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چکـیده
طراحي ساختمانهای احداثشده بر روی شیرواني نسبت به طراحي ساختمانها با بستری مسطح متفاوت است .در این
مطالعه ابتدا مختصری در خصوص الزامات کد مدرن در ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب بحث ميشود .سپس با
بیان روشهای مختلف ،روش دینامیکي بار افزاینده برای ارزیابي ظرفیت فروریزش انتخاب ميشود .همچنین به دلیل
تغییر رفتار قابلتوجه در ساختمانهای احداثشده بر روی سطوح شیرواني و مسطح ،تحلیلهای ظرفیت فروریزش برای
ساختمانها تحت شالوده مسطح ،شیبدار و پلهای در نظر گرفته ميشود .در گام بعدی نتایج ظرفیت فروریزش توسط
منحني ) Sa,avg (0.2T–3T,5%برای زمینلرزههای حوزه نزدیک و دور بررسي ميشود .درنهایت حساسیت سنجي
پارامتر ارتفاع ساختمان بر روی ظرفیت فروریزش مورد ارزیابي قرار ميگیرد .طبق نتایج بهدستآمده ،در ساختمانهای
احداثشده بر روی شیب ،شکافهای نامنظم نمایان شده است و همچنین در ساختمان تحت شالوده شیبدار اثرات
چرخشي قابلتوجهي در طبقات باال نمایان است .فروریزش در ساختمان تحت شالوده مسطح به دلیل نارسایي خمشي در
تیرها و ستونها و در ساختمان تحت شالوده شیبدار و پلهای براثر ترکیبي از شکست برشي ستونهای کوتاه و نارسایي
خمشي تیرها و ستونهای در طبقه باالتر از سطح پایه بیشینه بوده است .بهطورکلي ساختمان تحت شالوده شیبدار
متحمل بیشترین آسیب و ساختمان تحت شالوده مسطح متحمل کمترین آسیب شدهاند .درنهایت با حساسیت سنجي
ارتفاع مشخص شد که در ساختمانهای بلند تحت شالوده شیبدار و پلهای ،ظرفیت فروریزش به مقدار حداقل ميرسد و
احداث این نوع سیستم سازه-شالوده در حوزه نزدیک غیرقابلقبول است.

واژگـان کلـیدی :ظرفیت فروریزش ،ظرفیت باربری ،شالوده مسطح ،شالوده شیبدار ،شالوده پلهای.

 -1دانشجوی کارشناسی عمران ،دانشکده فنی مهندسی گرگان ،دانشگاه گلستان
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک ،دانشکده فنی مهندسی گرگان ،دانشگاه گلستان،
 -2استاديار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی مهندسی گرگان ،دانشگاه گلستان( ،نويسنده مسئول) Biglari.a@gmail.com
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طي دهههای گذشته ،گسترش شهرها با روندی بسیار سریع مواجه بوده است .بهطوریکه افزایش رشد ،نهتنها در کالنشهرها
بلکه در نواحي شیبدار نیز مشاهده شد .یکي از عوامل مهم در خصوص افزایش ساختوساز در نواحي شیبدار ،منظره زیبا و
شرایط آب و هوایي مطلوب بوده است .این عامل منجر به ساخت انبوهي از ساختمانهای بتن مسلح در نواحي شیبدار شده است.
بااینوجود ،در این نواحي ساختمانها در سطوحي با شیبي مالیم نیز احداث ميشوند .در این موارد ،عملکرد ساختمانها به عملکرد
ساختمانهای نواحي مسطح نزدیک است .اما زماني که ساختوساز در نواحي کوهستاني در نظر گرفته شود ،در محاسبات سازه
ميبایست شیب طبیعي زمین در نظر گرفته شود .ازاینرو در این ساختمانها شالوده بهصورت پلهای طراحي ميشود .در صورت
وجود شیبهای بسیار تند ،در اغلب ساختمانها شالوده بهصورت شیبدار در نظر گرفته ميشود [.]1
مسئلهای که در شبیهسازی ساختمان تحت شالوده مسطح و ساختمان تحت شالوده شیبدار و پلهای تفاوت ایجاد ميکند،
نامنظمي ساختاری سازی است .باید توجه کرد هندسه سازه ساختمانهای نواحي شیبدار نسبت به هندسه سازه ساختمانهای
مسطح تفاوت قابلتوجهي دارد [ .]7در این ساختمانها بينظمي ساختاری قابلتوجهي در نقشه و در ارتفاع مشاهده ميشود.
بهطوریکه به دلیل وجود افزایش تعداد ستونهای کوتاهتر در جهت بخش شیبدار ،تغییرات در جرم ،پایداری و سختي طبقات در
امتداد ارتفاع ایجاد ميشود [ .]3قابلذکر است نهتنها توپوگرافي زمین شیبدار بر ساختار سازهها تأثیرگذار است ،بلکه رعایت
الزامات طراحي سازه ،شیوههای صحیح ساختوساز و مقاومسازی ناپایداری شیب زمین نیز در کاهش خسارات ناشي از زمینلرزه از
اهمیت قابلتوجهي برخوردار است [ .]4اما درهرصورت با افزایش حساسیت ساختار ساختمان ،رفتار دینامیکي پیچیدهتری در هنگام
زمینلرزه مشاهده ميشود [.]3
اخیراً ،در کدهای طراحي لرزهای ،تغییرات مهمي در الزامات طراحي ساختمانهای متشکل از قاب در نظر گرفته شده است.
ازآنجایيکه در سازههای بتن مسلح قاب اثر تردشکني قابلتوجهي شناسایي شده است ،مقدماتي در خصوص تقویت تیرستونهای
ضعیف در نظر گرفته شده است این الزامات اضافهشده در طراحي لرزهای منجر به توسعه کدهای طراحي لرزهای تحت عنوان کد
لرزهای مدرن 1شده است] .[5تحقیقات بسیاری در خصوص ارزیابي کد طراحي لرزهای مدرن برای سازههای بتني مسلح قاب با
ساختاری منظم و نامنظم تحت شالوده مسطح انجام شد [ .]1اما مطالعات در خصوص ویژگيهای سازه تحت شالوده پلهای و
شالوده مسطح بسیار محدود است [ .]1عالوه بر این ،در مطالعات قبلي کدهای طراحي لرزهای فعلي و مدرن در خصوص
ساختمانهای حوزه دور بررسي شد .درحاليکه ،بسیاری از ساختمانها در نواحي کوهپایهای فروریختند .عالوه بر این ،هیچیک از
کدهای طراحي لرزهای فعلي ،دستورالعمل خاصي برای ساختمانهای نواحي شیبدار ارائه نميدهد .بنابراین ،ارزیابي خسارات ناشي
از زمینلرزه در ساختمانهای مرتفع که توسط کد طراحي لرزهای مدرن طراحي شدهاند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.

