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چکیده
 در. در تولید رادیوایزوتوپ و فعالسازی نوترونی کاربرد دارد،36  گوگرد، ایزوتوپ پایدار است که سنگینترین ایزوتوپ آن4 عنصر گوگرد شامل
 از زنجیره گذرای تکخروجی جهت جداسازی این ایزوتوپ استفاده، در خوراک طبیعی36 این پژوهش با توجه به غلظت بسیار پایین گوگرد
،q  معادالت توزیع غلظت در حالت گذرا با استفاده از روش السونن گسستهسازی شده و با روش تکرار، برای شبیهسازی زنجیره.شده است
90  برای جداسازی ایزوتوپ گوگرد به غنای باالی. کد نوشته شده با استفاده از نتایج تجربی موجود صحتسنجی میشود.خطی میشوند
 مرحله ورود خوراک و شدت جریان خوراک، چیدمانهای مختلف از زنجیره مربعی تکخروجی،درصد توسط تعداد ماشین سانتریفیوژ معین
 ساعت به1460  در مخزن پس از36  غلظت ایزوتوپ گوگرد، ماشین سانتریفیوژ در هر مرحله8  مرحله و15  در چیدمان با.بررسی شده است
 باعث افزایش غلظت گوگرد، نتایج نشان داد کاهش جریان خوراک زنجیره و افزایش فاصله مرحله ورود خوراک از مخزن. درصد میرسد95
. در مخزن میشود36
q  روش تکرار، شبیهسازی، حالت گذرا،36  ایزوتوپ گوگرد، چیدمان مربعی، زنجیره ناپایدار تکخروجی:کلیدواژهها
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Abstract
Among the four stable isotopes of sulfur, the heaviest isotope, 36S, has found many applications in
radioisotope production and neutron activation. In the present work, due to the very low natural
abundance of 36S, the single withdrawal cascades are used to separate this isotope. The concentration
distribution equations in the transient state are separated using the Laasonen method and linearized by
the q iteration method to simulate the cascade. The code is validated using existing experimental results.
To separate the 36S isotope to a high concentration of 90% by a fixed number of centrifuge machines,
different arrangements of the square single withdrawal cascades, the feed stage location, and the feed
flow rate were investigated. In the arrangement with 15 stages and eight centrifuge machines at each
stage, the concentration of 36S in the reservoir reaches 95% after 1460 hours. The results showed that
reducing the feed flow of the cascade and increasing the distance of the feed stage from the reservoir
leads to an increment in the concentration of 36S in the reservoir.
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 .1مقدمه
یکی از روشهای کارآمد در بحث جداسازی ایزوتوپهای پایدار
که امروزه مورد توجه قرار گرفته است ،استفاده از زنجیرههای
سانتریفیوژ گازی میباشد ] .[1از روش سانتریفیوژ گازی برای
جداسازی ایزوتوپهای گوگرد استفاده میشود .گوگرد شامل 4
ایزوتوپ  34 ،33 ،32و  36میباشد .گوگرد  36سنگینترین
ایزوتوپ پایدار گوگرد بوده و در تولید رادیو ایزوتوپ گوگرد 37
و  38و همچنین فعالسازی نوترون کاربرد دارد .ایزوتوپ گوگرد
 38تولید شده ،توسط گوگرد  36با توجه به نیمهعمر مناسب و
عدم انتشار پرتو گاما در پزشکی برای درمان بیماریها کاربرد
دارد ] .[3 ،2غنای خوراک طبیعی گوگرد  36بسیار پایین و
برابر  0/013درصد میباشد .با توجه به غنای پایین خوراک
ورودی گوگرد  36جداسازی این ایزوتوپ توسط روشهای
متداول بسیار پرهزینه بوده و در چند مرحله صورت میپذیرد
] .[4بهعنوان مثال در سال  2013چلتسو و همکاران ،تمامی
ایزوتوپهای گوگرد را توسط روش زنجیرههای متداول
جداسازی نمودند که در روش ارایه شده توسط آنها ،ایزوتوپ
گوگرد  36در چهارمین مرحله تا غلظت  99درصد جداسازی
میشود ] .[5با توجه به معایب زنجیرههای متداول در جداسازی
ایزوتوپها با غلظت پایین ،زنجیرههای غیرمتداول گذرا ،ابداع
شدند ] .[8-6زنجیرههای گذرا ابتدا توسط محقیق روس در سال
 1999در جداسازی ایزوتوپ تلوریم تا غنای  99درصد استفاده
شدند ] .[9زنجیرههای گذرا به دو دسته زنجیرههای گذرای
تکخروجی ( )SWو زنجیرههای گذرای تکخروجی بدون
جریان خوراک ( )NFSWتقسیمبندی میشوند ].[10
زنجیرههای تکخروجی برای جداسازی ایزوتوپهای سبک و
سنگین و زنجیرههای تکخروجی بدون جریان خوراک عمدتاً در
جداسازی ایزوتوپهای میانی استفاده میشوند .زنگ و یینگ در
سال  2002بین زنجیرههای متداول و زنجیرههای گذرا در
جداسازی ایزوتوپ زنون  124مقایسه انجام دادند .مقایسه آنها
نشاندهنده برتری زنجیرههای گذرا در جداسازی ایزوتوپ سبک
زنون  124بود ] .[11در سال  2003زنگ و همکاران معادالت
زنجیره گذرای تکخروجی را توسط روش تفاضل محدود کرنک
نیکلسون حل کرده و نتایج شبیهسازی را با نتایج تجربی یک
زنجیره تکخروجی مربعی با چهار مرحله مقایسه نمودند .نتایج
شبیهسازی آنها با نتایج تجربی مطابقت داشت ].[12
در این مقاله هدف جداسازی ایزوتوپ گوگرد  36طی یک
مرحله با استفاده از زنجیره گذرای تکخروجی و رسیدن به
غلظت باالی  90درصد توسط یک تعداد معین ماشین
سانتریفیوژ میباشد .برای شبیهسازی زنجیره تکخروجی،
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،97شماره  ،3پاییز  ،1400ص 17-8

