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مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید
هادی شارع محمدی ،سیدمحمد قریشی* ،فاطمه محمدی
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،کدپستی ،8411183111 :اصفهان ـ ایران

چکیده :این پژوهش به منظور مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی دوکندانسور از نوع پوستهی لولهی واحد جداسازی  UF1با آرایش سرری در
مجتمع  UCFاصفهان (شرکت سوخت رآکتورهای هستهای) انجام گرفت .هدف این پژوهش ،پیشبینری شررایط بهینرهی کرارکرد بره منظرور کراهش
میزان اورانیم خروجی به صورت برفک از سیستم کندانسور بود .این مهرم بر ا در نظرر گررفتن شررایط تلربیف برفرک در نرول کندانسرور بررای بهورود
پیشبینی مدل در خصوص متغیرهای با اهمیت از جمله خواص مخلوط گاز در حال چگالش ،مقرادیر  UF1چگاللری و برفرک خروجری از کندانسرور
انجام شده است .در این مدلسازی ،هر یک از دو کندانسور مورد نظر از نوع پوستهی لوله به حجمکنتررلهرایی برا نرول م رین در جهرت جریران گراز
ورودی تقسیم شدند و م ادالت موازنهی جرم ،انرژی و گلتاور در این محدوده برای گاز داخف پوستهی کندانسورها تدوین شرد .سرس

دمرای سر

 UF1جامد چگالش یافته بر روی س وح کندانسور ،با روش حدس و خ ا به دست آمد و بر این اساس پارامترهای انتقال جرم و حررارت در هرر لحظره
از زمان فرایند در نول کندانسور به دست آمد .مقایسهی نتایج مدل با نتایج تجربی صن تی ارائه شده در خصروص جررم چگرالش یافتره در کندانسرور9
و  2و خواص گاز خروجی از کندانسور ،2بیانکنندهی دقت عمف بسیار باالی این مدل است .میانگین خ ای دادههرای بره دسرت آمرده در مردلسرازی
انجام شده نسوت به دادههای صن تی برای جرم چگالش یافته در کندانسور اول و دوم به ترتیب  9/31و  %2/22است .در ادامه ،ترأثیر متغیرهرای مرؤثر در
نررول دوکندانسررور بررا کرراربرد مرردل اثوررات شررده ،بررسرری شررد .سرررانجام بررا بررسرری و تحلیررف ایررن متغیرررهررا و تررأثیر آنهررا بررا اسررتفاده از یررک
نرمافزار نراحی شدهی مدلسازی ،شرایط عملیاتی بهینه در این نوع کندانسورها انتخاب شردند .در شررایط بهینره ،دمرای مرایع خنرککننردهی ورودی
(محلول آب -نمک) به کندانسور 9برابر با  91˚Cو سرعت بهینهی گاز ورودی م ادل  1/11 m/sبه دست آمد.

کلیدواژهها :اورانیم هگزافلوراید ،چگالش ،کندانسور ،مدلسازی ،بهینهسازی

Modeling and Optimization of Operating Conditions of Condensers
in UF6 Separation Unit
H. Share Mohammadi, S.M. Ghoreishi, F. Mohammadi
Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology, Postcode: 8415683111, Isfahan - Iran

Abstract: In this study, modeling and optimization of two in-series UF6 shell and tubes separator
condensers were performed to improve the prediction of the amount of the mist output, physical properties
of condensing gases and condensed mass of UF6 by computing the mist formation conditions. The main
objective of this research was to predict the optimal operating conditions in order to reduce the uranium in
the outlet mist from the condenser system. These two shell and tube condensers were modeled via control
volumes with finite length in axial direction of input gases. The equations of mass, energy and momentum
balance were written for each condenser and then surface temperature of UF 6 condensed layer on the
condenser tube was determined by the trial and error method. The mass and heat transfer parameters were
calculated at each time step during the process. Comparison of the modeling predictions with the Isfahan
UCF industrial data in regard to important variables indicated a very good compatibility. The average error
between the modeling and industrial data for the first and second condensers were calculated to be 1.39 and
2.24%, respectively. Finally, the analysis of the effective variables via the developed modeling computer
software revealed that the optimal temperature of cooling brine water and the input gas velocity are 10 ˚C
and 0.09 m/s, respectively.
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مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .

کندانسرور ،مقردار برفرک

شده است که برا کراهش دمرای سر

 .1مقدمه
بررررای جداسرررازی ایزوترررو هرررای اورانررریم و انجرررام فراینرررد

خروجری از آن افرزایش مررییابرد و برره دنورال آن ،بررازده بره نررور

غنیسازی اورانیم به یرک ترکیرب گرازی از عنصرر اورانریم نیراز

محسوسی کاهش مییابد .در پژوهش اشاره شرده ،بهتررین روش

داریم .تنها ترکیب پایدار گازی شناخته شده از اورانریم ،ترکیوری

پیلنهادی برای افزایش بازدهی کندانسور عوارت اسرت از تنظریم

از آن به شبف اورانیم هگزافلورید ( )UF1است UF1 .از واکرنش

نرخ انتقال حرارت درون کندانسور به نحوی کره تلربیف برفرک

بین  UF2و گاز فلوئور ( )F2در رآکتورهای عمرودی فلوراسریون

داخف کندانسور به کمینه برسد و همچنین رشرد الیرههرای جامرد

حاصف میشود UF1 .خروجری از ایرن رآکترور ،ناخالصریهرایی

داخف آن نوری کنترل شود که تهنلینی مواد ،منجر به بیشترین

همچون گازهای فلوئور ،اکسیژن ،نیترروژن و هیردروژن فلورایرد

مقدار بارگیری درون کندانسور شود.

به همراه دارد .یک روش جداسازی  UF1از ایرن گازهرا ،چگرال

در پژوهلی دیگری کره در سرال  2111توسرط اسرمولبین و

کردن گاز خروجری از رآکترور فلوراسریون اسرت .گراز  UF1بره

همباران ] [2انجام شد ،یک مدل ریاضی برای محاسروهی دمرای

علت داشتن فلار بخار ت ادلی متفاوت از این گازها ،با کاهش دما

بهینهی چگالش در خصوص فلورایدهای فلرزی از جملره اورانریم

چگالیررده شررده و برره صررورت الیررههررای بلرروری بررر روی سر وح

هگزافلوراید تدوین شد .در این پژوهش ،گاز حامف فلورایردهای

کندانسور رسوب میکند و ناخالصیهرای گرازی بردون تغییرر از

فلزی از داخف لولههایی با اب اد ملرخص عورور کررده و برا انتقرال

کندانسررور خررار مرریشرروند .ب ره ایررن روش مرریترروان  UF1را از

حرارت با مایع خنککننده از نریق دیوارهی لولره ،سررد شرده و

در

در نتیجه فلورایدهای فلزی بر روی دیوارهی داخلری ایرن لولرههرا

شرررایط خرراص مرریترروان دوبرراره آن را برره گرراز تورردیف و در

چگالش مییابند .همچنین ت داد کندانسور مورد نیاز برای بازیابی

غنیسازی اورانیم استفاده کرد.

 11/1درصررردی اورانررریم هگزافلورایرررد محاسررروه شرررده اسرررت و

گازهای ناخالص جدا کرد و به  UF1جامرد رسرید کره سرس

چگالش به عنوان یبری از روشهرای مهرم خرالصسرازی در

روشهایی برای محاسروهی انردازه و جررم ارات برفرک تلربیف

صنایع شیمیایی و هستهای به کار میرود .همرهی کندانسرورهرای

شررده درون کندانسررورهای س ر حی ،پیلررنهاد شررده اسررت .برررای

موجود در صن ت بره سره دسرتهی مهرم کندانسرورهرای سر حی،

کندانسورهای س حی اورانیم هگزافلوراید ،مردلی توسرط عوراس

کندانسورهای حجمی و کندانسورهای ترکیوی تقسریم مریشروند

عابررد ] [2ارائرره شررده اسررت .پرر

] .[9م موالً بازدهی این کندانسورهرا برین  01ترا  %15هسرتند .در

آزمایلگاهی ،بهینهسازی فرایند چگالش در این نوع کندانسرورها

صنایع هسرتهای مروادی هرمچرون  TiF2 ،ReF1 ،WF1 ،UF1بره

انجام شده است .از جمله پارامترهای در نظر گرفتره شرده توسرط

وسریلهی فراینرد چگرالش ،خررالصسرازی مریشروند ] .[2ملرربف

ایلان میتوان به سرعت گاز ورودی ،نرخ جریان گراز ورودی و

اساسری در ایرن فراینرد خرررو اورانریم از کندانسرور بره صررورت

زمان ماند گاز ورودی در کندانسور اشاره کرد .سس

تأثیر انتقال

برفک اسرت .برا وجرود ایرنکره  UF1درون کندانسرور چگرالش

حررارت و خصوصرریات هیردرودینامیبی سیسررتم برر روی فراینررد

مییابد ،امرا در اثرر عرواملی برر روی سر وح کندانسرور ترهنلرین

()9

چگالش نیز بررسی شده است .برای چگالش فتالیک آنهیدراید

نمیشود و با گازهای دیگر به صورت دانههای ریز برفکگونه از

در کندانسورهای پوستهی لوله که از نوع کندانسورهرای ترکیوری

کندانسور خار میشود .خرو  UF1به صورت برفک ،کراهش

هستند ،مدلی توسط بیلیک و کروبیزکا ] [5تدوین شده است که

بازیابی آن و مسرائف زیسرت محی ری را بره همرراه دارد .بنرابراین

هررردف اصرررلی آن ت ریرر

رواب ررری بررررای برره دسرررت آوردن

هدف عمدهی این پژوهش ،پیشبینی شرایط مناسب کرارکرد در

مقاومتهای انتقال حرارت و چگالی م ادل مواد تهنلین شرده بره

راستای کاهش ضای ات اورانیم است.

