبرش  نیدر اچهارم  ایزوتوپ
 86804/0 برابر D یمحاسبه برامقدار قابل ترینبیش شرایط

در نظر گرفته  2/1برابر با  یکه فاکتور جداسازی. در حالتباشدمی
خواهد  95676/0برابر با  D یشینهب مقدار 3 شکل مطابق ،شود
 رآبشا برش در چهارم ایزوتوپ غلظت مقدار حالت، این در که بود

 با بنابراین. رسدنمی خود مقدار ترینبیش به 2854/0 با برابر
 F/Zو نسبت  20تعداد مراحل  ،1/1و  2/1 یجداساز فاکتورهای

 املک طوربه ایزوتوپی گروه دو که داشت انتظار توانینم 10 برابر
 گر،دی عبارت به. شوند جدا دیگریک از آبشار اندازیراه بار یک در

رفت. در نظر گ یلآبشار طو تواننمی را مشخصاتی چنین با آبشار
 ولمحص موجود، امکانات به توجه با باید صورت این در بنابراین

و  هبه عنوان خوراک به آبشار وارد نمود مجدداً را آمده دستبه
 این در توجهقابل نکته ضمن در. داد انجام آن برای را سازییغن

 بیشینه منظور به ،مرحله 20آبشار با  در که است این نمودارها
 فاکتور برای 2/0 برابر را آن برش مقدار توانمی آبشار از وریبهره

. گرفت نظر در 1/1 جداسازی فاکتور برای 15/0 و 2/1 جداسازی
 باشد، 15/0 با برابر 2 شکل مطابق آبشار برش اگر صورت این در

ر که برش آبشار برابینسبت به حالتچهارم  ایزوتوپ غلظت مقدار
 در .کندمی تغییر 75/0 به 7/0 از محصول در ،است 2854/0با 

 برش در و 8/0 با برابر 2854/0 برش در غلظت مقدار نیز 3 شکل
 ایزوتوپ برای مجدداً محاسبات این .شودمی 85/0 با برابر 2/0

 غلظت تغییرات نیز 5 و 4 هایشکلانجام شده است.  پنجم
 نشان آبشار برش تغییرات اساس بر را D مقدار و پنجم ایزوتوپ

 است بیشینه D آن در که برشی مقدار مورد این در. دهندمی
 ایزوتوپ غلظت مقدار برش این در اما باشد،می 3262/0 با برابر

  . رسدنمی خود بیشینه به محصول جریان در پنجم
 

 محاسبات در استفاده برای آبشار و ماشین اصلی . مشخصات1جدل    

خوراک آبشار  نرخ
(gr/hr) 

 دوور مرحله
 خوراک

 تعداد
 مراحل

 ورودی خوراک نرخ/ آبشار خوراک نرخ
 مراحل به

80 11 20 10 
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 [8] آبشار خوراک جریان در طبیعی زینان هایایزوتوپ غلظت .2جدول 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره

 Xe 126-Xe 128-Xe 129-Xe 130-Xe 131-Xe 132-Xe 134-Xe 136-Xe-124 ایزوتوپ
 87/8 44/10 89/26 18/21 08/4 44/26 917/1 09/0 093/0 غلظت )%(

 

 
 

محصول و پسماند  یانچهارم در جر یزوتوپغلظت ا ،Dتابع  تغییرات .2شكل 
 .1/1 یبا فاکتور جداساز ایمرحله 20در آبشار 

 

 
 

 پسماند و محصول جریان در چهارم ایزوتوپ غلظت ،Dتابع  تغییرات .3شكل 
 .2/1 جداسازی فاکتور با ایمرحله 20 آبشار در

 

 
 

 پسماند و محصول جریان در پنجم ایزوتوپ غلظت ،Dتابع  ییراتتغ .4شكل 
 .1/1 جداسازی فاکتور با ایمرحله 20 آبشار در

 
 پسماند و محصول جریان در پنجم ایزوتوپ غلظت ،Dتابع  ییراتتغ .5شكل 

 .2/1 جداسازی فاکتور با ایمرحله 20 آبشار در

 
  یلطو مربعی آبشار یکدر  Z/Fتعداد مراحل و نسبت  ترینکم تعیین 4.2

تعداد مراحل آبشار و نسبت  یشکه با افزا دهدمی نشان هابررسی
Z/F چهارم به  یزوتوپآبشار که در آن غلظت ا در، مقدار برش

 یگر. به عبارت دشودیم یکنزد 2854/0به  ،رسدیخود م یشینهب
که تعداد مراحل یدر صورت ،مطرح شد یزن تریشطور که پهمان

 توانینم ،تر باشندکم مشحصی از مقدار Z/Fآبشار و نسبت 
چهارم در برش آبشار برابر با  یزوتوپانتظار داشت که غلظت ا

با  لیآبشار طو یکتنها در  یعنیخود برسد.  یشینهبه ب 2854/0
الف  6 شکل در. داشت انتظاری چنین توانیطول مناسب م

تعداد مراحل مختلف آبشار  یچهارم برا یزوتوپغلظت ا ییراتتغ
نشان داده  تفاوتآبشار در دو برش م یبرا Z/F یهابا نسبت

  برای تغییرات ،الف 6مشابه  یزب ن 6شده است. در شکل 
 فاکتور مورد این دره شده است. یآبشار ارا یگرد هایبرش