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺸﺘﮑﺎر ،ﻋﺒﺎس رﺷﯿﺪي ،ﺟﻮاد ﮐﺮﯾﻤﻰ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻮروزى

معادالت توزیع غلظت زنجیره در حالت گذرا با استفاده از روش
ضمنی السونن 1گسستهسازی شده و توسط روش تکرار  qخطی
میشوند .برای صحتسنجی کد نوشته شده ،نتایج تجربی
آزمایش انجام شده توسط زنگ بر روی زنجیره تکخروجی با 4
مرحله با گاز  SF6با نتایج شبیهسازی کد مقایسه میشود .با
استفاده از کد نوشته شده ،زنجیرههای مربعی تکخروجی با
چیدمانهای مختلف و تعداد ماشینهای سانتریفیوژ یکسان
جهت جداسازی ایزوتوپ گوگرد  36تا غلظت باالی  90درصد
شبیهسازی میشوند و در چیدمانی که این غلظت قابلدستیابی
باشد ،اثر شدت جریان خوراک و مرحله ورود خوراک بررسی
میشود.
 .2تئوری و روش حل
 1.2زنجیرههای گذرای تکخروجی

در زنجیرههای گذرای تکخروجی برحسب اینکه هدف
جداسازی ایزوتوپهای سبک و یا ایزوتوپهای سنگین باشد،
یکی از جریانهای خروجی زنجیره قطع میشود .به عنوان مثال
در شکل  1در زنجیرههای تکخروجی نوع  Aبا توجه به قطع
جریان پسماند و قرارگیری مخزن در این سمت ،ایزوتوپهای
سنگین در این زنجیره در مخزن جمعآوری میشوند .در
زنجیرههای تکخروجی نوع  Bبا توجه به قطع جریان محصول و
قرارگیری مخزن در سمت محصول زنجیره ایزوتوپهای سبک
در مخزن جمع آوری میشوند.

(الف) زنجیره متداول مربعی

(ب) زنجیره تکخروجی نوع A

(ج) زنجیره تکخروجی نوع B
شکل  .1مقایسه طرحواره زنجیرههای متداول مربعی و زنجیرههای گذرای
تکخروجی.

1. Laasonen Implicit Method
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در شبیهسازی زنجیره مربعی گذرای تکخروجی از فرض
پایا بودن جریانها استفاده میشود و تنها شبیهسازی گذرای
توزیع غلظت زنجیره صورت میپذیرد .این فرض به دلیل کوتاه
بودن زمان تعادل جریانها در زنجیره در برابر زمان تعادل
غلظتها صورت میپذیرد ] .[14 ،13در این شبیهسازی غلظت
ایزوتوپها در جریان ورودی ،غنیشده و تهیشده هر مرحله با
گذر زمان محاسبه میشود .با توجه به مجهول بودن غلظت
ایزوتوپها در جریان ورودی ،غنی شده و تهیشده هر مرحله،
تعداد کل مجهوالت سه برابر تعداد مراحل برای هر ایزوتوپ
میباشد ،که به همین میزان معادله برای انجام محاسبات نیاز
است.

شکل  .2برش یک مرحله از زنجیره.