صورت تاب ی از متغیرهای قابف اندازهگیری بوده است .اما در این

از اثوررات مرردل بررا دادههررای

عوامف بسیاری بر بازدهی این کندانسورها تأثیرگرذار هسرتند.

پررژوهش ،از تلرربیف برفررک درون کندانسررور و ت رأثیرات آن بررر

سافرانو و همباران ] [3آزمایشهایی را برای بررسی ترأثیر دمرای

بررازدهی کندانسررور چلررمپوشرری شررده اسررت .م ال ررات بررر روی

کندانسورهای س حی بر بازدهی آن ،برای چگالش تیترانیم

سیستمهای ملابه (مانند مخلوط بخار آب -هوا تحرت چگرالش)

تترافلوراید ( )TiF2انجام دادهاند .در ایرن آزمرایشهرا نلران داده

نلان میدهد یبی از عوامف تأثیرگذار بر بازدهی کندانسرورهرای

س
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ترکیوی ،تلبیف برفک درون آنها است ] .[1 ،0 ،7 ،1بنابراین در

جدول  .1ملخصات کندانسور9

مدلهای ارائه شده بررسی کندانسورهای پوستهی لولهی اورانریم

ق ر داخلی پره ()m

1/157

ق ر خارجی پره ()m

1/22

ت داد کف پرهها

9290

هگزافلوراید ،نواید از تلبیف برفک چلمپوشی کرد.
برررای سیسررتم اورانرریم هگزافلورایررد در شرررایط چگررالش در

کف پرهها ()m2

س

912

کندانسورهای پوستهی لوله ،بر خرفف کندانسرورهرای سر حی،

ق ر خارجی لوله ()m

1/157

پژوهشهای بسیار محدودی انجام شده اسرت و پرژوهش جرام ی

نول کف لولهها ()m

57

2

کف لولهها ( )m

91/2

ت داد حجمهای کنترل

35

س

که بتواند تمام مؤلفههای انتقال جرم و حرارت و به ویژه ترأثیرات
تلبیف برفک را در نول کندانسور بررسی کند ،وجود ندارد.
این پژوهش ،با هدف مدلسازی و بهینهسازی دوکندانسور از

جدول  .2ملخصات کندانسور2

نوع پوستهی لولهی واحرد جداسرازی  UF1برا آرایرش سرری در

ق ر داخلی پره ()m

1/132

مجتمع  UCFاصفهان با روش حدس و خ را انجرام شرد .در ایرن

ق ر خارجی پره ()m

1/90

ت داد کف پرهها

9112

پژوهش ،شرایط تلبیف برفک درون کندانسورهای پوستهی لوله
و تأثیرات آن در نظر گرفته شده است .سس

کف پرهها ()m2

13/2

ق ر خارجی لوله ()m

1/121

نول کف لولهها ()m

30

کف لولهها ()m2

3/2

ت داد حجمهای کنترل

35

س

برا اسرتفاده از مردل

تدوین شده ،بهینهسازی شرایط عملیراتی ایرن کندانسرورها انجرام
شد.

س

 .2مدلسازی ریاضی

جدول  .3شرایط عملیاتی در کندانسور 9و  2در حالت بهینهی کارکردی

در صررن ت ،برررای چگررال کررردن گرراز خروجرری از رآکتررور

شرایط عملیاتی

فلوراسرریون ،از کندانسررورهای ویررژهای اسررتفاده مرریشررود .ایررن

دمای محلول خنککننده ورودی ()K

203

کندانسورها در حقیقت مودلهای حرارتری از نروع پوسرتهی لولره

دمای محلول خنککننده خروجی ()K

202

230/5

فلار ()kPa

912/325

911

دبی گاز ورودی ()kg/s

1/19191

1/11729

1/11

1/15

هسرررتند .سررریال خنرررککننرررده در ایرررن کندانسرررورها محلرررول
آب -نمک است که دمای آن براساس اهرداف عملیراتی تنظریم

سرعت گاز ورودی ()m/s

کندانسور9

کندانسور2
230

میشود .گاز خروجی از رآکتور فلوراسیون وارد قسمت پوستهی
از چگالش و رسوب  ،UF1با غلظت بسریار

در مدل تدوینی این پرژوهش ،کندانسرور بره ت رداد م ینری از

پررایین از  UF1از کندانسررور خررار مرریشررود .در صررن ت از دو

حجمهای کنترل (شبف  )9در جهت جریان گراز ورودی تقسریم

کندانسور با ساختار کامفً ملرابه ولری برا حجرمهرای متفراوت بره

شده است ،که هر یک از این حجمهای کنترل شامف یک ردی

صورت سری برای این هدف استفاده مریشرود .گراز خروجری از

از لولههای موجرود در برین دو تیغره هسرتند .خروجری هرر حجرم

رآکتررور فلوراسرریون ،ب ررد از عوررور از کندانسررور اول و چگررالش

کنترل ،ورودی حجم کنترل ب ردی را تلربیف مریدهرد .بره ایرن

قسمت عمدهی  ،UF1بففاصله برا غلظرت کمری وارد کندانسرور

ترتیب جریان گاز ورودی بره سیسرتم ،وارد اولرین حجرم کنتررل

دوم میشود و در ایرن کندانسرور نیرز  UF1براقیمانرده ،چگرالش

شده و پ

از عوور از حجم کنترلهای ب دی ،در آخررین حجرم

مییابد و سرانجام گاز با غلظت بسیار پایین از  UF1از کندانسور2

کنترل از سیستم خار میشود .خواص گاز متناسب با شرایط دما

خار میشود .در جدولهای  9ترا  ،3بره برخری از ملخصرات و

و فلار هر حجرم کنتررل ،تغییرر مریکنرد .بررای پریشبینری رفترار

شرایط عملیاتی ایرن کندانسرورهرا در حالرت بهینرهی کرارکردی

چگالش گاز و تهنلینی مواد بر روی س

کندانسور ،دو قسرمت

اشاره شده است.

جدا از هرم بررای کندانسرور در نظرر گرفتره شرد .قسرمت اول بره

کندانسور شده و پ

لولههای درون کندانسور و قسمت دوم به پرههای روی لولههرای
کندانسور اختصاص داده شد.
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مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .
جریان گاز خروجی
آخرین حجم کنترل
جهت ورود و خرو

حجم کنترل 3
حجم کنترل 2

محلول آب -نمک

حجم کنترل 9

پرهها

جریان گاز ورودی

شکل  .1نحوهی تخصیص حجم کنترلها درون کندانسور.
 1.2فرضهای مدل

مردلسررازی ریاضری کندانسررور مرورد نظررر براسراس فررر

گررازی ،Mn ،بررا توجرره بررره درصرردهای ترکیورری چهررار گررراز
هررایی

تلبیفدهندهی مخلوط ،به صورت زیر محاسوه میشود ][3

متناسب با شرایط عملیاتی واق ی واحد صن تی انجام شرده اسرت.
مدل ،هدفهای زیر را پوشش میدهد:
˗

Mn =  i41 x i Mi

()9

جریانهای جرمی مخلروط گرازی (مخلروط بخرار -گراز) و
جرم  UF1چگالش یافته درون کندانسور،