 .2ارزيابی فروريزش ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب
شبیهسازی فروریزش در اثر ارتعاشات زمینلرزه کامالً به مدلهای آزمایشگاهي وابسته است .بااینحال روشهای تحلیلي
محاسبه فروریزش در شبیهسازی پاسخ لرزهای غیرخطي با تعیین متغیرهای مرتبط انجام شد .این شبیهسازیهای عددی درنهایت
به تخمیني از ظرفیت سازه منجر ميشود .تالشهای اولیه برای تجزیهوتحلیل آسیبپذیری مبتني بر ظرفیت با استفاده از
تجزیهوتحلیل استاتیک غیرخطي انجام شد [ .]9سپس با تحقیقات بیشتر [ ،]1-8از روش بار افزاینده دینامیکي [ ]10و سایر
روشهای تحلیل در خصوص محاسبه ظرفیت فروریزش لرزهای استفاده شد .باید توجه کرد تمامي این روشها به تخمیني
قابلاعتماد از استحکام ،سختي و ظرفیت تغییر شکل در اثر وارونگي بستگي دارد.
ازآنجایي که ارزیابي فروریزش نیاز به مقایسه با نتایج آزمایشگاهي دارد  ،در شبیهسازیهای عددی فروریزش از مدل
انعطافپذیر تودهای 7بهطور گستردهای استفاده ميشود .این مدل بهراحتي با نتایج آزمایشگاهي قابلبررسي است [ .]10، 11در
مدل انعطافپذیر تودهای تغییر شکل نیروی یک عنصر توسط منحني ستون فقرات 3تعیین ميشود .این منحني از طریق مطالعات
تجربي محاسبه ميشود .بر اساس چگونگي محاسبه دو تعریف مختلف از منحني ستون فقرات بهصورت (الف) منحني ستون فقرات
یکنواخت و (ب) منحني ستون فقرات چرخهای تعیین ميشود [ .]17توسعه پارامترهای منحني ستون فقرات یکنواخت بر اساس
آزمایشهای انجامشده بر روی  775ستون مستطیلي صورت ميگیرد .بنابراین ،شبیهسازی فروریزش با استفاده از این پارامترها نیاز
به شبیهسازی تغییر شکلهای بزرگ در مدل تحلیلي دارد .از طرفي دیگر ،منحني ستون فقرات قابلقبول در  ASCE 41مبتني بر
آزمایشهای چرخهای هستند [ .]14بنابراین ميتوان از پارامترهای منحني ستون فقرات  ASCE 41در رابطه با مدلسازی
1 Modern seismic code
2 lumped‐ plasticity model
3 backbone curve
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هیسترتیک استهالک انرژی تغییر شکلهای بزرگ در اثر تخریب سختي و استفاده کرد .عالوه بر مدلسازی منحني هیسترتیک،
شبیهسازی صحیح از رفتار کرنش نرم شدگي در حالت غیرخطي از اهمیت ویژهای برخوردار است 2[ .و  .]14بااینحال مدل
انعطافپذیر تودهای تنها برای بخشهای جداگانه یا مقادیر عمومي از پیش تعیینشده ارزیابي ميشوند که این روش ممکن است
منجر به خطا شود [.]10، 11
زماني که فروریزش در ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب در نظر گرفته ميشود ،شکست برشي ناشي تعیینکننده
ظرفیت فروریزش تعیین ميشود .شکست برشي در عضو بتن مسلح ،شکستي بالقوه در ساختمانهای  ،RCمخصوصاً در
ساختمانهای احداثشده بر روی شیب تحت شالوده مسطح و پلهای متشکل از ستونهای کوتاه است .طبق روش طراحي بر
اساس عملکرد ،شکست برشي منجر به از دست دادن ظرفیت باربری محوری در ستونها ميشود [ .]15، 11در پژوهشهای
ابتدایي ،شکست برشي در ساختمانهای بتن مسلح منجر به فروریزش بهطور غیرمستقیم ميشد .بهطوریکه بر اساس مشاهده
تجربي تغییرات در ستونها تشخیص شکست برشي در مدل تحلیلي استفاده ميشد [ .]8بعدها ،بر اساس همین شواهد تجربي اثر
افزایش بارمحوری بر روی شکست برشي بهتر آشکار شد .بهگونهای که با افزایش بارمحوری ظرفیت چرخش پالستیک شکست
برشي از بین ميرود [ .]14بر اساس این پژوهشها ،دستورالعملي در خصوص ارتباط شکست برشي و ظرفیت فروریزش ارائه
ميشود .این رابطه بر اساس آزمایش  724ستون مستطیلي در نظر گرفته شد .در این آزمایش تنها  7ستون کوتاه مستعد شکست
برشي بودند .درنهایت زماني که ظرفیت باربری عمودی به صفر برسد ،فروریزش اتفاق ميافتد [ 13و  .]14در مطالعات بعدی،
آزمایش برای  33ستون کوتاه در نظر گرفته شد .این آزمایش منجر به ارائه مدل شکست برشي متفاوت از مدل  ASCE 41شد.
در این مدل ترکخوردگي بتن قبل و پس از رسیدن به نقطه استحکام در نظر گرفته ميشود .این موضوع سبب ميشود مقاومت
برشي بهتدریج کاهش یابد و در نقطه شکست محوری (ناشي از بین رفتن ظرفیت باربری عمودی) به صفر برسد.