دو نمودار  یندکه از برا طورهمان. باشدمی 2/1 با برابر جداسازی
و نسبت  55از  تربیش مراحل تعداد با آبشار ،قابل مالحظه است

Z/F آبشار یک یجادا برای ممکن شرایط ، کمینه11از  تریشب 
 غلظت مقدار تر،اعداد بزرگ زیرا برای. کندمی فراهم راطویل 

 تربیش هابرش سایر به نسبت 2854/0 برش در چهارم ایزوتوپ
 Z/Fتعداد مراحل و نسبت  آن، ازتر کم یراما در مقاد شودمی

ر مقدا ترینیشتر بکم هایبرش در چهارم ایزوتوپ غلظت مقدار
 میدو برش ترس یتنها برا ییراتتغ که یزن 7 شکل مطابقرا دارد. 

 یبرا ،باشد 1/1برابر با  یکه فاکتور جداسازیصورت در ،شده است
 دسترسی 12 از تربیش Z/Fنسبت  با و 110از  تریشمراحل ب
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بارت . به عباشدمی فراهم ممکن شرایط کمینه با طویل آبشار به
ه ک خواهیم داشت یدسترس طویلبه آبشار  یطیدر شرا یگر،د

 یگرنسبت به د 2854/0چهارم در برش  یزوتوپمقدار غلظت ا
 مقدار خود برسد.   ترینیشبرش به ب یرمقاد

 

 
 

 قطع با 2/1 یجداساز فاکتور در طویل آبشارمشخصات  تعیین .6شكل 

 چهارم. جزء برای 2854/0 و 27/0( ب 2854/0و  25/0الف(  هایبرش
 

 
 قطع با 1/1 جداسازی فاکتور در طویل آبشارمشخصات  تعیین .7شكل 

 چهارم. جزء برای 2854/0 و 27/0 هایبرش

 

محصول،  یانچهارم در جر یزوتوپغلظت ا تغییراتادامه  در
. اندشده داده نشان طویل آبشارهای برای Dپسماند و مقدار 

برابر  Z/Fنسبت  و مرحله 55 تعداد با آبشار به مربوط 8 شکل
 با شکل این مقایسه از. باشدمی 2/1 جداسازی فاکتور با ،11

 چهارم یزوتوپمقدار غلظت ا که شودمی مالحظه 3 شکل نمودار
مقدار خود در  یشینهبه ب 2854/0برابر با  آبشاردر برش  قاًیدق

غلظت  یشینهحالت مقدار ب ینا در. رسدمیمحصول  یانجر
. باشدمی 9221/0محصول برابر با  یانچهارم در جر یزوتوپا

 Z/Fنسبت  ،مرحله 110 تعداد با آبشار به مربوط نیز 9شکل 
 با شکل این مقایسه از. باشدمی 1/1 جداسازی فاکتور و 12 برابر

 چهارم یزوتوپکه مقدار غلظت ا شودمی مالحظه ،2 شکل نمودار
 مقدار بیشینه به 2854/0 بابرابر  آبشاردر محصول در برش  قاًیدق

 یزوتوپمقدار غلظت ا یشینهب یزحالت ن یندر ا. رسدمی خود
کار  ینباشد. همیم 9210/0محصول برابر با  یانچهارم در جر

 یزنمدنظر باشد  محصول یاندر جر پنجم یزوتوپکه ایحالت یبرا
 ایزوتوپ غلظت تغییرات 11 و 10 هایشکلشده است.  انجام
 هایفاکتور برای آبشار برش تغییرات اساس بر را D مقدار و پنجم

 برشی مقدار موارد این در. دهندمی نشان 1/1 و 2/1 جداسازی
 .باشدمی 3262/0 با برابر است بیشینه D آن در که

 

 
 .D (58=N، 12=F/Z، 2/1=) مقدار و چهارم ایزوتوپ غلظت تغییرات .8شكل 

 

 
 .D (115=N ،17=F/Z ،1/1=)و مقدار  چهارم یزوتوپغلظت ا تغییرات .9شكل 
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  ،D (58 =N ،12 =F/Z مقدار وپنجم  یزوتوپغلظت ا تغییرات .10شكل 

2/1=.) 

 
 

  ،D (115=N ،17=F/Z مقدار و پنجم ایزوتوپ غلظت تغییرات .11شكل 

1/1=.) 

  

با تعداد مراحل باال  ییآبشارها کردن یاتیجا که عملآن از
 ریپذامکان یسادگ به وژیفیسانتر یهانیماشجهت استفاده از 

ه استفاد ترکمبا تعداد مراحل  ییهابهتر است از آبشار ست،ین
 نیماش یکه فاکتور جداسازیطیدر شرا خصوصبهشود. 
ناسب با طول م لیبه آبشار طو یابیدست ،کم باشد وژیفیسانتر

 ادیز اریبس تعداد به وژیفیسانتر یهانیاستفاده از ماش ازمندین
الوه ع خواهد شد. نیسنگ اریبس نهیهز منجر به تحمیل که است
 ارآبش نیا در ازین مورد خوراک مقدار ،باال اریساخت بس نهیبر هز
 چیبه ه که[ 17] ابدییم شیافزا شدت به نیز آن یاندازراه جهت