 2.2تعیین جریانهای بین مراحل

توزیع غلظت در زنجیره تنها زمانی که شرایط هیدرولیکی
زنجیره مشخص باشد ،تعیین میشود .به دلیل فرض پایا بودن
جریانها در زنجیره ،شرایط هیدرولیکی مستقل از زمان
میباشد .به جریانهای خوراک خارجی مرحله ( ،)Fnجریان
پسماند خروجی مرحله ( )Wnو جریان محصول خروجی مرحله
( )Pnپارامترهای هیدرولیکی خارجی و به جریان محصول مرحله
(  ) L nو جریان پسماند مرحله (  ) L nپارامترهای هیدرولیکی
داخلی میگویند .پارامتر هیدرولیکی داخلی دیگر ،ضریب برش

مراحل (  ) θ nمیباشد ،با معلوم بودن پارامتر ضریب برش
مراحل میتوان با قرار دادن دو معادله ضریب برش و معادله
پایستگی مرحله در یک دستگاه معادالت خطی ،سایر
پارامترهای هیدرولیکی داخلی را محاسبه نمود (  L nو ) L n
].[15
()1
() 2

) (L n  Pn
) (L n W n  L n  Pn
0  Ln W n  Ln  Pn  Fn  Ln 1  Ln1

n 

اگر در زنجیره اتالف و واکنش شیمیایی رخ ندهد قانون
پایستگی برای جریانهای خارجی بهصورت زیر برقرار است
].[13
 Pn W n ) 

()3

 (F

n

()4

t

(Ln W n )C i, n  (Ln  Pn )C i, n

در این رابطه C ،غلظت جرمی ایزوتوپ  iدر مرحله شماره n

میباشد .بهطور مشابه برای لولههای جریان غنیشده و تهیشده
قانون پایستگی جرم برای ایزوتوپ  iبهصورت زیر نوشته میشود
].[14
() 5

 L nC i, n  L n C i, n 

()6

 L nC i, n  L n C i, n 

H nCˆ i , n
t

H nCˆ i , n
t

در روابط  5 ،4و  ،6باالنویس  aنشاندهنده پارامتر پس از
لولهها C i, n ،غلظت ایزوتوپ  iدر جریان محصول C i, n ،غلظت
ایزوتوپ  iدر جریان پسماند H ،موجودی گاز Cˆ ،متوسط
i ,n

غلظت ایزوتوپ  iدر مرحله Cˆi, n ،متوسط غلظت موجودی
لولههای غنیشده خروجی از مرحله و  Cˆi, nمتوسط غلظت
موجودی لولههای تهیشده خروجی از مرحله میباشد .متوسط
غلظت در مرحله (غلظت موجودی مرحله) بهصورت میانگین
غلظت جریانهای خروجی از مرحله تخمین زده میشود ].[11

n

بهدلیل پایا درنظر گرفتن جریانهای زنجیره ،جریان ورودی
و خروجی به لولههای جریان تهیشده و غنی شده مراحل با

یکدیگر یکسان خواهند بود (  Ln  Lnو .) Ln  Ln
ضریب برش زنجیره در زنجیرههای تکخروجی نوع  Aبرابر یک
و در زنجیرههای تکخروجی نوع  Bبرابر صفر خواهد بود ].[13
α

() 7

(L  W n )C i, n  (L n  Pn )C i, n
Cˆi  n
) (L n W n  L n  Pn

α

 3.2مدلسازی و شبیهسازی توزیع غلظت در زنجیره

با درنظر گرفتن یک مرحله از زنجیره مطابق شکل  2قانون
پایستگی جرم برای ایزوتوپ  iدر حالت گذرا بهصورت رابطه 4
نوشته میشود.
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 L n1  C i, n 1  L n 1C i, n 1  FnC iF, n 

H nCˆi , n

برای متوسط غلظت جریانهای لولههای غنیشده و
تهیشده (موجودی لولهها) بهصورت تقریب غلظت خروجی
لولهها درنظر گرفته میشود .این تقریب سختگیرانه میباشد و
اطمینان بیشتری به محاسبات میبخشد.
() 8

Cˆi,n  C i,n 
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11

Cˆi,n  C i,n 

() 9

n+1Unknown

رابطه مورد استفاده دیگر رابطه فاکتور جداسازی مراحل
میباشد که بهصورت زیر نوشته میشود:
M j M i

()10



C i, n
C j , n

1

()11

i ,n

C

1

C 

i ,n

n Unknown

C i, n

شکل  .3نقاط درگیر در روش السونن.