شکل  .1نمونههایی از فروریزش سازههای احداثشده بر روی شیروانی.

در روش دینامیکي بار افزاینده ،ارتعاش زمینلرزه بهصورت تدریجي تا زمان فروریختن ساختمان اعمال ميشود .اما انتخاب
مناسب ارتعاش زمین موضوعي مهم در ارزیابي ریزش ساختمانها است [ .]1بهطوریکه ارتعاش بیشینه زمینلرزه با دوره بازگشت
باال ميتواند طیف متفاوتي را نسبت به ارتعاش بیشینه زمینلرزه با دوره بازگشت کوتاه ایجاد کند .شکل این طیف بهتنهایي تأثیر
مستقیمي بر ظرفیت فروریزش ساختمان دارد .ایدئالترین روش برای در نظر گرفتن تأثیرات شکل طیفي ،انتخاب سوابق ارتعاشات
زمین است .اما انتخاب این سوابق بر اساس  1conditional mean spectrumدشوار است .زیرا در ساختمانها با پریود طبیعي
متفاوت ،نیازمند سوابق ارتعاشات متفاوت زمین است .به همین دلیل تحقیقات اخیر نشان ميدهد که  7IMميتواند در خصوص
ارزیابي ظرفیت فروریزش سازه مفید باشد IM .متشکل از شتاب طیفي متوسط ) Sa,avg (0.2T–3T, 5%که نشاندهنده میرایي
 ٪5در طي بازه زماني 𝑇 0.2تا 𝑇 3است .دلیل انتخاب پریودهای باالتر از  Tو پایینتر از  Tدر ) Sa,avg (0.2T–3T, 5%در
نظر گرفتن نرم شدگي ساختمان در نزدیکي نقطه فروریزش است .این موضوع منجر به افزایش دقت در شبیهسازی شتاب طیفي
) Sa,avg (0.2T–3T, 5%نسبت به ) Sa (T, 5%ميشود [.]1
در تمامي مطالعات قبلي ،ظرفیت فروریزش تنها به ساختمانهایي با ساختار منظم تحت شالوده مسطح محدود شده بود.
همچنین این پژوهشها اغلب مبتني بر مدلهای دوبعدی تحت ارتعاش یکطرفه بودهاند .اما در این پژوهش الزامات کد مدرن
تحت روش دینامیکي بار افزاینده در تحلیل ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب به کار گرفته شد .هدف اصلي ارزیابي ظرفیت
1 conditional mean spectrum
2 Intensity measure
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فروریزش ساختمانهای بتن مسلح بر روی شیب است .ازآنجایيکه رفتار ساختمانهای احداثشده بر روی شیب تحت شالوده
مسطح با رفتار ساختمان تحت شالوده پلهای و شیبدار تفاوت قابلتوجهي دارند [ ،]1ظرفیت فروریزش ساختمانها ابتدا تحت
شالوده مسطح ،سپس تحت شالوده شیبدار و درنهایت تحت شالوده پلهای بررسي ميشوند .همچنین به دلیل تفاوت در هندسه
سازه در اثر شالودههای متفاوت ،اثر نامنظمي نقشه نیز در شبیهسازی در نظر گرفته ميشود .بهعنوان مطالعه بیشتر ،حساسیت
سنجي تعداد طبقات ساختمان بر روی ظرفیت فروریزش بررسي ميشود .همچنین قابلذکر است شبیهسازی ظرفیت فروریزش هم
در حوزه نزدیک و هم در حوزه دور تحت ارتعاش دومحوری زمینلرزه ارزیابي ميشود.