 ،بشارآ مراحل تعداد شیافزا با گرید سوی از. ستیصرفه نعنوان به
 لیحمت سازندگان به ینیسنگ یاتیعمل و ثابت یهانهیهز تنهانه
 زوتوپیا غلظت مقدار در یریچشمگ اختالف ، بلکهشودیم

 مثال عنوانبه. نخواهد شد جادیا نیز محصول انیجر در موردنظر
 غلظت بیشینه باشد، 2/1 برابر یجداساز فاکتور کهیصورت در

 55 اب لیطو آبشار در نانیز چهارم زوتوپیا یبرا یابیدستقابل
 درصد  %85مرحله برابر  20و در آبشار با  %92مرحله برابر 

 انیاز جر نظردمور زوتوپیا خارج کردن نیبنابرا .باشدیم

 وارد نمودن تر وبا تعداد مراحل کم یپسماند در آبشار ایمحصول 
بشار آ کیاز  استفاده نسبت به عنوان خوراک به آبشاربه آن مجدد

 . تر استصرفهبه ادیز اریبا تعداد مراحل بس
 

   گیرینتیجه. 5

 سازیغنی یبرا مربعیآبشار  یعملکرد جداساز پژوهش ینا در
ز ا مشخص یطشرا تحت آبشار برش تغییر با زینان میانی جزء
به آبشار و محل ورود آن به آبشار  یخوراک ورود یانجر نرخنظر 

 برخالفکه  دهدیم نشان جینتاقرار گرفت.  یابیمورد ارز
[ که در آبشار 8] همکاران و زنگ توسط شده انجام محاسبات

 آبشار به Z/Fتعداد مراحل و نسبت  شیبا افزا توانی)م لیطو
غلظت  رمقدا Dتابع  شیزمان با افزاهم( افتی دست لیطو

مقدار  نیترشیب به زینمحصول  انیموردنظر در جر زوتوپیا
 ار مناسب برش مقدار دیبا کوتاه آبشار در رسد،یمممکن خود 

 همحاسب هدف زوتوپیا از غلظت نیترشیب به یابیدست یبرا
 نهیشیموردنظر به ب زوتوپیکه در آن غلظت ا یو مقدار برش کرد

 انیجر در هازوتوپیا غلظت مجموع از متفاوت ،رسدیخود م
 دهدمی نشان زینان چهارم ایزوتوپ برای هابررسی. است خوراک

، آبشار با 1/1و  2/1 جداسازی فاکتورهای در کهاین به توجه با
 2854/0در برش آبشار  یست،ن یطوالن یکاف اندازهمرحله به 20
 ایزوتوپ غلظت مقدار است، بیشینه آن در D تابع مقدار که

 از یوربهره ترینبیش منظور به توانمی و نبوده بیشینه چهارم
 و 2/1 جداسازی فاکتور برای 2/0 برابر را آن برش مقدار آبشار،

 صورتاین در. گرفت نظر در 1/1 جداسازی فاکتور برای 15/0
 چهارم زوتوپیا غلظت مقدارباشد،  15/0 با برابر آبشار برش اگر
 است 2854/0 با برابر آبشار برش کهحالتی به نسبت محصول در
 2/1 جداسازی فاکتور با آبشار در .کندمی تغییر 75/0 به 70/0 از

 2/0 برش در و 8/0 با برابر 2854/0 برش در غلظت مقدار نیز
 .شودمی 85/0 با برابر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 

9/0 

8/0 

7/0 

6/0 

3/0 

4/0 

5/0 

1 8/0 6/0 4/0 2/0 0 

 برش آبشار

0 

02/0 

04/0 

06/0 

08/0 

1/0 

12/0 

14/0 

ت
لظ

غ
ع  

تاب
D

 

0 

02/0 

04/0 

06/0 

08/0 

1/0 

12/0 

14/0 

ت
لظ

غ
 

1 8/0 6/0 4/0 2/0 0 

 برش آبشار

1 

9/0 

8/0 

7/0 

6/0 

3/0 

4/0 

5/0 

ع 
تاب

D
 



    ، ...سیدجابر صفدری ،اصغر قربانپور خمسهفاطمه منصورزاده، علی                                                                                                           81

 

 Journal of Nuclear Science and Technology                                                                                                                 ایجله علوم و فنون هستهم

 Vol. 95, No 1, 2021, P 73-81                                                                                                                 81-73، ص 1400 بهار، 1، شماره 95 جلد

 راجعم

 

 

1. M. Ragheb, Isotopic Separation and Enrichment, 

Nuclear, Plasma and Radiation Science: Inventing 

the Future, University of Illinois at Urbana-

Champaign, Department of Nuclear, Plasma, (2012). 

2. A. Kudziev, Production and application of stable 

enriched isotopes in the USSR, Nuclear Instruments 

and Methods in Physics Research Section A: 

Accelerators, Spectrometers, Detectors and 

Associated Equipment, 282, 267-270 (1989).  

3. C. Mol, H. Rakhorst, Production of stable isotopes at 

Urenco: 10 years of progress, Journal of Radio 

Analytical and Nuclear Chemistry, 257, 165-168 

(2003). 

4. G.A. Sulaberidze, V.D. Borisevich, Cascades for 

separation of multicomponent isotope mixtures, 

Separation Science and Technology, 36, 1769-1817 

(2001). 