C j , n

با اعمال این روش به سمت چپ رابطه  4و فرض مستقل از
زمان بودن موجودی مراحل ،رابطه زیر حاصل میشود:
) H n ˆ ( m 1) ˆ ( m
) (C i , n  C i , n
t

()12

C 

i ,n



H nCˆi , n
t

در این رابطه ،باالنویس  mنشاندهنده گام زمانی میباشد .با
نامگذاری سمت راست رابطه  4به  gو اعمال روش السونن بر
روی آن ،رابطه زیر حاصل میشود:

i

i

i

i

Time interval

در کنار روابط ذکر شده ،برای محاسبات باید شروط زیر برای
غلظت جریانهای ورودی و خروجی مراحل بر قرار باشد.
1

i+1

i-1

در جدول  1تعداد مجهوالت و معادالت برای شبیهسازی
بهطور کامل لیست شده است و طبق جدول ارایه شده تعداد
مجهوالت با تعداد معادالت همخوانی دارد.
برای حل معادله ( )4از روش تفاضل محدود ضمنی السونن
استفاده میشود .در شکل  3نقاط مورد استفاده در روش السونن
نمایش داده شده است.

) )g  ( g ( m 1

()13

جدول  .1تعداد معادالت و مجهوالت و فرضیات

تعداد مجهوالت
شماره

مجهول

نماد

تعداد

1

غلظت محصول خروجی از مرحله

𝑛𝐶′𝑖,

به تعداد مراحل (𝑁) و تعداد ایزوتوپها ( 𝑐𝑁) ⟸ 𝑐𝑁 ∗ 𝑁

2

غلظت پسماند خروجی از مرحله

𝑛𝐶′′𝑖,

به تعداد مراحل (𝑁) و تعداد ایزوتوپها ( 𝑐𝑁) ⟸ 𝑐𝑁 ∗ 𝑁

3

غلظت محصول پس از لولهها

𝑛𝐶𝑖,

𝑎′

به تعداد مراحل (𝑁) و تعداد ایزوتوپها ( 𝑐𝑁) ⟸ 𝑐𝑁 ∗ 𝑁

4

غلظت پسماند پس از لولهها

𝑛𝐶𝑖,

𝑎 ′′

به تعداد مراحل (𝑁) و تعداد ایزوتوپها ( 𝑐𝑁) ⟸ 𝑐𝑁 ∗ 𝑁

𝑐𝑁 ∗ 𝑁 ∗ 4

جمع مجهوالت در هر بازه زمانی
تعداد معادالت
شماره رابطه

معادالت

تعداد

رابطه ()10

رابطه فاکتور جداسازی چند جزیی

)𝑁 ∗ (𝑁𝑐 − 1

رابطه ()4

معادله پایستگی جرم برای ایزوتوپ  iبر روی مرحله n

𝑐𝑁 ∗ 𝑁

رابطه ()5

معادله پایستگی جرم برای ایزوتوپ  iبر روی لوله محصول مرحله n

𝑐𝑁 ∗ 𝑁

رابطه ()6

معادله پایستگی جرم برای ایزوتوپ  iبر روی لوله محصول مرحله n

𝑐𝑁 ∗ 𝑁

رابطه ()11

شرط محدودیت غلظتها

𝑁

جمع روابط در هر بازه زمانی

𝑐𝑁 ∗ 𝑁 ∗ 4

فرضیات
1

تغییرات جریان در برابر تغییرات غلظت کوتاه بوده و در حل جریانها در حالت پایا در نظر گرفته میشوند.

2

غلظت اولیه کل زنجیره برابر غلظت خوراک ورودی میباشد.
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با استفاده از روابط  12و  ،13رابطه  4بهصورت رابطه  14تبدیل
خواهد شد.
Hn
L n  Pn
 Ln  Pn )C i'(,mn 1) 
) t (L n W n  L n  Pn

 Hn
 (m )  H n
 m
L n  Pn
L n W n

C i, n  
C i, n




 t (L n W n  L n  Pn ) 
 t (L n W n  L n  Pn ) 

()14
در رابطه  14مقادیر معلوم ،که غلظتها در بازه زمانی قبل
میباشند در سمت راست معادله و مقادیر غلظتهای مجهول
برای بازه زمانی جاری در سمت چپ معادله قرار دارند .بهطور
مشابه با اعمال روش کرنک نیکلسون به معادالت  5و  6این
معادالت به فرم زیر حاصل خواهند شد:

()16

)  '' ( m
C i , n


که برابر نسبت غلظت یک ایزوتوپ در جریان غنیشده به غلظت
همان ایزوتوپ در جریان تهیشده میباشد ]:[16

( L  n 1C  i ,(nm11) 

Hn
L n W n
 L n W n )C i''(, nm 1)  L  n 1C  i ,(nm11) 

) t (L n W n  L n  Pn

()15

برای حل معادله باال در هر بازه زمانی باید از روش تکرار q
استفاده شود .در این روش پارامتری به اسم  qتعریف میشود

