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چکيده:
در این تحقیق ،برنامهای تحت عنوان برنامه محاسبات آبشارهای جداسازی ایزوتوپی ) (ISCCبرای طراحی آبشارهای
جداسازی ایزوتوپی و همچنین تحلیل آبشارهای جداسازی از پیش طراحی شده به کمک زبان برنامه نویسی  C#تهیه
شده است .در این برنامه ،امکان بررسی دو نوع آبشار ایدهآل  1-up, 1-downو  2-up, 1-downفراهم شده است .در
حالت طراحی ،با مشخص بودن چهار پارامتر از شش پارامتر ترکیب و دبی جریانهای اصلی به عنوان ورودی ،تعداد
مراحل ،ترکیب و دبی تمام مراحل ،ظرفیت جداسازی توسط برنامه به عنوان خروجی محاسبه میشود .در حالت تحلیلی،
اثر تغییر پارامترهای مختلف روی عملکرد یک آبشار موجود قابل بررسی است.
کليد واژه :جداسازی ایزوتوپی ،طراحی آبشارهای جداسازی،

تحلیل آبشارهای جداسازی ،برنامه محاسبات . ISCC

مقدمه:
اورانیوم  532یک ایزوتوپ جداسازی شده است که نسبت به سایر ایزوتوپها دارای بیشترین ارزش صنعتی
است .روشهایی که برای غنی سازی اورانیوم به کار گرفته شدهاند ،عبارتند از نفوذ گازی هگزا فلورید اورانیوم،
غنیسازی سانتریفیوژی هگزا فلورید اورانیوم ،فرایند جداسازی شیپورهای ،فرایند  ،UCORنفوذ گرمایی هگزا
فلورید اورانیوم و جداسازی الکترومغناطیسی تتراکلرید اورانیوم .از بین این روش ها دو روش آخر متوقف
شدهاند و دو روش اول بیشترین کاربرد را داشتهاند .از بین سه کندکننده یعنی آب سنگین ،گرافیت و بریلیوم
که یک واکنش زنجیرهای شکافت هستهای با اورانیم طبیعی را امکانپذیر میسازند ،آب سنگین بر دو تای
دیگر ارجحیت دارد .تولید تجاری دوتریوم در همه جا به صورت آب سنگین ( )D5Oبوده است .فرآیندهایی
که برای تولید آب سنگین بکار رفتهاند ،عبارتند از الکترولیز آب ،تقطیر هیدروژن ،تبادل آب -هیدروژن ،تبادل
آمونیاک  -هیدروژن ،تقطیر آب و تبادل دو دمایی سولفید هیدروژن – آب [.]1
در هریک از روشهای اشاره شده برای جداسازی ایزوتوپهای مختلف ،کوچکترین جزء واحد صنعتی که
منجر به جداسازی مقداری از مادهی فرآیندی گردد ،واحد جداسازی نامیده میشود .به گروهی از واحدهای
جداسازی با اتصال موازی که ترکیب شیمیایی مادهی خوراک همهی آنها یکسان بوده و جریانهای محصول
با ترکیب یکسانی در آنها تولید شود را مرحله میگویند .هرگاه میزان جداسازی صورت گرفته در یک مرحله
کمتر از میزان جداسازی مطلوب بین محصول و پسماند باشد ،الزم است مراحل به طور سری به هم متصل
شوند که به این دسته از مراحل با اتصال سری ،آبشار گفته میشود .ارتباط بین واحد ،مرحله و آبشار در شکل1
نشان داده شده است [.]1
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شکل  :1واحد ،مرحله و آبشار []1

سادهترین نوع واحد یا مرحلهی جداسازی آن است که یک جریان خوراک دریافت میکند و یک جریان غنی
شده با کسر  yاز جزء مطلوب و یک جریان انتهایی تهی شده با کسر  xاز جزء مطلوب تولید میکند .در
شکل 5این نوع واحد یا مرحلهی جداسازی نشان داده شده است .با استفاده از موازنه جرم روابطی برای محاسبه
هر یک از این پارامترها و نیز پارامترهای مهم دیگر مانند فاکتورهای جداسازی ،ظرفیت و کار جداسازی ،تعداد
مراحل و نظایر آن بدست می آید که در مرجع به طور کامل بیان شده است [.]1

شکل  :2نرخهای جریان ،اجزاء و فاکتورهای جداسازی []1

برای طراحی آبشارهای غنیسازی جدید و همچنین استفاده بهینه از آبشارهای موجود ،نیاز به انجام محاسبات
زیادی میباشدد که به کارگیری برنامههای کامپیوتری میتواند در افزایش سدرعت و دقت بسیار مفید باشد .به
منظور محاسددبات طراحی و تحلیل آبشددارها برنامه محاسددبات آبشددارهای جداسددازی ایزوتوپی تحت عنوان
 1ISCCطراحی و به کمک زبان برنامه نویسددی  C#نوشددته شددده اسددت [ .]5این برنامه عالوه بر محاسددبات
طراحی آبشار های جداسازی ایزوتوپی ،توانایی تحلیل آبشارهای از پیش طراحی شده را نیز به کاربر میدهد.