5. M. Benedict, T.H. Pigford, H.W. Levi, Nuclear 

Chemical Engineering, (McGraw-Hill series in 

nuclear engineering), (1957). 

6. S. Villani, Enrichment of uranium, Moscow: 

Energoatomizdat, (1983). 

7. A.Y. Smirnov, G. Sulaberidze, Features of mass 

transfer of intermediate components in square gas 

centrifuge cascade for separating multicomponent 

mixtures, Theoretical Foundations of Chemical 

Engineering, 48, 629-636 (2014). 

8. S. Zeng, C. Ying, A method of separating a middle 

component in multicomponent isotope mixtures by 

gas centrifuge cascades, Separation Science and 

Technology, 35, 2173-2186 (2000). 

9. R. Raichura, M. Al-Janabi, G. Langbein, The effects of 

the ‘key’molar mass on the design of a cascade 

handling a multi-isotopic mixture, Annals of Nuclear 

Energy, 18, 327-356 (1991). 

 

10. F. Mansourzadeh, et al, Comparison of optimum 

tapered cascade and optimal square cascade for 

separation of xenon isotopes using enhanced TLBO 

algorithm, Separation Science and Technology, 

(2018). 

11. V. Borisevich, Y.V. Litvin, G. Sulaberidze, 

Calculational study of the enrichment of cadmium 

isotopes in gas centrifuges, Theoretical Foundations 

of Chemical Engineering, 41, 851-858 (2007). 

12. I. Filippov, G. Sulaberidze, V. Chuzhinov, 

Orthogonal-collocation calculation of fractionation 

cascades, Atomic Energy, 72, 29-34 (1992). 

13. L. Kholpanov, et al, On the calculation of a squared-

off cascade for multicomponent isotope separation, 

Chemical Engineering and Processing: Process 

Intensification, 37, 359-365 (1998). 

14. D. Potapov, G. Sulaberidze, L. Kholpanov, 

Designing a rectangular sectioned cascade by 

approximating the separation factor, Theoretical 

Foundations of Chemical Engineering, 34, 129-133 

(2000). 

15. H. Wu, C. Ying, G. Liu, Calculational methods for 

determining the distribution of components in a 

separation cascade for multicomponent mixture, 

Separation Science and Technology, 33, 877 (1998). 

16. S. Zeng, C. YING, A robust and efficient calculation 

procedure for determining concentration distribution 

of multicomponent mixtures, Separation Science and 

Technology, 35, 613-622 (2000). 

17. G. Popov, et al, Centrifugal enrichment of chromium-

50 for experiments on detecting solar neutrinos, 

Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 

Detectors and Associated Equipment, 362, 532-537 

(1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,  
as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

 استناد به این مقاله
در  ینانز گاز میانی پایدار یهایزوتوپا یجداساز بر برش اثر بررسی (،1400) نوریعلی نوروزی، مجید خواجه اصغر قربانپور خمسه، سیدجابر صفدری،ورزاده، علیفاطمه منص

 81-73، 95، یآبشار مربع
DOI: 10.24200/nst.2021.1187 
Url: https://jonsat.nstri.ir/article_1187.html 