 H n
 
) ( m 1
) ' ( m
 t  L  n C  i , n  L  nC i , n


 H  n
 
) ( m 1
''( m 1)  H  n
 t  L  n C  i , n  L  nC i , n   t



)C  i ,(nm 1

با استفاده از روابط  15و  16میتوان مقادیر ) C  i ,(nm 1و
را در رابطه  14جایگذاری نمود .با این کار غلظتها با باالنویس
’ ‘aدر بازه زمانی  m+1حذف خواهند شد.
1

 H  n 1

L  n 1L  n 1
 L  n 1  C  i( m, n11) 
 t

 Hn

L n  p n
 L n  Pn C i'(,mn 1) 



)  t (L n W n  L n  Pn


 Hn

L n W n
 L n W n C i''(, nm 1) 



t
(
L
W
L
P
)





n
n
n
n


(

()19

C i

C i

q

با به کارگیری این تعریف در رابطه فاکتور جداسازی ،رابطه زیر
حاصل خواهد شد:
M i

()20

j

M



q j ,n

M i

()21
با استفاده از رابطه  ،21مقدار غلظت
زیر نوشت:
()22

q i ,n

M i

j

M

C i, n

j

M



C i, n
C j, n

C i, n
C j , n

qi ,n  q j ,n 

را میتوان بهصورت

C i, n  C i, n q i , n  C i, n q j , n 

با جایگذاری رابطه باال در سمت چپ رابطه  ،18رابطه زیر
حاصل میشود:
i , n 1qi , n 1C i, n 1   i , n qi , nC i, n  i , nC i, n   i , n 1C i, n 1   i , n

()23
معادله باال باید در هر بازه زمانی برای هر ایزوتوپ حل شود تا
غلظت تمامی اجزا محاسبه شود .در شکل  4الگوریتم
شبیهسازی زنجیرههای گذرای تکخروجی ارایه شده است.

1

 H  n 1

L  n 1L  n 1
 L  n 1  C  i( m, n11) 
 t

1

 H  n 1
 H  
L  n 1
 L  n 1   n 1  C  i ,(nm1) 
t


  t 
 Hn
 '( m )  H n
)  ''( m
L n  Pn
L n W n

C i , n  
C i , n 





t
(
L

W

L

P
)

t
(
L

W

L

P
)

n
n
n
n 

n
n
n
n 
 H  n 1 
 t C ' ( m )  F C F
c i ,n

 i , n 1



1

 H  n 1

 L  n 1 
 

L n 1 t





()17
در رابطه  17میتوان ضرایب را نامگذاری نمود و رابطه را به فرم
ساده شده زیر نوشت:
()18

i ,n 1C i,n 1   i ,n C i,n  i ,nC i,n   i ,n 1C i,n 1   i ,n
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S

36

S

0/00013

34

S

0/0422

33

S

0/95006

0/0076

جدول  .3مشخصات زنجیره اجرا شده بهصورت آزمایشگاهی توسط زنگ و
همکاران (پارامترها بیبعد است) ][12
H 1

H1

Hn=2،3،4

F4

0/09

0/02

0/01

1

˳α

Ln=0،1،2،3،4 P4
1

1/5

1

شبیهسازی
آزمایش

0/97

0/96

32

غلظت SF6

0/965

0/955
0/95
10

15

زمان (ساعت)

0/945

º

5

شکل  .6مقایسه نتایج تجربی زنگ و همکاران و شبیهسازی کد نوشته شده
برای غلظت ایزوتوپ گوگرد  32در جریان خروجی.
×10-3

8
7/5

33

6/5

غلظت SF6

شبیهسازی
آزمایش

7

6
5/5
10

15

زمان (ساعت)

º

5

شکل  .7مقایسه نتایج تجربی زنگ و همکاران و شبیهسازی کد نوشته شده
برای غلظت ایزوتوپ گوگرد  33در جریان خروجی.
0/045
0/04