˗

در این راب ه xi ،درصد مولی هر جزء و  Miخاصیت مولی بررای

ضرایب انتقال جرم و حرارت درون کندانسور،

جزء ( )iهستند .با توجه به متغیر بودن درصد ترکیوی ،دما و فلرار

˗

زمان سررد کرردن مخلروط گرازی از دمرای اولیره ترا دمرای

مخلوط گاز درون هر حجرم کنتررل ،در نتیجره خرواص فیزیبری

چگالش،
˗

مخلوط گاز نیز در هر حجم کنترل تغییر میکند .در مدل تردوین

سرعت و مقدار انتقال جرم  UF1از فاز گاز به جامد،

شده ،خواص فیزیبی گاز برای هرر حجرم کنتررل و در نتیجره در

˗

میزان افزایش ضرخامت الیرهی جامرد چگرالش یافتره درون

نررررول کررررف کندانسررررور برررره صررررورت جداگانرررره محاسرررروه

کندانسور،

میشود .الزم به یادآوری است که برای به دست آوردن خرواص

به دسرت آوردن مقرادیر دمرا و غلظرت گراز در هرر نق ره از

فیزیبی مخلوط گازی ،ابتدا خواص هر گاز در حالرت خرالص و

کندانسور به صورت تاب ی از زمان،

به صورت تاب ی از دما و فلار از مراجع استخرا شرده ،و سرس

به دسرت آوردن خرواص فیزیبری مخلروط گرازی و جامرد

با استفاده از راب هی  9این خواص برای مخلوط گاز محاسوه شده

چگالش یافته در هر نق ه از کندانسور بره صرورت تراب ی از

است .به نور نمونره در جردول  2بررای شررایط بهینرهی کرارکرد

زمان،

کندانسور ،خفصهای از خواص فیزیبی محاسوه شده توسط مدل

به دست آوردن درصد اشواع بخرار درون مخلروط گرازی و

در حجم کنترل اول برای کندانسور ،9ارائه شده است.

˗
˗

˗

سرانجام ،جرم برفک تلبیف شده درون کندانسور.
جـدول  .4مقررادیر خرواص فیزیبرری بررای مخلرروط گراز ورودی در شرررایط
 1.1.2فرضهای انتقال جرم

عملیاتی بهینه

مخلوط گاز -بخار خروجی از رآکترور فلوراسریون و ورودی بره

خاصیت فیزیبی

مقدار

کندانسور ،9از چهرار ترکیرب برا درصرد جرمری (،UF1)%21/31

گرمای ویژه در فلار ثابت ()J/kg.K

771/73

چگالی ()kg/m3

9/127

گرمای نهان تص ید ()J/kg

9/259

ضریب انتقال گرمای رسانلی ()W/m.K

1/1313

جرم مولبولی ()g/mol

22/13

( O2)%2/72( ،N2)%59/2و ( HF)%3/17تلبیف شده است.
با استفاده از اصول ترمودینامیک مخلوطها و در نظرر گررفتن
مخلوط گازی بره عنروان گراز ایردهآل ،خاصریت مرولی مخلروط
2
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دیگر فر
˗

مجموعهی این فر

های مدل به صورت زیر است:

در نی فرایند ،گازهای  O2 ،HFو  N2موجرود در مخلروط

ها در مدلسازی استفاده و درستی آنها

از نریق مقایسهی نتایج تجربی با نتایج مدل بررسی شده است.

گازی ،درون کندانسور چگالش نمییابند و تنها  UF1درون
کندانسور چگالش مییابرد .بنرابراین موازنرهی جرمری بررای

 2.2معادالت مدل

مخلوط گازی درون کندانسور به صورت زیر است

برای محاسوهی ت داد حجمهای کنترل اولیه ،از کندانسروری کره
در آن چگالش صورت نگرفته و تنها دمای گاز در آنها تا دمای

-  mi,in = m

()2

m

شروع چگالش کاهش یافته است ،استفاده میشود .در این شرایط

i,out

از موازنررهی حرارترری ایررن ناحیرره و اخررتفف دمررای میررانگین
˗

لگاریتمی( ،(LMTD) )2به شرح زیر استفاده شده است ][91

اندازهی ارات برفک به حدی کوچک هستند که نمیتوانند
به نور کامف درون کندانسور تهنلین شوند .بنابراین درصرد
زیادی از ارات فوق از کندانسرور خرار مریشروند کره در

()3

محاسوات جرم کف مادهی چگالش یافتهی درون کندانسرور

()2

Q  mg .Cp.g (Tg,in  Tg,sub )  h tube.A t .Tlm

T1  T2
T
Ln 1
T2

در نظر گرفته شدهاند.
˗

Tlm 

با توجه به چگالی باالی  ،UF1مواد چگالش یافته به صورت

()5

T1  Tg,in  Tw

همگن بر روی لولهها و پرههای کندانسور تهنلین میشروند.

()1

T2  Tg,sub  Tw

بنابراین الیههای مواد تهنلین شرده بره صرورت پوسرتههرای

˗

استوانهای بر روی لولههرای کندانسرور و صرفحات دایررهای

 Atمجموع مساحت مورد نیاز (س

شبف بر روی پرهها تلبیف میشوند.

چگالش صورت نمیگیرد و  Tg,subدمای شرروع چگرالش بررای

کف زمان فرایند ،به بینهایت بازهی کوچرک زمرانی توردیف

گاز است که تاب ی از دمرا ،فلرار و ترکیرب درصرد گراز ورودی

شده ،شرایط در

میباشرد .الزم بره اکرر اسرت کره در راب رهی  ،3مقردار  htubeاز

میشود .در بازههای زمانی کوچک ت ری
هر حجم کنترل ،پایا در نظر گرفته میشود.

پره و لوله) است کره در آن

راب هی  ،23که در ادامه بیان خواهد شد ،محاسوه میشود.
بررا برره دسررت آوردن مقرردار س ر

 2.1.2فرضهای انتقال حرارت

˗

مررورد نظررر از راب ررهی ،3

میتوان ت داد حجمهای کنترل مورد اشاره را از راب رهی زیرر بره
دست آورد

برره علررت ضررخامت نرراچیز دیرروارهی لولرره و ضررریب انتقررال
حرارت براالی مرایع خنرککننردهی درون آن ،دمرای مرایع
خنککنندهی درون لوله با دمای س

˗

()7

لوله یبسان است.

اختفف دمای مایع خنککنندهی ورودی و خروجی نراچیز
است و در نتیجه دمای س

˗

در راب هی باال  ،NCVت رداد حجرم کنترلری کره در آن چگرالش

دیواره ( )Twثابت است.

ابتدا گاز تا دمای چگالش سرد میشود ،سرس

صورت نمیگیرد و  ،ACVمجموع سر وح پررههرا و لولره در هرر

چگرالش در

حجم کنترل است.

دمای ثابت صورت میگیرد.
˗

در قسررمتی از کندانسررور کرره در آن فراینررد چگررالش اتفرراق

گرمای حاصف از چگالش ،به صورت رسانش یک ب دی از

میافتد ،م ادالت به صورت زیر است:

نریق دیوارهها و مواد تهنلرین شرده بره سریال خنرککننرده

برررای هررر حجررم کنترررل ،م ررادالت موازنررهی جرررم و انتقررال

انتقال مییابد.
˗

At
A CV

N CV 

حرارت به این شرح نوشته میشوند ][99

درون هر حجم کنترل ،تلابه بین انتقال حرارت و انتقال جرم
برقرار است.
5

مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .

Qsen  Qsen,fin  Qsen,tube

همچنین با جرایگرذاری Qsen,tube ،از راب رهی  Qlat,tube ،0از

= ηfin h h,fin Afin  Tin - Tfin,s  + h h,tube A tube  Tin - Ttube,s 

راب هی  1و  Qcond,tubeاز راب هی  92در راب هی  ،92دمای س

()0

الیههای تلبیف شده از رسوب  UF1بر روی لولههای کندانسرور

Qlat  Qlat,fin  Qlat,tube

از راب هی زیر به دست میآید

= ηfin h m,fin Afin  w in - w fin,s  h sv + h m,tube A tube  w in - w tube,s  h sv

2πk s WTtube,s
)
ln  R + y tube  / R

()1

( h h,tube A fin Tin + h m,tube A tube  w in - w tube,s  h sv +
= Ttube,s

2πk s W Ttube,s
(
) + h h,tube A tube
ln  R + y tube  / R

در این م ادله ηfin ،بازدهی پره است.