https://www.google.com/search?q=1.+M.+Ragheb%2C+Isotopic+Separation+and+Enrichment%2C+Nuclear%2C+Plasma+and+Radiation+Science%3A+Inventing+the+Future%2C+University+of+Illinois+at+Urbana-Champaign%2C+Department+of+Nuclear%2C+Plasma%2C+(2012).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=1.+M.+Ragheb%2C+Isotopic+Separation+and+Enrichment%2C+Nuclear%2C+Plasma+and+Radiation+Science%3A+Inventing+the+Future%2C+University+of+Illinois+at+Urbana-Champaign%2C+Department+of+Nuclear%2C+Plasma%2C+(2012).&aqs=chrome..69i57.1067j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=1.+M.+Ragheb%2C+Isotopic+Separation+and+Enrichment%2C+Nuclear%2C+Plasma+and+Radiation+Science%3A+Inventing+the+Future%2C+University+of+Illinois+at+Urbana-Champaign%2C+Department+of+Nuclear%2C+Plasma%2C+(2012).&rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&oq=1.+M.+Ragheb%2C+Isotopic+Separation+and+Enrichment%2C+Nuclear%2C+Plasma+and+Radiation+Science%3A+Inventing+the+Future%2C+University+of+Illinois+at+Urbana-Champaign%2C+Department+of+Nuclear%2C+Plasma%2C+(2012).&aqs=chrome..69i57.1067j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02J7554kMKFfosCvkrRnmlU_ut_FA%3A1614663465666&ei=Kc89YKeMKIaalwTwqaRQ&q=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&oq=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzawBWM2sAWDOsgFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxLWS8pDvAhUGzYUKHfAUCQoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02J7554kMKFfosCvkrRnmlU_ut_FA%3A1614663465666&ei=Kc89YKeMKIaalwTwqaRQ&q=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&oq=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzawBWM2sAWDOsgFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxLWS8pDvAhUGzYUKHfAUCQoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02J7554kMKFfosCvkrRnmlU_ut_FA%3A1614663465666&ei=Kc89YKeMKIaalwTwqaRQ&q=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&oq=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzawBWM2sAWDOsgFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxLWS8pDvAhUGzYUKHfAUCQoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02J7554kMKFfosCvkrRnmlU_ut_FA%3A1614663465666&ei=Kc89YKeMKIaalwTwqaRQ&q=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&oq=2.+A.+Kudziev%2C+Production+and+application+of+stable+enriched+isotopes+in+the+USSR%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+282%2C+267-270+%281989%29.+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzawBWM2sAWDOsgFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxLWS8pDvAhUGzYUKHfAUCQoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk024DQ2XZExNVDE-tgN3RhoC6MoNDQ%3A1614663490011&ei=Qs89YKEE6IqXBIvplbgP&q=3.+C.+Mol%2C+H.+Rakhorst%2C+Production+of+stable+isotopes+at+Urenco%3A+10+years+of+progress%2C+Journal+of+Radio+Analytical+and+Nuclear+Chemistry%2C+257%2C+165-168+%282003%29.&oq=3.+C.+Mol%2C+H.+Rakhorst%2C+Production+of+stable+isotopes+at+Urenco%3A+10+years+of+progress%2C+Journal+of+Radio+Analytical+and+Nuclear+Chemistry%2C+257%2C+165-168+%282003%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQ5fQHWOX0B2C0-gdoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQGgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEGwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwihrYOe8pDvAhVoxYUKHYt0BfcQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk024DQ2XZExNVDE-tgN3RhoC6MoNDQ%3A1614663490011&ei=Qs89YKEE6IqXBIvplbgP&q=3.+C.+Mol%2C+H.+Rakhorst%2C+Production+of+stable+isotopes+at+Urenco%3A+10+years+of+progress%2C+Journal+of+Radio+Analytical+and+Nuclear+Chemistry%2C+257%2C+165-168+%282003%29.&oq=3.+C.+Mol%2C+H.+Rakhorst%2C+Production+of+stable+isotopes+at+Urenco%3A+10+years+of+progress%2C+Journal+of+Radio+Analytical+and+Nuclear+Chemistry%2C+257%2C+165-168+%282003%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQ5fQHWOX0B2C0-gdoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQGgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEGwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwihrYOe8pDvAhVoxYUKHYt0BfcQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00bBYrPE1tTjPnMKPtzbLmoqCD4mw%3A1614663621605&ei=xc89YJO1JMKYa9flsZAJ&q=4.+G.A.+Sulaberidze%2C+V.D.+Borisevich%2C+Cascades+for+separation+of+multicomponent+isotope+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+36%2C+1769-1817+%282001%29.&oq=4.+G.A.+Sulaberidze%2C+V.D.+Borisevich%2C+Cascades+for+separation+of+multicomponent+isotope+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+36%2C+1769-1817+%282001%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ57MBWOezAWC8ugFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjTq-Pc8pDvAhVCzBoKHddyDJIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02-ALxRyS6ZmiulQUYi_4ryNABFbw%3A1614663646611&ei=3s89YJDfJMuelwSLlraABg&q=5.+M.+Benedict%2C+T.H.+Pigford%2C+H.W.+Levi%2C+Nuclear+Chemical+Engineering%2C+%28McGraw-Hill+series+in+nuclear+engineering%29%2C+%281957%29.&oq=5.+M.+Benedict%2C+T.H.+Pigford%2C+H.W.+Levi%2C+Nuclear+Chemical+Engineering%2C+%28McGraw-Hill+series+in+nuclear+engineering%29%2C+%281957%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQvv4BWL7-AWDZhAJoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQWgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiQxtno8pDvAhVLz4UKHQuLDWAQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02-ALxRyS6ZmiulQUYi_4ryNABFbw%3A1614663646611&ei=3s89YJDfJMuelwSLlraABg&q=5.