شبیهسازی
آزمایش

0/035

34

0/03

غلظت SF6

 .3صحتسنجی
برای بررسی صحت کد نوشته شده از نتایج زنگ و همکاران ،که
نتایج یک زنجیره تکخروجی نوع  Aبا چهار مرحله میباشد،
استفاده میشود .طرحواره زنجیره مورد استفاده در شکل 5
نمایش داده شده است.
خوراک ورودی به این زنجیره گاز هگزافلوراید گوگرد است.
غلظت طبیعی ایزوتوپهای عنصر گوگرد در جدول  2گزارش
شده است .با توجه به اینکه زنجیره ،تکخروجی نوع A
میباشد ،ایزوتوپهای سنگین در مخزن جمعآوری میشوند .در
جدول  3مشخصات زنجیره ارایه شده است.
در این زنجیره خوراک از مرحله  4وارد شده و جریان
خروجی زنجیره نیز در مرحله شماره  4میباشد .برای راهاندازی
این زنجیره ،ابتدا زنجیره در شرایط خأل بوده و گازدهی میشود.
در شروع فرایند گازدهی شیر  V1باز بوده و شیر  V2بسته
میباشد .در این شرایط زنجیره همانند زنجیرههای متداول بوده
و دو جریان خروجی دارد .بخشی از جریان پسماند مرحله  1به
مخزن و بخشی از زنجیره خارج میشود .با گذشت زمان و وارد
شدن جریان گاز به مخزن  ، H 1فشار مخزن افزایش پیدا کرده و
مخزن پر میشود .با پر شدن مخزن (همفشار شدن با جریان
پسماند مرحله  ،)1شیر  V1بسته و شیر  V2باز میشود .در این
حالت زنجیره در حالت تکخروجی قرار گرفته و به مرور غلظت
ایزوتوپهای سنگین در مخزن افزایش مییابد ] .[12در شکل 6
غلظت ایزوتوپ اول در خروجی زنجیره بر حسب زمان ارایه شده
است.
همانطور که در شکل  6مشاهده میشود ،در ابتدای فرایند
جداسازی زنجیره ،غلظت ایزوتوپ گوگرد  32در جریان خروجی
به سرعت افزایش پیدا کرده و سپس به مرور کاهش پیدا
میکند .کاهش غلظت تا زمانی که شرایط پایا حاصل شود ادامه
خواهد داشت .در شرایط پایا غلظت جریان خروجی برابر غلظت
جریان خوراک ورودی خواهد شد .برای ایزوتوپ دوم و سوم
عنصر گوگرد نیز ،مقادیر غلظت در جریان خروجی در شکلهای
 7و  8ترسیم شده و با نتایج تجربی مقایسه شده است.

جدول  .2غلظت طبیعی ایزوتوپهای گوگرد
32

0/025
/02

15

10

زمان (ساعت)

5

º

0

شکل  .8مقایسه نتایج تجربی زنگ و همکاران و شبیهسازی کد نوشته شده
شکل  .5زنجیره تکخروجی راهاندازی شده توسط زنگ و همکاران ].[12
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N=4 N_m=30 L/F=30 State 1

25
20
N=8 N_m=15 L/F=15 State 2
N=10 N_m=12 L/F=12 State 3
N=12 N_m=10 L/F=10 State 4

30

برای جداسازی ایزوتوپ گوگرد  36توسط زنجیرههای مربعی
تکخروجی ،باید چیدمانهای مختلف به ازای تعداد ماشینهای
سانتریفیوژ معین بررسی شده و زنجیرهای که غلظت هدف را
تولید میکند ،انتخاب شود .در این مقاله هدف جداسازی
ایزوتوپ گوگرد  36به غلظت باالی  90درصد میباشد و تعداد
ماشین سانتریفیوژ  120عدد در نظر گرفته شده است.

N

 1.4انتخاب چیدمان زنجیره مربعی تکخروجی برای جداسازی

1

25

15
تعداد مراحل

5

10

º

º

جدول  .4مشخصات ماشین سانتریفیوژ فرضی در نظر گرفته شده و
پارامترهای زنجیره

با توجه به ثابت بودن تعداد ماشینها ،باید زنجیرههای مربعی با
چیدمانهای متفاوت ،که همگی دارای  120ماشین میباشند ،را
طراحی کرده و زنجیرهای که غلظت مدنظر را تولید کند انتخاب
نمود .بر همین اساس در شکل  9حاالت مختلف زنجیره مربعی
با  120ماشین ارایه شده است.
در شکل  6 ،9چیدمان مختلف از زنجیره با  120ماشین

مقدار

پارامتر
مرحله ورود
خوراک
ضریب برش
زنجیره

120

تعداد کل ماشین

10

نسبت خوراک
مراحل به خوراک

زنجیره ) (F
F

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

50 g/h

P

50 g/h

𝐹

0/05 g

′
𝑁…𝐻𝑛=1,

1/35

𝛼0

0/05 g

′′
𝐻𝑛=1,…𝑁−1

50 g/h

نرخ خوراک
بهینه به ماشین

H 1

0 /1 g

موجودی گاز
ماشین

1g

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1

غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در مخزن
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20

5

شکل  .9حاالت مختلف از زنجیرههای مربعی با  120ماشین سانتریفیوژ.