 .3مبانی شبیهسازی عددی
بهمنظور ارزیابي شبیهسازی عددی ،طرحي کلي برای ساختمانهای موردمطالعه در شکل  .7الف نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  7نمایان است ،سه نوع ساختمان با شالوده مسطح ،شالوده شیبدار و شالوده پلهای (شکل  ، )7در نظر گرفته
شده است.
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شکل  .2الف .طرح کلی پالن مدلهای ساختمان .ب .ساختمان تحت شالوده مسطح ،پ .ساختمان تحت شالوده
شیبدار ،ت .ساختمان تحت شالوده پلهای.

ازآنجایيکه در پژوهش ] [1ویژگيهای دینامیکي ساختمانها در تعداد طبقاتي باالتر از سطح پایه بیشینه 𝑚  0.4در نظر گفته
شده است ،بنابراین ،همان طبقهبندی ارتفاع در پژوهش] ،[1در این مطالعه تعیین شده است .این شبیهسازی در محیط نرمافزار
عددی  ]12[ ETABS 2018طبق ضوابط آییننامه لرزهای طراحي و تحلیل ميشود .بهطوریکه در تمامي مدلهای ساختماني
اثر ترکیبي از بارهای ثقلي و لرزهای ارزیابي ميشود .در طراحي لرزهای تمامي ساختمانهای تحت شالوده مسطح ،شیبدار و پلهای
طراحي با محدودیت مبتني بر ارتفاع ساختمان باالتر از سطح پایه بیشینه در نظر گرفته شده است .در این شبیهسازی ارتفاع طبقات
در تمامي مدلها 𝑚  3.7تعیین شده است .همچنین در خصوص ساختمانهای تحت شالوده پلهای ،گرادیان شیب  1⁄7فرض شده
است .در نرمافزار عددی  ،ETABSتیرها و ستونها توسط قاب سهبعدی با دیافراگم صلب مدلسازی شدهاند .ازاینرو اثر رفتار
غیر خطي هندسي در تحلیل و طراحي در نظر گرفته ميشود .درنهایت نتایج در قالب زمان تناوب ارتعاش سازه در دو محور اصلي
ساختمان ،نیروهای طراحي و مقدار تغییر شکل اعضای محاسبه شده است.
بر اساس نتایج تحلیل مودال سازهها ،میانگین زمان تناوب ساختمانهایي تحت شالوده شیبدار و شالوده پلهای با ارتفاع باالتر
از سطح پایه بیشینه تقریباً به زمان تناوب ساختمانهایي متناظر تحت شالوده مسطح نزدیک است .نتایج پژوهش با اختالف کمتر از
 %1.5با نتایج مطالعات ] [1مطابقت دارد .بر این اساس ،ضریب برشي پایه طراحي برای تمامي ساختمانها تقریباً یکسان است.
بهمنظور شبیهسازی رفتار غیرخطي در اعضای تحت خمش ،مفصل پالستیک خمشي در هر دو انتهای تیرها در نظر گرفته
شده است .همچنین اثر برهم کنش خمش دومحوره و نیروی محوری در هر دو انتهای ستونها اعمال شده است .این پارامترهای
موثر در منحني رفتار تیرها و ستونها مطابق دستورالعمل  ]13[ ASCE 41تعیین مي شود .درنهایت برای اعمال اثر میرایي در
شبیه سازی عددی ،میرایي رایلي به مقدار  ٪5تعریف مي شود.
توجه به این نکته ضروری است که در مطالعه ساختمان تحت شالوده مسطح و پلهای ،اثر پیچش در جهت عمود بر شیب به
دلیل بينظمي مشاهده ميشود .بنابراین ،از اثر افزاینده استفاده همزمان از دو مؤلفه افقي در بار افزاینده دینامیکي استفاده ميشود.
به طوری که برای هر شتابنگاشت ،دو تحلیل که با تعویض دو مؤلفه افقي ارتعاش زمین در امتداد محور های اصلي متعامد همراه
است ،در نظر گرفته مي شود.در این تحلیل ها ،ریزش سازه با وقوع هر یک از حالتهای حدی زیر تعریف مي شود( :الف) افزایش
جزئي در ) Sa,avg (0.2T–3T, 5%دیده شود؛ (ب) حداکثر تغییر شکل نسبي طبقات بیش از  ٪10باشد؛ و (ج) خرابي محوری
4