()91

ضریب انتقال جرم درون حجرم کنتررل ،از تلرابه برین انتقرال
جرم و حررارت بره دسرت مریآیرد .برر ایرن اسراس ،نورق قرانون

برای به دسرت آوردن دمرای خروجری از هرر حجرم کنتررل،

مانستگی کالورن داریم ][92

موازنهی جررم و حررارت بررای هرر کردام از حجرمهرای کنتررل
hh
Cp,g Le2/ 3

()91

جداگانه محاسوه شد
= hm

میزان انتقال حرارت رسانلی درون الیههای چگالش شرده از
روابط زیر به دست آمد ][93

()92

افزایش ضخامت الیهی تهنلین شده بر روی لوله و پرهها ،در
هر گام زمانی ،از روابط زیر ت یین میشود ][99

مقدار انتقال حرارت حاصف از گاز با انتقال حرارت رسانلری

()91

درون الیهی چگالش شده برابر است.

()21

به این ترتیب داریم
()93

Qcond,fin  Qsen,fin  Q lat,fin

()92

Qcond,tube  Qsen,tube  Q lat,tube

 Qcond,finاز راب ررهی  99در راب ررهی  ،93دمررای س ر

m'fin
t
ρfin,s
'm
= y ttube,s + tube t
ρ tube,s

t+ t
t
yfin,s
= yfin,s
+

t+ t
tube,s

y

از نرفی ،مقدار خروجی برای هر حجم کنترل ،به عنروان ورودی
برای حجم کنترل ب دی در نظر گرفته شد

با جایگرذاری  Qsen,finاز راب رهی  Qlat,fin ،0از راب رهی  1و
الیررههررای

تلبیف شده از رسوب  UF1بر روی پره از راب هی زیر بره دسرت
میآید
Tfin
yfin

()90

Qlat  mg (w in  w out )h sv

از دو م ادلهی باال ،دما و غلظت گاز خروجی محاسوه شد.

 T -T 
Qcond,fin = k sA fin  fin,s in 
 y

fin,s


Ttube,s - Tw
(Qcond,tube = 2πk sW
)
ln  R + y tube  / R

()99

()97

) Qsen = mg Cp,g (Tin - Tout

()29

Tin,1 = Tin , Tin,2 = Tout,1 ,…,Tin,n = Tout,n-1

()22

w in,1 = w in , win,2 = w out,1 ,…, win,n = w out,n-1

 3.2ضریب انتقال حرارت جابهجایی )(h

برای به دست آوردن مقدار ضریب انتقال حرارت جابرهجرایی برر

ηfin h m,fin A fin Tin + ηfin h m,fin A fin  w in - w fin,s  h sv + k m A fin
k s A fin
+ ηfin h h,fin A fin
yfin

روی لولههرای کندانسرور ،از روابرط ارائره شرده توسرط یانر

= Tfin,s

همباران ] [93اسرتفاده شرده اسرت .یانر

()95

و

و همبراران در سرال

 2111براسرراس روشهررای تجربرری ،یررک راب ررهی ریاضرری برررای
1
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محاسوهی ضریب انتقال حرارت جابهجایی در مودلهرایی کره در

 1.4.2سطح فوق اشباع گاز در کندانسور

آنها فرایند چگالش صورت مریگیررد ،پیلرنهاد کردنرد .روابرط

یبی از شرایط الزم برای تلبیف برفک درون کندانسور آن است

برای فرایند چگالش مخلروط هروا و بخرار آب درون یرک

فرروق اشرواع گراز درون کندانسررور ،بریشترر از مقرردار

یان

کره سر

مودل حرارتی پوسته و لوله بره دسرت آمرده اسرت .پرژوهشهرای

بحرانرری آن باشررد .در ایررن حالررت هسررتههررای برفررک درون گرراز

بسیاری برای چگالش مخلوط هوا و بخرار آب درون یرک موردل

تلبیف میشوند ] .[2س

حرارتی پوسته و لوله انجام شده اسرت ] .[95 ،92بره علرت تلرابه
سیستم یان

به صورت زیر ت ری

فوق اشواع برای گاز در حال چگالش

میشود ][97

برا سیسرتم ایرن پرژوهش (مخلروط  UF1و گازهرای

PA
)PAs(T

()21

همررراه آن هماننررد مخلرروط بخررار آب و هرروا از یررک بخررار قابررف

=S

چگالش و مخلونی از گازهرای غیرقابرف چگرالش تلربیف شرده
است) ،از روابط یان

 PAفلار جزئی ماده در گاز و ) PAS(Tفلار بخار ماده روی سر

بررای محاسروهی ضررایب انتقرال حررارت

فوق اشواع بحرانی برای چگالش گراز

استفاده شده است .مقدار ضریب انتقال حرارت جابهجرایی بررای

در دمای م ین است .س

مخلوط گاز بر روی لولهها و پرههای کندانسور ،از م ادالت زیرر

از راب هی زیر به دست میآید ][90

محاسوه شده است
h tube D
= 0146
Re0D/917 pr 2/ 844
/
k
h L
= fin = 0204
Re0L/657
/
k

1/ 44 M  1/ 5
) (
log  K  .  T

()27

()23

= Nu tube

()22

Nu fin

log scr 

 2m
K
(P / kT)2
 

()20

همچنین ضریب انتقال حرارت مایع خنککننده درون لولرههرای

که در این روابط M ،جرم مولبولی ( σ ،)g/molکلش س حی

کندانسور از م ادلهی زیر به دست آمد ][91

(  ρ ،)J/cmچگالی (  T ،)kg/mدمرای سیسرتم ( γ ،)Kضرریب
3

2

چگررالش m ،جرررم مولبررول بخررار در م ررر
()25

h r di
= 0023
Re0d/ 8 Pr0/ 4
/
k

چگررالش (P ،)kg

فلار ( )Paو  kثابت بولتزمن ( )9/30×91-23 J/Kاسرت .مقردار γ

= Nu r

برای چگالش  UF1عددی بین صفر و یک است و بررای سیسرتم

 4.2تشکیل برفک درون کندانسور

حاوی اورانیم هگزافلوراید  1/0در نظر گرفته شده است ].[90

برفک به اراتی گفته میشود کره در دماهرای پرایین در گازهرای

برای به دست آوردن کلش س حی از راب هی زیرر اسرتفاده

حامف بخار قابف چگالش تلبیف شده و به صورت ارات م لق در

شد ][90

این گازها ظاهر میشروند .برفرکهرا برر روی سر وح کندانسرور
تهنلین نمیشوند و به همراه گاز از کندانسور خار میشوند .هر

() 21

چند این ارات به صورت م لق در گاز هستند ،ولری مریتروان برا

H  RT n
( )h
v
n



روشهایی آنها را درون کندانسور تهنلین کرد .فرایند چگرالش

در ایررن راب رره σ ،کلررش سر حی ( ΔΗ )J/cm2آنتررالسی توخیررر

غیرهمگن یا تلبیف برفک زمانی اتفاق میافترد کره دمرای گراز،

( R ،)kJ/molثابرررت جهرررانی گازهرررا (Δn ،)0/392 J/mol.K

زیر نق هی سهگانه بروده و فلرار جزئری مرادهی چگرالششرونده

ضریب مولبولی (وابسته به ساختار س

الیهی تلربیفشرونده)،

بیشتر از فلار بخار آن در همان دما باشد .تلبیف برفک در نول

 hضخامت یرک الیرهی مولبرولی از مراده چگرالش یافتره (،)m

عملیات چگالش پدیدهای نام لوب اسرت و موجرب هردر رفرت

 vحجررم مررولی ( )cm3/molو  nعرردد کروردیناسرریون اسررت.

محصول میشود ].[91

پارامترهررای مررورد نیرراز برررای راب رههررای  27تررا  21در جرردول 5
نمایش داده شده است.
7

مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .

جدول  .1مقادیر پارامترهای مورد نیاز برای روابط تلبیف برفک
پارامتر

یبا

( Rثابت جهانی گازها)

)J/(mol.K

مقدار

( Kثابت بولتزمن)

J/K

( Mجرم مولبولی)

g/mol

351

( mجرم یک مولبول)

g
-

5/092×91-22
1

( Δnضریب مولبولی)

-

9

( hضخامت یک الیهی مولبولی از )UF 1

nm
-

( γضریب چگالش)

برفکها در هر مبانی از کندانسور که س

میشود و محاسوات در این دمای س

0/392
9/30×91-23

( nعدد کروردانسیون اتم اورانیم)

چگالش یافتره درون حجرم کنتررل در گرام زمرانی پذیرفتره
الیهی چگالش یافته

انجام و در نظر گرفته میشود.
˗

محاسوات به حجم کنترل ب دی انتقال مییابد.
به این ترتیب ،دما ،غلظت و سایر خواص فیزیبی در هر نق ه

از کندانسور و در هر لحظه از زمان ،محاسوه مریشرود .الگروریتم

1/9111

مدلسازی تدوین شده ،در شبف  2نلان داده شده است.