ویژگی ها و ساختار برنامه :ISCC
Isotope Separation Cascade Calculator
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1

برنامه  ISCCدارای چهار مرحله می باشد .در مرحله اول حالت یا مود برنامه توسط کاربر تعیین میشود .در
این مرحله دو حالت طراحی و تحلیل در برنامه پیشبینی شده است .با انتخاب هر یک از حالتها ،جزئیات
مراحل بعدی تغییر خواهند کرد .پس از مرحله اول و با تعیین حالت برنامه ،در مرحله دوم نوع آبشار توسط
کاربر باید تعیین شود .در حال حاضر امکان بررسی دو نوع آبشار ایدهآل  1-up, 1-downو 2-up, 1-down

فراهم شده است .در مرحله سوم کاربر بسته به انتخابهای مراحل قبل باید ورودیهای الزم را تعیین کند .در
شکل 3مرحله سوم یعنی تعیین ورودیهای مربوط به حالت طراحی آبشار ایدهآل از نوع  1-up, 1-downنشان
داده شده است.

شکل  :3ورودیهای برنامه برای طراحی آبشار ایده آل

1-up, 1-down

در حالت طراحی آبشار ایدهآل از نوع  ،1-up, 1-downبا مشخص بودن چهار پارامتر از شش پارامتر ترکیب و
دبی جریانهای خوراک ،غنیشده و تهیشده به عنوان ورودی ،تعداد مراحل ،ترکیب و دبی تمام مراحل،
ظرفیت جداسازی توسط برنامه به عنوان خروجی محاسبه میشود .خروجیهای برنامه در مرحله چهارم نمایش
داده میشوند .نمونه ای از ورودی و خروجی برنامه (مراحل سوم و چهارم) برای طراحی آبشار ایدهآل از نوع
 2-up, 1-downدر شکل 4نشان داده شده است.
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شکل  :4ورودی (مرحله )3و خروجی (مرحله )4برنامه برای طراحی آبشار ایده آل

2-up, 1-down

این برنامه در حالت تحلیلی ،قادر به بررسی اثر تغییر پارامترهای مختلف روی عملکرد یک آبشار موجود
میباشد .نمونهای از مرحله سوم ،یعنی تعیین ورودیها ،برای تحلیل یک آبشار از پیش طراحی شده در شکل2
نشان داده شده است .در این حالت می توان اثر پارامترهایی نظیر تغییر در ترکیب درصد (غنای) ایزوتوپ
مطلوب در جریان های غنی شده ،تهی شده یا خوراک ،اثر تغییر دبی هر یک از این جریانها ،و نیز اثر جریان
خوراک یا جریان غنی شده اضافه را روی عملکرد آبشار مشاهده نمود.

شکل  :5ورودی برنامه برای تحليل آبشار از پيش طراحی شده

اعتبارسنجی برنامه:
به منظور بررسی صحت محاسبات برنامه ،یک مساله نمونه بوسیله برنامه حل و نتایج آن با حل دستی مقایسه
شده است .یک واحد غنی سازی اورانیوم (نفوذ گازی) برای تولید  522 kg 282U/dayبا  3/5درصد  532Uدر
محصول و  2/5درصد  532Uدر پسماند و با استفاده از اورانیوم طبیعی به عنوان خوراک ،به چند مرحله در بخش
غنی سازی و چند مرحله در بخش تهی سازی نیاز دارد؟ نرخ جریان خوراک چقدر است؟ ظرفیت جداسازی
واحد چقدر است؟ مقدار جریان کل باالسری را برحسب  kg U/dayحساب کنید)α=1/22454( .
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خروجی برنامه برای مساله نمونه باال در شکل 6نشان داده شده است .همانطور که در شکل 6نیز مشخص شده
است تعداد مراحل غنی سازی  512مرحله و تعداد مراحل تهی سازی  244مرحله محاسبه شده است .با مقایسه
خروجی با حل دستی همخوانی خوبی بین پاسخها مشاهده میشود.

شکل  :6خروجی برنامه برای مساله نمونه

جمع بندی و نتيجه گيری:
برای طراحی آبشارهای غنیسازی جدید و همچنین استفاده بهینه از آبشارهای موجود ،نیاز به انجام محاسبات
زیادی میباشد که به کارگیری برنامههای کامپیوتری میتواند در افزایش سرعت و دقت بسیار مفید باشد .به
منظور محاسبات طراحی و تحلیل آبشارها برنامه محاسبات آبشارهای جداسازی ایزوتوپی تحت عنوان ISCC

طراحی و به کمک زبان برنامه نویسی  C#نوشته شده است .این برنامه عالوه بر محاسبات طراحی آبشارهای
جداسازی ایزوتوپی ،توانایی تحلیل آبشارهای از پیش طراحی شده را نیز به کاربر میدهد.
از جمله ویژگیهای برنامه سادگی آن میباشد .در حال حاضر در برنامه از روابط تئوری مرجع [ ]1که براساس
موازنه جرم بدست آمدهاند ،استفاده شده است که امکان توسعه برنامه به وسیله روابط جدیدتر و کاملتر وجود
دارد.
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