ستونها ،که منجر به از بین رفتن ظرفیت باربری گرانشي ميشود .در نهایت ،شدت حرکت زمین برای هر یک از دو تحلیل دو
مولفه افقي ثبت مي شود.

 .4شبیهسازی عددی ظرفیت فروريزش لرزهای
در این بخش ،تحت سه گام پاسخ لرزه ای ساختمان ها تحت شالوده مسطح ،شیب دار و پله ای بررسي مي شود .در گام اول
نتایج ظرفیت باربری دینامیکي برای ساختمانهای طراحي شده در اثر اعمال شتابنگاشت حوزه دور بررسي مي شود .سپس همین
ارزیابي بر طبق اعمال شتابنگاشت حوزه نزدیک انجام مي شود .در نهایت حساسیت سنجي بر روی اثر تعداد طبقات در پاسخ لرزه
ای ساختمان تحت شتابنگاشت حوزه دور و نزدیک بررسي مي شود.
در گام اول ،بررسي نتایج ظرفیت باربری دینامیکي برای ساختمانهای طراحي شده در نواحي لرزه خیزی زیاد در اثر اعمال
شتابنگاشت حوزه دور (با بیش از  50کیلومتر فاصله از مرکز زمینلرزه) محاسبه شده و در شکل  3نشان داده شده است.
Sa,avg [0.2T–3T, 5%]g

Upper Limits %84
50%
Bottom Limits 16%

(الف)

Upper Limits %84
50%
Bottom Limits 16%

(پ)

(ب)

شکل  .3منحنی ظرفیت دینامیکی ساختمان در اثر شتابنگاشت حوزه دور الف .تحت شالوده مسطح ،ب .تحت شالوده
شیبدار ،پ .تحت شالوده پله ای.

در گام دوم ،نتایج بررسي ظرفیت باربری دینامیکي سازهها برای ساختمانهای طراحي شده در نواحي لرزه خیزی زیاد در اثر
اعمال شتابنگاشت حوزه نزدیک (با کمتر از  50کیلومتر فاصله از مرکز زمینلرزه) در شکل  4نشان داده شده است.
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Upper Limits %84
50%
Bottom Limits 16%
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شکل  .4منحنی ظرفیت دینامیکی ساختمان در اثر شتابنگاشت حوزه نزدیک الف .تحت شالوده مسطح ،ب .تحت
شالوده شیبدار ،پ .تحت شالوده پله ای.

در گام سوم ،اثر تغییر تعداد طبقات در ظرفیت فروریزش ساختمانهای احداثشده ،در دو حوزه نزدیک و دور در شکل  5ارائه
شده است .همانگونه که مشاهده ميشود برای ساختمانهای احداث شده در شیب ،همراه با افزایش زاویه شیب زمین ،ظرفیت
دینامیکي سازه تا  %40کاهش ميیابد.
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شکل  .5منحنی ظرفیت دینامیکی ساختمان در قالب حساسیت ینجی تعداد طبقات در زمین لرزه حوزه نزدیک و دور
الف .تحت شالوده مسطح ،ب .تحت شالوده شیبدار ،پ .تحت شالوده پله ای.
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در نمودارهای نشان دادهشده ،تمامي ساختمانها با ارتفاعي یکسان ،یعني باالتر از سطح پایه بیشینه ،در یک ناحیه لرزهای
مشخص ،برای ضرایب برشي پایه یکسان طراحي شدهاند .اما ظرفیت فروریزش لرزهای در ساختمان تحت شالوده پلهای حداقل
ظرفیت فروریزش لرزهای متوسط را به نمایش ميگذارد .درحاليکه در ساختمانهای تحت شالوده مسطح بیشترین ظرفیت باربری
لرزهای متوسط را نشان ميدهند .بنا بر نتایج فوق ،ازآنجایيکه ،در فرایند طراحي لرزهای فعلي ،ساختمانها بهصورت االستیک
طراحي ميشوند ،طراحي ساختمان تحت شالوده پلهای برای افزایش ظرفیت باربری لرزهای ضروری است.
همچنین با بررسي الگوی شکلگیری مفصل پالستیک در ساختمان تحت شالوده مسطح ،شالوده شیبدار و شالوده پلهای ،در
ساختمان تحت شالوده شیبدار و پلهای بیشترین مفصل پالستیک در ستونهای سازه شکل ميگیرد .این اثر در ستونهای نزدیک
به شیب بیشتر مشاهده ميشود .اما مکانیسم شکست در ساختمان تحت شالوده پلهای کامالً متفاوت مشاهده ميشود .بهطوریکه با
مقایسه ساختمان تحت شالوده مسطح و ساختمان تحت شالوده پلهای ،ستونهای احداثشده بر روی شیب در ساختمان تحت
شالوده پلهای مستعد شکست برشي بیشتری هستند.
دلیل این مشاهدات مربوط به احداث ساختمانها باالتر از سطح پایه بیشینه است .بهگونهای که برش طبقات در تعداد ستون
نسبتاً بیشتری در ساختمان تحت شالوده مسطح توزیع ميشود .همچنین الگوی شکلگیری مفصل پالستیک در هنگام فروریزش
نشاندهنده آسیبپذیری طبقه فوقاني در ساختمان تحت شالوده پلهای و شالوده مسطح است.