+M.+Benedict%2C+T.H.+Pigford%2C+H.W.+Levi%2C+Nuclear+Chemical+Engineering%2C+%28McGraw-Hill+series+in+nuclear+engineering%29%2C+%281957%29.&oq=5.+M.+Benedict%2C+T.H.+Pigford%2C+H.W.+Levi%2C+Nuclear+Chemical+Engineering%2C+%28McGraw-Hill+series+in+nuclear+engineering%29%2C+%281957%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQvv4BWL7-AWDZhAJoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQWgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiQxtno8pDvAhVLz4UKHQuLDWAQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk009AvNYz_Z2pCEEl5sny_xbtPzAZg%3A1614663681301&ei=AdA9YPD2EayXlwSt9Ro&q=6.+S.+Villani%2C+Enrichment+of+uranium%2C+Moscow%3A+Energoatomizdat%2C+%281983%29.&oq=6.+S.+Villani%2C+Enrichment+of+uranium%2C+Moscow%3A+Energoatomizdat%2C+%281983%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQuoYFWLqGBWDakQVoAHAAeACAAe8BiAHvAZIBAzItMZgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiw-5758pDvAhWsy4UKHa26BgAQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk009AvNYz_Z2pCEEl5sny_xbtPzAZg%3A1614663681301&ei=AdA9YPD2EayXlwSt9Ro&q=6.+S.+Villani%2C+Enrichment+of+uranium%2C+Moscow%3A+Energoatomizdat%2C+%281983%29.&oq=6.+S.+Villani%2C+Enrichment+of+uranium%2C+Moscow%3A+Energoatomizdat%2C+%281983%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQuoYFWLqGBWDakQVoAHAAeACAAe8BiAHvAZIBAzItMZgBBaABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiw-5758pDvAhWsy4UKHa26BgAQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01Kax9zw9NllB-ff7sKU4NMe_4Xhw%3A1614663766630&ei=VtA9YMT1JYKZlwSsjar4BQ&q=7.+A.Y.+Smirnov%2C+G.+Sulaberidze%2C+Features+of+mass+transfer+of+intermediate+components+in+square+gas+centrifuge+cascade+for+separating+multicomponent+mixtures%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+48%2C+629-636+%282014%29.&oq=7.+A.Y.+Smirnov%2C+G.+Sulaberidze%2C+Features+of+mass+transfer+of+intermediate+components+in+square+gas+centrifuge+cascade+for+separating+multicomponent+mixtures%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+48%2C+629-636+%282014%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdQ6ecBWOnnAWDO7wFoA3AAeACAAdQBiAHUAZIBAzItMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjE-Pah85DvAhWCzIUKHayGCl8Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01Kax9zw9NllB-ff7sKU4NMe_4Xhw%3A1614663766630&ei=VtA9YMT1JYKZlwSsjar4BQ&q=7.+A.Y.+Smirnov%2C+G.+Sulaberidze%2C+Features+of+mass+transfer+of+intermediate+components+in+square+gas+centrifuge+cascade+for+separating+multicomponent+mixtures%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+48%2C+629-636+%282014%29.&oq=7.+A.Y.+Smirnov%2C+G.+Sulaberidze%2C+Features+of+mass+transfer+of+intermediate+components+in+square+gas+centrifuge+cascade+for+separating+multicomponent+mixtures%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+48%2C+629-636+%282014%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggjEK4CELADECdQ6ecBWOnnAWDO7wFoA3AAeACAAdQBiAHUAZIBAzItMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjE-Pah85DvAhWCzIUKHayGCl8Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03OZhtpFY0RdXq0THtX8SP1Eg1Zyw%3A1614663798259&ei=dtA9YPCRD6WYlwSn1pGoBQ&q=8.+S.+Zeng%2C+C.+Ying%2C+A+method+of+separating+a+middle+component+in+multicomponent+isotope+mixtures+by+gas+centrifuge+cascades%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+2173-2186+%282000%29.&oq=8.+S.+Zeng%2C+C.+Ying%2C+A+method+of+separating+a+middle+component+in+multicomponent+isotope+mixtures+by+gas+centrifuge+cascades%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+2173-2186+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQysIBWMrCAWCcyQFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwpIGx85DvAhUlzIUKHSdrBFUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03OZhtpFY0RdXq0THtX8SP1Eg1Zyw%3A1614663798259&ei=dtA9YPCRD6WYlwSn1pGoBQ&q=8.+S.+Zeng%2C+C.+Ying%2C+A+method+of+separating+a+middle+component+in+multicomponent+isotope+mixtures+by+gas+centrifuge+cascades%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+2173-2186+%282000%29.&oq=8.+S.+Zeng%2C+C.+Ying%2C+A+method+of+separating+a+middle+component+in+multicomponent+isotope+mixtures+by+gas+centrifuge+cascades%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+2173-2186+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQysIBWMrCAWCcyQFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwpIGx85DvAhUlzIUKHSdrBFUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03pJN0kq_66txzwcHZNxhdq9YsIPA%3A1614663825076&ei=kdA9YK-OBMOUlwTSvbLgBQ&q=9.+R.+Raichura%2C+M.+Al-Janabi%2C+G.+Langbein%2C+The+effects+of+the+%E2%80%98key%E2%80%99molar+mass+on+the+design+of+a+cascade+handling+a+multi-isotopic+mixture%2C+Annals+of+Nuclear+Energy%2C+18%2C+327-356+%281991%29.&oq=9.+R.+Raichura%2C+M.+Al-Janabi%2C+G.+Langbein%2C+The+effects+of+the+%E2%80%98key%E2%80%99molar+mass+on+the+design+of+a+cascade+handling+a+multi-isotopic+mixture%2C+Annals+of+Nuclear+Energy%2C+18%2C+327-356+%281991%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQp8sBWKfLAWDi0gFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjvmua985DvAhVDyoUKHdKeDFwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk03pJN0kq_66txzwcHZNxhdq9YsIPA%3A1614663825076&ei=kdA9YK-OBMOUlwTSvbLgBQ&q=9.