1/0

 1.2اثبات مدل

فروق اشرواع آن

بیشتر از حالت بحرانی باشد ،امبان شبفگیرری دارنرد .غلظرت

ب د از نراحری و تردوین مردل ،نترایج حاصرف از آن برا دادههرای

جرمرری برفررک تلرربیف شررده در شرررایط عملیرراتی کندانسررور از

آزمایلررگاهی شرررکت سررورهی اصررفهان مقایسرره شررده اسررت .در

راب هی زیر محاسوه میشود ][90

شبفهای  3و  ،2مقایسهی مقادیر بره دسرت آمرده از مردل بررای
MP
)(S 1
RT

()31

مقدار تهنلینشدهی اورانیم هگزافلوراید در انتهای فراینرد ،بررای
=G

هلت مقدار از دمای مایع خنککنندهی ورودی به کندانسور 9و
دو مقدار برای کندانسور 2برا دادههرای آزمایلرگاهی ارائره شرده

در راب هی باال G ،غلظت جرمی برفک تلربیف شرده (،)g/cm3

است .الزم به یادآوری است که دمای مایع خنرککننرده ورودی

 Mجرررم مولبررولی ( P ،)g/molفلررار سیسررتم ( T ،)Paدمررای

به کندانسور ،2عددی ثابت و برابر با  )223 K( -31˚Cاسرت .بره

اشرواع

دلیف آنکه دو کندانسور 9و  2بره صرورت سرری بره هرم متصرف

سیستم ( R ،)Kثابت جهانی گازها ( )J/mol Kو  Sس
گاز درون کندانسور است.

هستند ،با تغییر دمای مایع خنککنندهی ورودی بره کندانسرور،9
شرایط چگالش در کندانسور ،2نیز تغییر میکنرد و بره دنورال آن،

 1.2روند محاسبات مدل

˗
˗

مقدار مادهی چگالش یافته در آن و خواص گاز خروجی از ایرن

کندانسور در جهت جریان گاز ،به ت داد م ینی حجمکنتررل

کندانسور نیز تغییر مییابد .بنابراین در شربف  ،2مقردار چگرالش

تقسیم شده است.

یافته در کندانسور 2برحسب دمای مایع خنککنندهی ورودی بره

ق ر لوله ،زمران فراینرد ،گرام زمرانی ،شررایط گراز ورودی،

کندانسور 9به دست آمده است.

دمای دیوارهی پره و لوله ،به عنوان متغیرهای ورودی در نظر

هرمچنرین در جردولهرای  1و  ،7خرواص فیزیبری و درصررد

گرفته شدهاند.

ترکیب گازهای خروجی از کندانسرور دوم و نیرز تغییررات جررم

˗

دمای س

˗

جرم رسروب ،ضرخامت رسروب ،چگرالی رسروب ،ضرریب

اول و دوم بررا دادههررای شرررکت سررورهی اصررفهان مقایسرره شررد.

انتقال حررارت و جررم بررای لولره و پرره و کلیرهی خرواص

مقایسهی نتایج مدل با نتایج تجربی صن تی ارائره شرده از شررکت

حدس زده شرده بره

سورهی اصفهان در خصوص جرم چگالش یافتره در کندانسرور9

الیهی چگالش یافته حدس زده میشود.

فیزیبی در دمای ورودی و دمای س

 UF1چگالش یافته با تغییر دمای مایع خنککننرده در کندانسرور

دست میآیند.

و  2و خواص گراز خروجری از کندانسرور ،2بیرانکننردهی دقرت

˗

دمای س

˗

اگر اختفف بین دمای حدس اولیه و دمای سر

از م ادلههای  95و  91محاسوه میشود.

آمده از محاسوات کمتر از مقدار ت ری
دمای س

بسیار باالی این مدل اسرت .میرانگین خ رای دادههرای بره دسرت

بره دسرت

آمده از مدلسازی انجام شده نسوت به دادههای صن تی برای جرم

شدهی خ ا باشرد،

چگالش یافتره در کندانسرور اول و دوم بره ترتیرب  9/31و %2/22

حدس زده شده بره عنروان دمرای سر

الیرهی

است که اثوات مدل را به همراه دارد.
0

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،

شروع

دادههای ورودی

Tw, ∆t, v, Yuhf, YHf, YO2, YN2, Tin, P, ṁg

شرایط اولیه
Ts=Tw , R=1/1205, ynew = °

محاسوهی خواص مخلوط گاز ،اعداد بیب د و ضرایب انتقال حرارت
مقدار چگالش یافته ،ضخامت الیهی چگالش یافته و مقدار دمای جدید س
خیر

≤ Ts, new -Ts
1/119
بله

محاسوهی دما و غلظت گاز خروجی و جایگزین برای مرحله ب دی
افزودن گام زمانی
اتمام زمان فرایند

خیر

بله
پایان

شکل  .2الگوریتم مدلسازی تدوین شده.
11000
99111
تی
دادههای صن
industry
data
درجه
پنجمین5th
degree
پیشبینی مدل
model prediction

Industry data
Model prediction
4th degree

10000
91111

کمیت
بارگذاری ()kg
)(kg
quantity
Loading

7111
7000

9111
1000
011
800

295
215

290
211

285
205

280
201

270
271

275
275
Tw
)Tw (K)(K

1200
1000
800
600

111
600
400

211
400

5111
5000

265
215

9211
1400

1400

1200
9211

1111
6000

260
211

9111
1600

1600

مقدار بارگذاری ()kg

0111
8000

1/11 m/s
m/s
vv
==0.09

vv==0.09
m/s
1/11 m/s

1800
9011

1800

)Loading quantity (kg

vv==0.09
1/11 m/s
m/s

1111
9000

تی
دادههای صن
Industry
data
مدل
پیشبینی
Model
prediction
درجه
چهارمین4th
degree

2000
2111

2000

200

211
200
295

211
4000
255
255

295
215

290
211

285
205

290

280
201

285

275
275

)(K
)T Tw(K

275
280
Tw (K) 270
265
271
215

270

°0

260
211

w

شکل  .3مقایسهی نتایج صن تی با پیشبینی مدل بررای جررم چگرالش یافترهی

شکل  .4مقایسهی نتایج صن تی با پیشبینی مدل بررای جررم چگرالش یافترهی

اورانیم هگزافلوراید در کندانسور.9

اورانیم هگزافلوراید در کندانسور.2

1

265

0
260
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جدول  .1مقایسهی بین دادههای صن تی و نتایج حاصف از مدل برای خواص فیزیبی و درصد ترکیب گازهای خروجی از کندانسور2
ترکیب درصد گازهای خروجی از کندانسور2

جرم مولبولی

ظرفیت گرمایی ویژه در فلار ثابت

()kg/kmol

()kJ/kg.˚C

HF

O2

N2

UF1

دادههای صن تی

20/31

9/135

1/122

1/1512

1/0127

1/1117

پیشبینی مدل

20/510

9/137

1/1130

1/1121

1/0199

1/1117

جدول  .7تغییرات جرم  UF1چگالش یافته با تغییر دمای مایع خنککننده در کندانسور 9و 2
دمای مایع خنککننده
به کندانسور9
()˚C

-95±3
-91±3
-5±3
1±3
5±3
91±3
95±3
21±3

جرم  UF1چگالش یافته
(دادههای صن تی)
()kg

جرم  UF1چگالش یافته
(پیشبینی مدل)
()kg

خ ا
()%

دمای مایع خنککننده
به کندانسور2
()˚C

جرم  UF1چگالش یافته
(دادههای صن تی)
()kg

جرم  UF1چگالش
یافته (پیشبینی مدل)
()kg

خ ا
()%

5911
5911
1211
1911
7751
91111
1511
1911

5997
5932
1302
1329
7021/1
91123
1110
5110/2

1/33
1/12
2/13
3/12
9/97
1/23
9/93
9/959

-31±5
-31±5
-

221
711
-

211/3
717/1
-

7/1
1/00
-

 .3تحلیل متغیرهای مؤثر بر عملکرد کندانسور
متغیرهررای مسررتقف و م رؤثر در بررازدهی سیسررتم کندانسررور ،دمررا و

ضریب انتقرال حررارت جابرهجرایی ،اجررا شرده اسرت .نترایج در

سررررعت گررراز ورودی هسرررتند .الزم بررره یرررادآوری اسرررت کررره

شبف  5برحسب ت داد ردی های لوله در کندانسور قابف ملاهده

بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسور 9به نور مستقیم برر شررایط