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش ظرفیت فروریزش لرزهای ساختمانهای احداثشده بر روی شیرواني در نواحي با خطر لرزهای زیاد مورد
ارزیابي قرار گرفت .این ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب تحت شالوده مسطح ،شیبدار و پلهای موردمطالعه قرار گرفت .از
یافتههای مطالعه حاضر مشهود است که شیب زمین ،نوع ساختار سازه و ارتفاع ساختمان بر روی پاسخ لرزهای تأثیر زیادی دارد.
بهطوریکه ظرفیت فروریزش متوسط ساختمان تحت شالوده شیبدار و پلهای کمتر از نمونههای مشابه بر روی بستر مسطح است.
تأثیرات ارتفاع ساختمان ،اثر زمینلرزه حوزه نزدیک و دور نیز مورد ارزیابي قرارگرفته است .بهطورکلي ،ساختمان تحت شالوده
مسطح کمترین ظرفیت فروریزش متوسط را دارند ،درحاليکه ساختمان تحت شالوده پلهای باالترین ظرفیت فروریزش را دارند.
حتي زماني که تمامي ساختمانها با شالودههای متفاوت بهطور یکسان با ارتفاع باالتر از سطح پایه بیشینه طراحي شوند .استفاده از
] Sa,avg [0.2T–3T, 5%بهعنوان معیار ارزیابي رفتار سازه تقریباً مستقل از شتابنگاشت کاهش قابلتوجهي در ظرفیت باربری
سازههای احداثشده بر روی شیبها را نشان داد .همچنین مقایسه احتمال ریزش ساختمانها با ساختاری متفاوت نشان داد که
مقررات فعلي برای ساختمانهای احداثشده بر روی شیرواني با شالوده شیبدار و شالوده پلهای کافي نیست.
الزامات طراحي ساختمان بهغیراز مواردی که در این تحقیق موردبررسي قرار گرفته است (بهعنوانمثال ،ساختمانهای با
شالوده شیبدار و معکوس؛ ساختمانهای روی پایه) ميتواند در مناطق کوهستاني مشاهده شود .کفایت مقررات کد طراحي لرزهای
برای این موارد باید ارزیابي شود .همچنین بهعنوان ویژگي افزوده بر روی سازه مطالعه ساختمانهای بتن مسلح متشکل از قاب
بدون دیوارههای تزریق پیشنهاد ميشود .وجود دیوارههای فرورفته ميتواند بهطور حاد باعث تغییر شکنندگي ساختمانهای دامنه
کوه ميشود .عالوه بر این ،ثبات شیب و اثرات تقویت توپوگرافي نیز مهم هستند ،که باید در تحقیقات آینده موردتوجه قرار گیرد.
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تأثیر ماده فعال سطحی کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید
( )CTABهمراه با آب هوشمند بر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن با هدف
بهبود بازیافت نفت
رامینا کارگری ،*1علی جلوه گر

فیلبند2

تاریخ دریافت99/60/21 :
تاریخ پذیرش99/26/64 :
کد مقاله24141 :