+R.+Raichura%2C+M.+Al-Janabi%2C+G.+Langbein%2C+The+effects+of+the+%E2%80%98key%E2%80%99molar+mass+on+the+design+of+a+cascade+handling+a+multi-isotopic+mixture%2C+Annals+of+Nuclear+Energy%2C+18%2C+327-356+%281991%29.&oq=9.+R.+Raichura%2C+M.+Al-Janabi%2C+G.+Langbein%2C+The+effects+of+the+%E2%80%98key%E2%80%99molar+mass+on+the+design+of+a+cascade+handling+a+multi-isotopic+mixture%2C+Annals+of+Nuclear+Energy%2C+18%2C+327-356+%281991%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQp8sBWKfLAWDi0gFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjvmua985DvAhVDyoUKHdKeDFwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk017TArsotQcP1O9D-ESTZ9HAMtDlw%3A1614663853159&ei=rdA9YO6kCczWaqSgjOAB&q=10.+F.+Mansourzadeh%2C+et+al%2C+Comparison+of+optimum+tapered+cascade+and+optimal+square+cascade+for+separation+of+xenon+isotopes+using+enhanced+TLBO+algorithm%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+%282018%29.&oq=10.+F.+Mansourzadeh%2C+et+al%2C+Comparison+of+optimum+tapered+cascade+and+optimal+square+cascade+for+separation+of+xenon+isotopes+using+enhanced+TLBO+algorithm%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+%282018%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQn5UHWJ-VB2CJnwdoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQKgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiur5jL85DvAhVMqxoKHSQQAxwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk017TArsotQcP1O9D-ESTZ9HAMtDlw%3A1614663853159&ei=rdA9YO6kCczWaqSgjOAB&q=10.+F.+Mansourzadeh%2C+et+al%2C+Comparison+of+optimum+tapered+cascade+and+optimal+square+cascade+for+separation+of+xenon+isotopes+using+enhanced+TLBO+algorithm%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+%282018%29.&oq=10.+F.+Mansourzadeh%2C+et+al%2C+Comparison+of+optimum+tapered+cascade+and+optimal+square+cascade+for+separation+of+xenon+isotopes+using+enhanced+TLBO+algorithm%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+%282018%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQn5UHWJ-VB2CJnwdoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQKgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiur5jL85DvAhVMqxoKHSQQAxwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00GUFBq1b65yHxJjd0vefMa_OQA-w%3A1614663973128&ei=JdE9YLCjB6qOlwSBooXgCA&q=11.+V.+Borisevich%2C+Y.V.+Litvin%2C+G.+Sulaberidze%2C+Calculational+study+of+the+enrichment+of+cadmium+isotopes+in+gas+centrifuges%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+41%2C+851-858+%282007%29.&oq=11.+V.+Borisevich%2C+Y.V.+Litvin%2C+G.+Sulaberidze%2C+Calculational+study+of+the+enrichment+of+cadmium+isotopes+in+gas+centrifuges%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+41%2C+851-858+%282007%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ6cQDWOnEA2CFzANoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwybKE9JDvAhUqx4UKHQFRAYwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00GUFBq1b65yHxJjd0vefMa_OQA-w%3A1614663973128&ei=JdE9YLCjB6qOlwSBooXgCA&q=11.+V.+Borisevich%2C+Y.V.+Litvin%2C+G.+Sulaberidze%2C+Calculational+study+of+the+enrichment+of+cadmium+isotopes+in+gas+centrifuges%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+41%2C+851-858+%282007%29.&oq=11.+V.+Borisevich%2C+Y.V.+Litvin%2C+G.+Sulaberidze%2C+Calculational+study+of+the+enrichment+of+cadmium+isotopes+in+gas+centrifuges%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+41%2C+851-858+%282007%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ6cQDWOnEA2CFzANoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwybKE9JDvAhUqx4UKHQFRAYwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk039Yr9R4xW-4PPukmPJPI00n9TXkA%3A1614664033272&ei=YdE9YLeIEIyVlwS25IeAAg&q=12.+I.+Filippov%2C+G.+Sulaberidze%2C+V.+Chuzhinov%2C+Orthogonal-collocation+calculation+of+fractionation+cascades%2C+Atomic+Energy%2C+72%2C+29-34+%281992%29.&oq=12.+I.+Filippov%2C+G.+Sulaberidze%2C+V.+Chuzhinov%2C+Orthogonal-collocation+calculation+of+fractionation+cascades%2C+Atomic+Energy%2C+72%2C+29-34+%281992%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQiboBWIm6AWCewgFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj3vImh9JDvAhWMyoUKHTbyASAQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00vopVuU-yEylfaeSbKoHskYfcWOA%3A1614664059238&ei=e9E9YM-GDoXMaOnzv8AB&q=13.+L.+Kholpanov%2C+et+al%2C+On+the+calculation+of+a+squared-off+cascade+for+multicomponent+isotope+separation%2C+Chemical+Engineering+and+Processing%3A+Process+Intensification%2C+37%2C+359-365+%281998%29.&oq=13.+L.+Kholpanov%2C+et+al%2C+On+the+calculation+of+a+squared-off+cascade+for+multicomponent+isotope+separation%2C+Chemical+Engineering+and+Processing%3A+Process+Intensification%2C+37%2C+359-365+%281998%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQhLoBWIS6AWDwwQFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiPsLqt9JDvAhUFJhoKHen5DxgQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk00vopVuU-yEylfaeSbKoHskYfcWOA%3A1614664059238&ei=e9E9YM-GDoXMaOnzv8AB&q=13.+L.+Kholpanov%2C+et+al%2C+On+the+calculation+of+a+squared-off+cascade+for+multicomponent+isotope+separation%2C+Chemical+Engineering+and+Processing%3A+Process+Intensification%2C+37%2C+359-365+%281998%29.&oq=13.+L.