است .هماننور که از نمودار ملاهده میشود ،با باال رفتن سرعت

عملیاتی و بازدهی کندانسور 2تأثیرگذار است .به همین دلیرف ،در

گاز ورودی به کندانسور ،مقدار ضرریب انتقرال حررارت در کرف

بررسی متغیرها و بهینهسازی ،شرایط کارکرد کندانسور 9در نظرر

کندانسور افزایش می یابد .ایرن نترایج برا توجره بره افرزایش عردد

گرفته شد که منجر بره افرزایش برازدهی کندانسرور 9و هرمچنرین

رینولدز با افزایش سررعت گراز ورودی قابرف پریشبینری برود .در

کندانسور 2میشود .بنابراین دو متغیر عملیاتی مسرتقف و مرؤثر برر

قسمتی از کندانسرور کره در پرنج ردیر

اول لولرههرا قررار دارد،

بازدهی کندانسرور 9در نظرر گرفتره شردند .بره نرور ویرژه ،ترأثیر

کاهش چلمگیری در ضریب انتقال حرارت گاز بر سر وح لولره

متغیرهای با اهمیت از جمله دمای مایع خنرککننردهی ورودی و

ملاهده میشود .الزم بره یرادآوری اسرت کره در ناحیرهی فروق،

سرعت گاز ورودی بر ضریب انتقال حرارت جابهجایی ،ضخامت

بیشترین میزان چگالش اورانیم هگزا فلوراید نیز اتفاق مریافترد.

الیهی چگالش یافتره  ،UF1برازده ،مقردار چگرالش یافتره  UF1و

این کاهش شدید درصد ترکیب اورانریم هگرزا فلورایرد در گراز

مقدار برفک تلبیف شده در نول کندانسورهای واحد جداسازی

ورودی بر پارامترهای مؤثر ،ضریب انتقال حرارت (عدد رینولدز،

هگزافلورایررد اورانرریم بررسرری شرردند .بررا اسررتفاده از نرررمافررزار

عدد لوئی

و عدد پرانتف) تأثیر مریگرذارد و همرین امرر موجرب

مدلسرازی تأییرد شرده ،سررانجام ،بهینرهسرازی شررایط عملیراتی

کاهش ضریب انتقال حرارت در این ناحیه میشود.

مایع خنککننردهی ورودی بره کندانسرور و گررفتن نترایج بررای

کندانسور برای ت یین بهتررین عملبررد کندانسرور انجرام شرد .در

 2.3اثر سرعت گاز ورودی بر ضخامت الیهی چگالش یافتـه UF1

ادامه ،تأثیر این متغیرها بر شرایط عملبرد کندانسور بررسی شرده

روی لولههای کندانسور

است.

در شبف  ،1اثر سرعت گاز ورودی بر شر اع (ضرخامت) مرادهی

 1.3اثر سرعت گاز ورودی بر ضریب انتقال حرارت

چگالش یافته  UF1برر سر

برای آگاهی از تأثیر سرعت گاز ورودی برر روی ضرریب انتقرال

است .در شبف  7نیز تغییرات ترکیب درصد مولی اورانریم هگرزا

حرارت جابهجایی در نول کندانسور ،برنامهی کرامسیوتری بررای

فلوراید در گاز در نول کندانسور برحسب ت داد ردی های لوله

سرررعتهررای  1/11 ،1/11و  1/92 m/sو در دمررای  270 Kبرررای

در کندانسور بررسی شده است.
91

لولرههرای کندانسرور بررسری شرده

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،
16
55.5
/5
55

=t
days
t=7.2
روز 7 2
/

2/5
4.5
24

=vv
m/s
=10.09
11 m/s
/

3.5
3/5

35
35

30
31

25
25

15
20
95
21
Number of row
ردیف
تعداد

صررورت گیرررد .بنررابراین ،عمررفً در لولررههررای میررانی و انتهررایی
کندانسور ،مقدار بسیار نراچیزی چگرالش انجرام مریشرود .امرا برا
کاهش سرعت گاز ورودی به کندانسور ،لولههای میانی و انتهایی

2

33
2/5
2.5

vv==0.06
m/s
1/11 m/s

سوب میشود که بیشترین مقدار چگرالش در ابتردای کندانسرور

ضریب
انتقال
)W/m
حرارت (.K
)2.K
Heat
transfer
coefficient
(W/m

vv
==0.12
1/92 m/s
m/s

TTww==203
283KK

هماننور که از شبف  1ملخص است ،افزایش سررعت گراز

کندانسور نیز در چگالش شرکت میکنند و در این حالت احتمال
گرفتگرری کندانسررور در زمررانهررای اولیرره و کررم ،بسرریار کرراهش

22
0°

55

10
91

مررییابررد .بایررد توجرره داشررت بررا توجرره برره نررول زیرراد کندانسررور

9/5
1.5

( ،)2/97 mسرعت گاز ورودی نمیتواند از حدی کرمترر باشرد،

شکل  .1اثر سرعت گاز ورودی بر ضریب انتقال حرارت جابهجرایی برر روی

زیرا در این صورت خرو گاز از کندانسور ملبف خواهد شد و

لولههای کندانسور.9

این مسررله خرود موجرب برروز پدیردهی گرفتگری در کندانسرور
10.08
/10

میشود .از شبف  1ملاهده میشود کره ضرخامت اورانریم هگرزا

10.07
/17
203KK
TwT=w=283
t = t7.2
=7/2days
روز

فلوراید چگالش شده در ناحیرهی اولیرهی کندانسرور شرامف پرنج

10.06
/11

ردی

10.05
/15

v =v0.06
=1/11m/s
m/s

=1/92m/s
m/s
v =v0.12

35
35

30
31

25
25

ثابتی دارند .این تغییرات شدید در ضخامت مواد چگرالش شرده،

10.03
/13

=1/11m/s
m/s
v =v0.09

15
20
95
21
Number of row

ناچیز بوده و در نرواحی میرانی و انتهرایی کندانسرور رونرد تقریوراً

)yy(m
)(m

10.04
/12

0°

55

10
91

لوله ،با شیب تندی کاهش یافته و پ

از آن ،این تغییرات

10.02
/12

تأییدکنندهی نتایج به دست آمده از مدلی اسرت کره در شربف 7

10.01
/19

ارائه شده است .به این صورت که تهنلینی عمدهی  UF1در پرنج
ردی

°0

اول لولههای کندانسور اتفاق میافترد و ایرن عامرف باعر

تغییرات زیاد درصد ترکیب گاز در این ناحیه شده است.

تعداد ردیف

شــکل  .1اثررر سرررعت گرراز ورودی بررر ضررخامت الیررهی چگررالش یافترره بررر
 3.3اثر سرعت گاز ورودی بر دمای سـطح الیـهی چگـالش یافتـه

کندانسور.9

UF1

0.24
1/22

1/22
0.22

در شرربف  ،0اثررر سرررعت گرراز ورودی بررر دمررای س ر

10.2
/2

چگالش یافتره  )Ts( UF1بررسری شرده اسرت .ایرن دادههرا بررای

T
Tww==203
283K
K

0.16
1/91

1/92
0.14
0.12
1/92

6

1/90
0.18

دمای مایع خنککنندهی ورودی  270 Kو در سه سررعت ،1/11

of UF
Mole
UFfraction
کسر مول 1

daysروزtt==7/27.2
v = 0.09 m/s
v=1/11 m/s

 1/11و  1/92 m/sگرراز ورودی ،توسررط نرررمافررزار مرردلسررازی
محاسوه شدهاند و برحسب ت رداد ردیر هرای لولره ،در شربف 0

1/9
0.1

نلان داده شده است.