چکـیده
هدف از انجام این پژوهش تأثير آب هوشمند و ماده فعال سطحی کاتيونی بر ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتی میباشد
که بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .در این پژوهش اثر غلظت یونهای  Ca+2 ،Mg+2و
 SO4-2موجود در آب هوشمند و همچنين اثر غلظت ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید
( )CTABبر ميزان تغيير ترشوندگی سنگ مخزن از طریق آزمایشهای زاویه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج زاویه
تماس نشان میدهد که با افزایش غلظت یون  Mg+2در آب هوشمند از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه تماس را از
 219درجه به  60درجه کاهش مییابد .همچنين افزایش غلظت یون  Ca+2نيز از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه
تماس را از  219به  94درجه کاهش میدهد .افزایش غلظت یون  SO4-2از  6/660موالر تا  2موالر در آب هوشمند
مقدار زاویه تماس را به ترتيب از  219به  62درجه کاهش میدهد .با افزودن  %6/61تا  %6/1وزنی ماده فعال سطحی
کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید به آب هوشمند زاویه تماس را از  219درجه به ترتيب به  09و  41درجه
کاهش میدهد .با افزودن ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید به آب هوشمند و افزایش
غلظت محلول ماده فعال سطحی از  6/61تا  6/1درصد وزنی درصد بازیافت نفت با فرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد
که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  6/1درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتيونی در آب هوشمند حاصل شد.
در غلظت  6/1درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتيونی درصد بازیافت نفت  62درصد بدست آمد که نسبت به آب هوشمند
با حضور  Mg+2با غلظت  2موالر  12درصد ،نسبت به آب هوشمند با حضور  Ca+2با غلظت  2موالر  41درصد درصد
و نسبت به آب هوشمند با حضور  SO4-2با غلظت  2موالر  44درصد درصد افزایش درصد بازیافت نفت با انجام فرآیند
سيالبزنی حاصل شد.
واژگـان کلـیدی :مواد فعال سطحی کاتيونی ،آب هوشمند ،ترشوندگی ،سنگ مخزن ،بازیافت نفت