+Kholpanov%2C+et+al%2C+On+the+calculation+of+a+squared-off+cascade+for+multicomponent+isotope+separation%2C+Chemical+Engineering+and+Processing%3A+Process+Intensification%2C+37%2C+359-365+%281998%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQhLoBWIS6AWDwwQFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiPsLqt9JDvAhUFJhoKHen5DxgQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01Y0MEXI0cF8rItC_EL4WcYsmXhpA%3A1614664085206&ei=ldE9YISdDKqTlwTFw5PQCA&q=14.+D.+Potapov%2C+G.+Sulaberidze%2C+L.+Kholpanov%2C+Designing+a+rectangular+sectioned+cascade+by+approximating+the+separation+factor%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+34%2C+129-133+%282000%29.&oq=14.+D.+Potapov%2C+G.+Sulaberidze%2C+L.+Kholpanov%2C+Designing+a+rectangular+sectioned+cascade+by+approximating+the+separation+factor%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+34%2C+129-133+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQnbMBWJ2zAWCcuwFoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQGgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjEu-u59JDvAhWqyYUKHcXhBIoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01Y0MEXI0cF8rItC_EL4WcYsmXhpA%3A1614664085206&ei=ldE9YISdDKqTlwTFw5PQCA&q=14.+D.+Potapov%2C+G.+Sulaberidze%2C+L.+Kholpanov%2C+Designing+a+rectangular+sectioned+cascade+by+approximating+the+separation+factor%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+34%2C+129-133+%282000%29.&oq=14.+D.+Potapov%2C+G.+Sulaberidze%2C+L.+Kholpanov%2C+Designing+a+rectangular+sectioned+cascade+by+approximating+the+separation+factor%2C+Theoretical+Foundations+of+Chemical+Engineering%2C+34%2C+129-133+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEcyBAgAEEdQnbMBWJ2zAWCcuwFoAHAFeACAAQCIAQCSAQCYAQGgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjEu-u59JDvAhWqyYUKHcXhBIoQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk01K4cWSciUE5XdV30k-P3blCsEraw%3A1614664110414&ei=rtE9YP3YGJGNlwSx5J2gAg&q=15.+H.+Wu%2C+C.+Ying%2C+G.+Liu%2C+Calculational+methods+for+determining+the+distribution+of+components+in+a+separation+cascade+for+multicomponent+mixture%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+33%2C+877+%281998%29.&oq=15.+H.+Wu%2C+C.+Ying%2C+G.+Liu%2C+Calculational+methods+for+determining+the+distribution+of+components+in+a+separation+cascade+for+multicomponent+mixture%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+33%2C+877+%281998%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ96sIWPerCGDbswhoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj95-3F9JDvAhWRxoUKHTFyByQQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk036HvU0l9OQDTj9FS7pOnDE2mE2sg%3A1614664249296&ei=OdI9YInUEaiLlwTs3LywCA&q=16.+S.+Zeng%2C+C.+YING%2C+A+robust+and+efficient+calculation+procedure+for+determining+concentration+distribution+of+multicomponent+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+613-622+%282000%29.&oq=16.+S.+Zeng%2C+C.+YING%2C+A+robust+and+efficient+calculation+procedure+for+determining+concentration+distribution+of+multicomponent+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+613-622+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ0tABWNLQAWDQ1wFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjJ1IqI9ZDvAhWoxYUKHWwuD4YQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk036HvU0l9OQDTj9FS7pOnDE2mE2sg%3A1614664249296&ei=OdI9YInUEaiLlwTs3LywCA&q=16.+S.+Zeng%2C+C.+YING%2C+A+robust+and+efficient+calculation+procedure+for+determining+concentration+distribution+of+multicomponent+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+613-622+%282000%29.&oq=16.+S.+Zeng%2C+C.+YING%2C+A+robust+and+efficient+calculation+procedure+for+determining+concentration+distribution+of+multicomponent+mixtures%2C+Separation+Science+and+Technology%2C+35%2C+613-622+%282000%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ0tABWNLQAWDQ1wFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjJ1IqI9ZDvAhWoxYUKHWwuD4YQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02PyPMxXcGSilOD9CUFijJy50leeQ%3A1614664278458&ei=VtI9YPG0G8SMa9-KuqgM&q=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&oq=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzp0BWM6dAWC2pAFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjxt_6V9ZDvAhVExhoKHV-FDsUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02PyPMxXcGSilOD9CUFijJy50leeQ%3A1614664278458&ei=VtI9YPG0G8SMa9-KuqgM&q=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&oq=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzp0BWM6dAWC2pAFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjxt_6V9ZDvAhVExhoKHV-FDsUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR858IR862&sxsrf=ALeKk02PyPMxXcGSilOD9CUFijJy50leeQ%3A1614664278458&ei=VtI9YPG0G8SMa9-KuqgM&q=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&oq=17.+G.+Popov%2C+et+al%2C+Centrifugal+enrichment+of+chromium-50+for+experiments+on+detecting+solar+neutrinos%2C+Nuclear+Instruments+and+Methods+in+Physics+Research+Section+A%3A+Accelerators%2C+Spectrometers%2C+Detectors+and+Associated+Equipment%2C+362%2C+532-537+%281995%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQzp0BWM6dAWC2pAFoAHAAeACAAQCIAQCSAQCYAQSgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjxt_6V9ZDvAhVExhoKHV-FDsUQ4dUDCA0&uact=5
https://jonsat.nstri.ir/article_1187.html