ایزوتوپ گوگرد 36

نسبت  L Fدر میزان جداسازی تأثیرگذار هستند و مرحله
ورود خوراک در این زنجیرهها در آخرین مرحله میباشد .دلیل
انتخاب این مرحله در بخش  1.4ارایه شده است .پارامترهای
استفاده شده در انجام شبیهسازیها مطابق جدول  4است.
موجودی گاز در مرحله از حاصلضرب تعداد ماشینهای مرحله
در موجودی گاز درون تک ماشین محاسبه میشود.
با انجام شبیهسازی ،غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در مخزن در
حالت پایا برای چیدمانهای ارایه شده در شکل  10نمایش داده
شده است.

10

N=15 N_m=8 L/F=8 State 5
N=30 N_m=4 L/F=4 State 6

 .4نتایج

بههمراه نسبت  L Fهر حالت نمایش داده شده است
(حالتهای  60مرحله و  120مرحله به این دلیل که ضرایب
برش بین مراحلی از مقدار  0/5بهشدت فاصله گرفته و افت فشار
در زنجیره زیاد میباشد ،غیرعملیاتی بوده و انتخاب نشدهاند) .در
این شکل  N_mنشاندهنده تعداد ماشینهای موجود در هر
مرحله میباشد .با توجه به سنگین بودن ایزوتوپ هدف ،مخزن
در سمت پسمان قرار دارد .در زنجیرههای مربعی تعداد مراحل و

15

تعداد ماشین سانتریفیوژ در هر مرحله

به علت اینکه غلظت ایزوتوپ چهارم در جریان خروجی
بسیار پایین بوده (کمتر از غلظت خوراک) و قابلیت اندازهگیری
آن وجود نداشته است ،نتایج آزمایشگاهی توسط زنگ و
همکاران برای این ایزوتوپ ارایه نشده است ] .[12با مقایسه
نتایج میتوان مشاهده کرد نتایج شبیهسازی انجام شده با نتایج
تجربی مطابقت دارد.

30

º
6

5

3
4
شماره چیدمان زنجیره مربعی

2

1

شکل  .10غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در مخزن در حالت پایا برای
چیدمانهای مختلف زنجیره مربعی تکخروجی.

همانطور که در شکل  10مشاهده میشود ،از بین
چیدمانهای انتخاب شده ،تنها درحالت  5و  6غلظت ایزوتوپ
هدف در مخزن به باالی  90درصد میرسد .در چیدمانهای
انتخاب شده ،چیدمان  6بیشترین تعداد مرحله و چیدمان 1
بیشترین میزان نسبت  L/Fرا دارند .بنابراین از شکل 10
میتوان دریافت افزایش تعداد مراحل تأثیر بیشتری نسبت به
افزایش نسبت  L/Fدر میزان جداسازی و غلظت دارد .بنابراین
در یک تعداد مشخص ماشین سانتریفیوژ ،برای دستیابی به
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غنای باالتر افزایش تعداد مرحله نسبت به افزایش نسبت L/F

 2.4توزیع غلظت در چیدمان انتخاب شده
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3
4
شماره چیدمان زنجیره مربعی

5

6

2

1

º

شکل  .11زمان تعادل غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در مخزن برای اشکال
مختلف زنجیره.
1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4

32S
33S
34S
36S

0/3
0/2
0/1
140
0

1200

600
800
1000
زمان (ساعت)