0.08
1/10
0.06
1/11
35
35

30
31

25
25

15
20
21
95
Number of row

تعداد ردیف

10
91

55

0°

الیررهی

1/12
0.04

شکل  .7تغییرات مؤلفهی مولی  UF1در گاز در نول کندانسور.9

99

مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .
250
251

207
287
201
286.5
/5
T
Tww==203
283KK

200
211

286
201

t = 7.2 days

205
285.5
/5
205
285

=1/11m/s
m/s
v =v0.09
v=1 11 m/s

v=v1=/11
m/s
0.09
m/s

Ts
)(K
)Ts (K

1/92m/s
m/s
v =v=0.12

vv=1=/92
m/s
0.12 m/s

202
284.5
/5

/
v = 0.06
m/s

150
951

100
911

284
202

)kg
مقدارofبرفک (
Quantity
)mist (kg

روز t=7/2

vv==1/11
m/s
0.06
m/s

50
51

203
283.5
/5
77

55

16

24
Number
of row
تعداد ردیف

شکل  .8اثر سرعت گاز ورودی بر دمای س

3
3

22

91

203
283

295
215

الیهی چگالش یافتره  UF1در

290
211

285
205

275
280
201
275
Number
of row
تعداد ردیف

270
271

265
215

260
211

°0
255
255

شــکل  .9بررسرری تررأثیر سرررعت گرراز ورودی بررر مقرردار برفررک خروجرری از

کندانسور.9

کندانسور.9

افزایش عدد رینولدز و در

قسمتهای ابتدایی کندانسور افزایش مییابد (شبف  )0و شررایط

افزایش سرعت گاز ورودی باع

نتیجه افزایش میزان انتقال حرارت گاز میشود .این افزایش میزان

برای تلبیف ارات برفک درون کندانسور نامساعد مریشرود ،بره

انتقال حرارت ،شیب دمایی بیشتری را در الیهی جامد چگرالش

همین دلیف مقدار برفک خروجی از کندانسور به نور محسوسری

یافته ایجاد میکنرد .افرزایش شریب دمرا ،دلیرف عمردهی افرزایش

کاهش مییابد.

v = 0.12 m/s

اخرررتفف دمرررای سررر

مرررادهی چگرررالش یافتررره برررا مرررایع
 1.3اثر سرعت گاز ورودی بر بازدهی کندانسور

خنککنندهی ورودی است .در هر سه سرعت ،روند کاهلی Ts

اولیهی لولهها با شیب بسیار تند و به دنوال آن شریب

در شبف  ،91اثر سررعت گراز ورودی برر برازدهی کندانسرور در

در دو ردی

سره

شرایط سه سرعت گراز ورودی  1/11 ،1/11و  1/92 m/sبررسری

به ب د مفحظه میشود .این روند با توجه به ضخامت زیاد الیرهی

شده است .ایرن نمرودار نلراندهنردهی آن اسرت کره برا افرزایش

اولیهی لولرههرا (شربف  )1کره

سرعت گاز ورودی ،مقدار برازدهی کندانسرور افرزایش مرییابرد.

ایجاد تغییرات بسیار زیاد درجه حرارت را به همراه دارد ،من قری

دلیف این امر آن است که با افزایش سررعت گراز ورودی ،مقردار

و قابف قوول است .به دنوال آن ،با کاهش ضخامت الیهی  UF1پر

ضریب انتقال حرارت درون کندانسور افزایش مییابرد و گرمرای

کمتری تا ردی

سه و در نهایت روند تقریواً ثابتی از ردیر

 UF1چگالش شده در پنج ردی

از پنج ردی

اولیه ،این نمایهی درجه حرارت به میزان قابرفتروجهی

بیشتری از گاز خار میشود ،در نتیجه نررخ چگرالش افرزایش

کم شده و در نتیجه با روند تقریواً پایدار و ثابتی روبهرو میشود.

یافته و اورانریم هگرزا فلورایرد بریشترری در کندانسرور چگرالش
مییابد .همچنین از نمودار ملاهده میشود با افزایش دمرای مرایع

 4.3اثر سرعت گاز ورودی بر مقدار برفک خروجی از کندانسور

خنککنندهی ورودی ،مقدار بازدهی کندانسور کاهش مرییابرد.

شبف  ،1اثر سرعت گاز ورودی بر مقدار برفرک تولیرد شرده در

دلیف این کاهش ،افزایش دمای س

کندانسررور را نلرران مرریدهررد .ایررن نمررودار ،برررای دمررای مررایع

همین امر سوب میشود مقردار  UF1کرمترری در کرف کندانسرور

خنررککننرردهی ورودی  270 Kو در سرره سرررعت  1/11 ،1/11و

چگالش یابد و در نتیجه مقدار  UF1بیشتری به صرورت گراز از

 1/92 m/sبرای گاز ورودی بره دسرت آمرده اسرت .برا توجره بره

کندانسررور خررار شررود .سرررعت گرراز ورودی  1/92و 1/11 m/s

نمرودار ،با افزایش سرعت گاز ورودی ،مقدار برفک خروجری از

اختفف کمری در برازده مریشرود در حرالیکره سررعت گراز

باع

ورودی  1/11 m/sروند کاهلی بیشتری را در بازده به همراه دارد.

کنردانسور کراهش مییرابد .دلیرف ملاهدات فوق آن است که برا
افزایش سرعت گاز ورودی ،دمای س

الیهی چگالش یافته است و

الیهی چگالش یافته در

92

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،
911
100

99111
پیشبینی مدل
چهارمین درجه

1098

0.12
m/s
v=v1=/92
m/s

1196

91111

v=1/11 m/s

1294

0.06 m/s
v=1/v11= m/s

بازده ()%

1190

)Efficiency (%

v=1/11vm/s
= 0.09 m/s

1292

0111
7111

0088

1111

0186

5111

0284
295
215

290
211

285
205

280
201

275
275
)Tw (K

270
271

265
215

260
211

مقدار بارگذاری ()kg

1111

0282
255
255

215

211

205

)Tw (K

201
275
)Tw(K

271

215

211

2111
255

شکل  .11تأثیر دمای مرایع خنرککننردهی ورودی برر مقردار کلری چگرالش

شکل  .11بررسی اثر سرعت گاز ورودی بر بازدهی کندانسور.9

 UF1درون کندانسور.9

 1.3تأثیر دمای مایع خنککنندهی ورودی بر مقـدار کلـی UF1

 7.3چگونگی توزیع برفک در طول کندانسور

چگالش یافته درون کندانسور

در شبف  99اثر دمای مایع خنککنندهی ورودی بر روی مقردار

 1.7.3درصد فوق اشباع گاز ورودی در طول کندانسور

کلی مادهی تهنلین شده  UF1درون کندانسور بررسی شده است.

شبف  92روند تغییرات درصد فوق اشواع گاز را برحسرب ت رداد

برررای مررایع

ردی های لوله در کندانسور نلان میدهد .هماننور کره از ایرن

خنککننده ورودی به کندانسور در سرعت  1/11 m/sبرای گاز

نمودار ملخص است ،باالترین مقدار برای درصد فوق اشرواع در

ورودی ،پیشبینی شده است .شربف  99نلراندهنردهی دو رونرد

اوایف کندانسور اتفاق میافترد .در ناحیرهی شرش ردیر

اولیرهی

متفررراوت افزایلررری و کاهلررری در اثرررر افرررزایش دمرررای مرررایع

لولهها ،روند کاهلی میزان برفک تولیدی برا شریب بسریار تنردی

خنککنندهی ورودی است .به ایرن صرورت کره در محردودهی

ملاهده میشود که به دنوال آن پ

از این ناحیه ،تغییررات رونرد

درجه حرارت  250تا  ،203 Kروند افزایش میزان  UF1چگاللی

مفیمتر و سرانجام تقریواً مقدار ثابتی را پیدا میکند .هر چه مقدار

و به دنورال آن در حررارتهرای براالتر ترا  213 Kرونرد کاهلری

فوق اشواع بودن از مقدار بحرانری آن (کره در شررایط کندانسرور

ملاهده میشود .دلیف روند مفحظه شده این است که در ابتدا برا

تقریواً برابر  9است) بیشتر شرود ،احتمرال تلربیف ارات برفرک

افزایش دمای مایع خنرککننردهی ورودی بره کندانسرور ،مقردار

درون کندانسور افزایش مییابد .بنابراین درصد براالیی از برفرک

برفک تولید شده کاهش مییابد که این عامف سوب افزایش جرم

در قسمتهرای ابتردایی کندانسرور تلربیف مریشرود و عمرفً در

 UF1تهنلین شده در داخف کندانسور میشرود .ولری در دماهرای

قسمت های میانی و انتهایی کندانسور ،درصد فوق اشواع به مقدار

باالتر ،هر چند که مقدار برفک خروجی کاهش مرییابرد ،امرا بره

بحرانی خود نزدیک شده و احتمال تلبیف ارات برفک در عمف

ایررن دادههررا توسررط مرردل در هلررت دمررای مختل ر

دلیف دمای باالی س

لولههای کندانسور ،مقدار چگرالش درون

به صفر میرسد.

کندانسور کاهش پیدا میکند .در حقیقرت ،بررای حرداک ر شردن
مقدار جرم تهنلین شرده  UF1در کندانسرور ،مقردار دمرای مرایع

 2.7.3غلظت برفک در طول کندانسور

خنککنندهی ورودی باید نوری تنظیم شود که  )9مقدار برفک

در شبف  93میتوان غلظت برفک را در نول کندانسور برحسب

خروجی از کندانسور به حداقف برسد و  )2شرایط برای چگرالش

ت داد ردی های لوله ملاهده کرد .هماننور کره از ایرن نمرودار

مواد درون کندانسور فراهم باشد.