400

º

200

شکل  .12غلظت ایزوتوپهای گوگرد در مخزن بر حسب زمان برای زنجیره
شماره .5
1
0/9
0/8
0/7
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گرفته شده است .میزان شرط توقف در برنامه  0/0005درنظر
گرفته شده است.
در شکل  15غلظت سه ایزوتوپ گوگرد  33 ،32و  34در
جریان خروجی بر حسب زمان نمایش داده شده است .با توجه
به اینکه نسبت غلظت ایزوتوپها متفاوت میباشد ،تغییر غلظت
محسوس این سه ایزوتوپ در  15ساعت اول رخ داده و در
ساعات بعد ،تغییر غلظت این ایزوتوپها قابل مشاهده نمیباشد.
تغییر غلظت این ایزوتوپها از ساعت  15تا ساعت  1460برابر
تغییر غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در جریان خروجی است.
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با انجام شبیهسازی توزیع غلظت برای چیدمان زنجیره شماره ،5
غلظت ایزوتوپها در مخزن بر حسب زمان در شکل  12نمایش
داده شده است .مطابق این شکل به مرور زمان ایزوتوپهای
سبکتر از مخزن خارج شده و غلظت ایزوتوپ سنگین گوگرد
 36افزایش مییابد .با رسیدن به حالت تعادل ،افزایش غلظت در
مخزن متوقف میشود و میتوان مخزن را از زنجیره جدا نمود.
در شکل  13توزیع غلظت ایزوتوپها در طول زنجیره در
حالت تعادل ارایه شده است .ایزوتوپ سبک در سمت محصول و
ایزوتوپ سنگین در سمت پسماند (مخزن) بیشترین غلظت را
دارند .برای ایزوتوپ میانی گوگرد  ،34همانگونه که مشاهده
میشود بیشترین غلظت در مراحل میانی زنجیره میباشد.
در شکل  14غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در جریان خروجی
زنجیره نمایش داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
در لحظات ابتدایی جداسازی زنجیره غلظت جریان خروجی
کاهش مییابد و به مرور زمان غلظت افزایش پیدا کرده و در
زمان بینهایت غلظت جریان خروجی با غلظت جریان ورودی
برابر میشود .مساحت سطح سطح هاشور خورده در شکل برابر
با میزان تجمع جرم در مخزن ،مراحل و لولهها میباشد .میزان
اختالف غلظت مشاهده شده در زمان صفر و زمان تعادل ،ناشی
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برتری دارد .در شکل  11زمان به تعادل رسیدن غلظت در
مخزن ،برای هر  6نوع چیدمان زنجیره ،نمایش داده شده است.
بنابراین با توجه به اینکه از بین حالتهای  5و  ،6چیدمان
شماره  5زمان تعادل کمتری دارد و غلظت ایزوتوپ هدف در آن
باالی  90درصد میباشد ،میتوان از آن برای جداسازی ایزوتوپ
گوگرد  36استفاده نمود.
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برای بررسی تأثیر شدت جریان خوراک ورودی ،میزان خوراک
ورودی به زنجیره شماره  5تغییر داده میشود .برای ثابت ماندن
تعداد ماشین در زنجیره و ثابت نگاهداشتن چیدمان زنجیره،
نسبت  L/Fزنجیره تغییر داده میشود .در شکل  17با تغییر
جریان خوراک ،زمان تعادل زنجیره نمایش داده شده است .در
این شکل میزان نسبت  L/Fهر جریان خوراک نیز نشان داده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،با افزایش شدت جریان
خوراک ورودی ،میزان نسبت  L/Fکاهش داده شده و زمان
تعادل زنجیره کاهش مییابد .با افزایش  100درصدی جریان
خوراک از  50 g.h-1به  ،100 g.h-1زمان تعادل زنجیره 68
درصد کاهش مییابد.
در شکل  18تغییرات غلظت ایزوتوپ هدف در مخزن به
ازای تغییر جریان خوراک نمایش داده شده است .با افزایش
شدت جریان خوراک میزان غلظت ایزوتوپ هدف در حالت پایا
تغییر نخواهد کرد و تنها زمان تعادل زنجیره کاهش مییابد.
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در زنجیره شماره  5برای بررسی تأثیر مرحله ورود خوراک بر
روی میزان غلظت ایزوتوپ گوگرد  36و زمان تعادل زنجیره،
تنها مرحله ورود خوراک تغییر داده شده و شبیهسازی انجام
شده است .همانطور که در شکل  16مشاهده میشود ،هرچه
مرحله ورود خوراک در مراحل انتهایی انتخاب شود ()NF=15
میزان جداسازی بیشتر بوده و غلظت ایزوتوپ گوگرد  36در
مخزن بیشتر شده و زمان تعادل زنجیره نیز افزایش مییابد.
همانطور که مشاهده میشود بین زنجیره با مرحله ورود
خوراک  1و زنجیره با مرحله ورود خوراک  15از لحاظ غلظت
ایزوتوپ گوگرد  22 ،36درصد و از لحاظ زمان تعادل زنجیره
 55درصد اختالف وجود دارد.
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 با بررسی چیدمانهای. عدد در نظر گرفته شد120 ماشینها
 افزایش،مختلف مشاهده شد که برای دستیابی به غنای باالتر
 برتری دارد و برL/F تعداد مرحله نسبت به افزایش نسبت
8  مرحله و15 همین اساس زنجیره مربعی تکخروجی با
 توانایی جداسازی ایزوتوپ،ماشین سانتریفیوژ در هر مرحله
 با بررسی تأثیر مرحله ورود. درصد را دارد95 گوگرد تا غلظت
خوراک مشاهد شد دور شدن مرحله ورود خوراک از مخزن
 همچنین با.باعث افزایش غلظت و زمان تعادل زنجیره میشود
بررسی شدت جریان خوراک ورودی به زنجیره مشاهده شد با
 تنها زمان تعادل، درصدی شدت جریان خوراک100 افزایش
 درصد کاهش پیدا کرده و غلظت مخزن تغییری68 زنجیره
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