ملخص است ،بیشترین غلظت برفرک در قسرمتهرای ابتردایی
کندانسور تلبیف میشود .نتایج به دست آمده در دو شبف  92و
 93با یکدیگر سازگاری خوبی دارند.
93

مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد . . .

16

کندانسور افزایش یافته و همچنین به علرت چگرالش نراهمگن برر

v = 0.09 m/s

24
33

35
35

30

31

15
20
21
95
Number of row

25

25

10
91

تعداد ردیف

55

0

روی لولههای کندانسرور و ترهنلرین شردن بریش از حرد مرواد در

سطح فوق اشباع شدن

v=1/11 m/s

55

Level of supersaturation

TTw
w=203 K
= 283 K
t =t=7.2
7/2 days
روز

77

کررمتررر از ایررن مقرردار انتخرراب شررود مقرردار برفررک خروجرری از

قسررمتهررای ابترردایی ،احتمررال گرفتگرری در کندانسررور برریشتررر
میشود.
از تحلیف و بررسی نتایج و نمرودارهرا ملرخص مریشرود کره

22

سرعت بهینه برابر  1/11 m/sاست .نمودارها نلان میدهند که هر

91

چه سرعت ،بیشتر از این مقدار انتخراب شرود ،هرر چنرد برفرک

°

خروجی از کندانسور کاهش و مقدار بارگیری افزایش مرییابرد،

شکل  .12تغییرات درصد فوق اشواع گاز برحسب نول کندانسور.9

ولی مواد به صورت ناهمگن درون کندانسور چگالش مرییابنرد.
در حالرت نراهمگن ،مررواد فقرط در لولرههررای ابتردایی کندانسررور

14
92
12
92

Tw==203
Tw
283 K
K
t =t=7.2
7/2days
روز
v = 0.09 m/s

16

35
35

15
20
21
95
Number of row

تعداد ردیف

10
91

5
5

کاهش میدهد و هم موجرب گرفتگری زودهنگرام در زمرانهرای

3
GG (g/m
( )(g/m3

08

30
31

شرکت نمیکننرد .چگرالش نراهمگن ،هرم برازدهی کندانسرور را

10
91

v=1/11 m/s

25
25

چگالش مییابند و لولههرای میرانی و انتهرایی عمرفً در چگرالش

پایین میشود .از نرفی در سرعتهای پایینتر از مقدار بهینره ،برا
توجه به وجود موانع بسیار در مسیر گراز درون کندانسرور ،عورور

24

گاز به سختی از کندانسور انجرام شرده و ممبرن اسرت منجرر بره

22

گرفتگی زودهنگام شود.

°00
°

 .1نتیجهگیری

شکل  .13تغییرات غلظت برفک در نول کندانسور.9

در این پژوهش ،مدلسازی و بهینهسازی دو کندانسور با آرایرش

 .4بهینهسازی شرایط عملیاتی

سررری واحررد جداسررازی اورانرریم هگررزا فلورایررد از ترکیررب گرراز

هماننور که پیشتر بیان شد ،از بین متغیرهرای مرؤثر برر برازدهی

خروجی رآکتور فلوراسیون مجتمع شرکت سوخت رآکتورهرای

کندانسررور و مقرردار کررف مررادهی چگررالش یافترره ،دمررای مررایع

هستهای اصفهان انجام شد .هردف عمردهی ایرن پرژوهش ،بهورود

خنککننردهی ورودی بره کندانسرور و سررعت گراز ورودی بره

نتررایج پرریشبینرری شرردهی ایررن مرردلسررازی جدیررد در مقایسرره بررا

کندانسور قابف تغییر هستند .از تحلیرف و بررسری برر روی ایرن دو

مدلسازیهای قولی بود .نوآوریهرای مردلسرازی ایرن پرژوهش

متغیر این نتیجه حاصف مریشرود کره دمرای مرایع خنرککننردهی

شامف  )9محاسوهی ضریب انتقال حرارت با استفاده از تلابه انتقال

ورودی به کندانسور باید نوری انتخاب شود که در آن دما ،هرم

حرارت واحد جداسرازی مجتمرع شررکت سروخت رآکتورهرای

برفرررک خروجررری در کرررمتررررین مقررردار ممبرررن باشرررد و هرررم

هستهای اصفهان با سیسرتم فراینرد خرالصسرازی هروا از ترکیرب

بیشترین مقدار چگالش اورانیم هگزا فلورایرد در کندانسرور رخ

هوا -بخارآب و  )2محاسوهی شرایط تلبیف برفک و تأثیر آن بر

دهد .با توجه به نمودارهای ارائه شده ،دمای  ،203 Kدمای بهینره

بازدهی کندانسور  )3توانایی مدل در راسرتای پریشبینری خرواص

برای مایع خنککنندهی ورودی است .این دما ،تنها دمایی اسرت

فیزیبی ترکیب گازها ،درجهی حرارت ترکیب گازهرا ،برازدهی

که در آن بیشتررین مقردار چگرالش و در عرین حرال کرمتررین

کندانسور و مقدار اورانیم هگزا فلوراید چگالش یافته در هر زمان

مقدار برفک خروجی از کندانسور حاصف میشود .هرمچنرین در

و هر مبران از کندانسرورهای  9و  2اسرت .ت رابق بسریار مناسرب

این دما ،بازدهی کندانسور در حرد م لروب  %13اسرت .اگرر دمرا

نتایج به دست آمده از مدل با نتایج تجربی ،نلراندهنردهی دقرت
92

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،75 ،

بسیار براالی ایرن مردل اسرت .میرانگین خ رای مردل بررای جررم

نمادها

چگالش یافته  UF1کندانسور اول( %9/31 ،بیلرینه خ را %3/12 :و

A
Cp

کمینه خ ا )%1/23 :و بررای کندانسرور دوم ( %2/22بیلرینه خ را:

D

 %7/1و کمینه خ ا )%1/00 :است .همچنین در این پژوهش ،ترأثیر

R

متغیرهای مؤثر در نول کندانسرورهای واحرد جداسرازی اورانریم

di

از مدل تأیید شده ،برای به دسرت

hh

آوردن مقادیر بهینهی متغیرهای مؤثر استفاده شد .سرعت بهینرهی

hm

گاز ورودی برابر  1/11 m/sو دمرای بهینره مرایع خنرککننردهی

hsv

ورودی  203 Kاست .با این شرایط بهینه ،بازدهی کندانسرور %13

k

خواهد بود.

L

هگزافلوراید بررسی شد .سس

ṁ

مرردل ارائرره شررده در مقایسرره بررا دادههررای صررن تی ،مرریتوانررد

'm

متغیرهای برا اهمیرت از جملره  )9برازدهی کندانسرور ( )2ضرریب

t

انتقال حرارت  )3خواص مخلوط گاز در حال چگالش  )2مقادیر

Δt

 UF1چگاللی و  )5برفرک خروجری از کندانسرور را پریشبینری

n

کند .مقایسهی نتایج به دست آمده از مدلسازی تردوین شرده در

w

این پژوهش با دادههای صن تی ،نلاندهندهی دقت بسیار مناسرب

y

و در نتیجه خ رای بسریار کرم اسرت کره هردف اصرلی ایرن کرار

T

پژوهلی ی نی بهوود مدلسازی انجام شده ،را به همراه دارد.

W
Q
Le

قدردانی
بدین وسیله از حمایتهای مالی دانلگاه صن تی اصفهان تلربر و

2

س ( )m
ظرفیت گرمایی ویژه )(J/kg K
ضریب نفوا انتقال جرم ()m2/s
ش اع لوله ()m
ق ر داخلی لوله ()m
2
ضریب انتقال حرارت ()W/m K
ضریب انتقال جرم ()kg/m2 s
گرمای نهان تص ید )(J/kg K
ضریب انتقال حرارت رسانلی ()W/m K
نول پره ()m
دبی جرمی ()kg/s
نرخ چگالش درون کندانسور ()kg/s
زمان فرایندی ()s
گام زمانی ()s
ت داد حجم کنترل
ترکیب درصد UF1
ضخامت الیهی  UF1چگالش یافته بر روی س
دما ()K

()m

نول حجم کنترل ()m
نرخ انتقال حرارت ()W
عدد لوئی

زیرنویسها
مخلوط گاز
g
 condرسانلی
پره
fin
الیه چگالش یافته از UF1
بر روی س
s

قدردانی میشود.

r
lat
in
out
w
sens
Tube

مایع خنککننده
نهان
ورودی
خروجی
دیواره
آشبار
لوله

پینوشتها
1. Phthalic anhydride
2. Logarithmic mean temperature difference
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. . . مدلسازی و بهینهسازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد
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