 -2گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران (نویسنده مسئول)
 -1گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران
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در طول عمر یک مخزن نفتی می توان در طی سه دوره نفت خام را استخراج نمود .در مرحله اول نيروهای طبيعی درون خود
مخزن باعث استخراج نفت از درون چاه می شود .عوامل مختلفی در طی این دوره در توليد نفت خام و سرازیر شدن نفت به سمت
چاه توليدی نقش دارند .با گذشت زمان و با توليد نفت ،افت فشار در یک مخزن نفتی ایجاد میشود که به منظور تثبيت فشار و
ادامه توليد نفت ،سياالتی به درون مخزن تزریق می شود .در این مرحله که به مرحله ثانویه شهرت دارد ،تزریق به دو صورت
تزریق آب و یا تزریق گاز انجام می شود[ .]2پس از این مرحله و برداشت بيشتر نفت از مخزن ،فشار درون مخزن دچار افت بيشتر
شده بطوری که دیگر با روشهای معمول ذکرشده نمی توان نفت را برداشت کرد .به همين دليل در مرحله سوم روشهای مختلفی
به منظور افزایش توليد نفت مورد استفاده قرار می گيرد که به روش های ازدیاد برداشت نفت خام گفته می شود ،معروف
هستند[ .]1در این مرحله از روشهای مختلفی از جمله تزریق امتزاجی /غيرامتزاجی گاز ،روش های حرارتی ،روشهای شيميایی و
یا روشهای نوین (مانند روشهای ميکروبی و غيره) برای ازدیاد برداشت نفت استفاده می شود .انتخاب روش مناسب ازدیاد
برداشت نفت خام به متغيرهای زیادی از جمله شرایط دوره ی عمر مخزن ،نوع نفت خام درون مخزن ،نوع سنگ مخزن ،در
دسترس بودن سيال تزریقی وغيره بستگی دارد[ .]4با توجه به اینکه بيشتر مخازن کشور نيمه دوم عمر خود را پشت سر میگذارند
و هر چه از عمر مخزن میگذرد برداشت از آن دشوارتر میشود ،باید با روشهای خاصی با توجه به شرایط مخزن برداشت از آن را
بيشتر کرد ،همچنين در ميان روش های ازدیاد برداشت باید بهترین روش را که مقرون به صرفهتر است انتخاب کرد[ .]4روشهای
ازدیاد برداشت نفت از مخازن برای تغيير توليد چاه ها پس از تزریق آب یا گاز و ترميم فشار مخزن می باشد .هدف استفاده از این
روش ها ،به حداقل رساندن نفت باقيمانده در چاه میباشد که با افزایش اختالف فشار بين مخازن و چاه های توليد یا افزایش
تحرك نفت به وسيله کاهش ویسکوزیته آن یا کاهش کشش سطحی بين سياالت و نفت انجام میگيرد [ .]1با پژوهشهای انجام
گرفته در  26سال اخير بر روی خواص ترشوندگی نمونههای سنگ/آب /نفت مختلف ثابت شد که آب تزریقی اگر ترکيب درصد
متفاوتی با آب سازند داشته باشد ،میتواند تعادل شيميایی ميان سيستم آب/سنگ/نفت را بر هم بزند که ممکن است موجب ازدیاد
برداشت نفت شود .حتی اگر ترکيب آب تزریقی مشابه آب سازند باشد ،تعادل شيميایی مقدار کمی تحت تأثير قرار خواهد گرفت و
فقط مقادیر اشباع نسبی تغيير خواهند کرد .اما تزریق آب با ترکيب درصد متفاوت با آب سازند ،ممکن است خاصيت ترشوندگی
سنگ را تغيير دهد و بنابراین جزو روشهای ثالثيه ازدیاد برداشت محسوب میشود .در مقالهای [ ]0تاثير ترکيب آب هوشمند بر
تغيير ترشوندگی و سرعت تغيير آن در سنگ های کربناته بررسی شد .پارامتر مهم دیگر در فرآیند تزریق آب با شوری پایين ،عالوه
بر تغيير ترشوندگی و ميزان تغيير آن ،سرعت تغيير ترشوندگی می باشد .در کار پيش رو تغييرات ترشوندگی و ميزان آن به وسيله
اندازه گيری زاویه تماس بررسی شده است .همچنين سرعت این تغيير زاویه تماس یا به عبارتی سرعت تغيير ترشوندگی نيز از
همين روش اندازه گيری شده است .با بررسی دو گروه مختلف از محلول ها مشاهده شد که غلظت و ترکيب مختلف یونهای
محلول در آب تاثير متفاوتی بر سرعت تغيير ترشوندگی دارند و افزایش یون های غير فعال باعث کاهش سرعت عملکرد یون های
فعال سطحی و در نتيجه کاهش سرعت تغيير ترشوندگی می شود .در تحقيقی [ ]0مکانيسم تغييرات ترشوندگی سنگ مخزن
کربناته نفت خام با استفاده از مواد فعال سطحی کاتيونی نوع آلکيل تری متيل آمونيوم در رابطه با شوری و ترکيب آب شور مورد
بررسی قرار گرفت .بازیافت نفت در دمای پایين ( 46درجه سانتیگراد) در غلظت بحرانی ميسل بهبود مییابد .که اثر شوری در
دماهای باالتر ( 06درجه سانتیگراد) از بين میرود .همچنين هنگامی که سولفات توسط مایع جذب میشود ،به خصوص در
دماهای پایين ( 46درجه سانتیگراد) ،بازیافت نفت بهبود مییابد ولی در دماهای باالتر ( 06درجه سانتیگراد) ،اثرات سولفات نيز از
بين میرود .در پژوهشی [ ]6آشام خود بخودی محلولهای تزریقی شامل سدیمکربنات و سورفکتانت آنيونی  CS-330وTDA-
 4POرا برای مخازن کربناتهی نوع نفتدوست مورد مطالعه قرار گرفت .تغييرات خيس شوندگی سنگ مخزن تابعی از سه پارامتر
زماندهی در نفت ،دما و نوع محلول سورفکتانت تزریقی به مخزن میباشد .نتایج نشان داد که محلولهای تزریقی سدیمکربنات و
سورفکتانت نوع آنيونی باعث تغيير ترشوندگی و کاهش کشش بين سطحی نفت و سنگ مخزن میشود .تغيير ترشوندگی و کاهش
کشش بين سطحی نفت روشهایی میباشند که نفت به جا مانده در مخازن را به حداقل مقدار خود میرسانند .معموالً به دليل
وجود نيروهای موئينگی ،نفت در حفرههای نفتدوست سنگ مخزن باقی میماند که با توجه به استفاده از محلول تزریقی
سدیمکربنات و سورفکتانت آنيونی ،کشش بين سطحی کم میشود و خاصيت ترشوندگی سنگ مخزن به حالت آبدوست تغيير
میکند و لذا نيروهای شناوری باعث جابجایی نفت خواهند شد .در پژوهشی [ ]9بررسی مکانيزمهای تغييرات ترشوندگی سنگ
مخزن با کمک سورفکتانتها بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد که در مخازن نوع شکافدار و نفتدوست با توجه به اینکه
رسوب و جذب مواد از گروه آسفالتين و رزینها بر روی سطح سنگ مخزن را داریم ،آب تزریقی تمایلی به نفوذ از ميان شکاف به
داخل ماتریس را ندارد و رسوب این مواد ایجاد حالت سطح سنگ مخزن از آب دوست به حالت نفتدوست میگردد .همچنين
سورفکتانتهای نوع آنيونی قادر هستند که با جدا نمودن این مواد از سطح سنگ مخزن شکافدار آن را از حالت نفت دوست به
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حالت آبدوست تبدیل نمایند و به این ترتيب باعث افزایش درصد بازیافت نفت در فرآیند سيالبزنی آبی میگردند .در این پژوهش
سعی بر آن است که تأثير مواد فعال سطحی کاتيونی همراه با آب هوشمند بر تغيير ترشوندگی سنگ مخزن با هدف بهبود بازیافت
نفت مورد مطالعه قرار گيرد.

 -2روش تحقیق
در این پژوهش از نفت خام ميدان نفتی بیبیحکيمه گچساران برای استفاده در این آزمایشها ،نمونهگيری به عمل آمد.
اطالعات فيزیکی و شيميایی آن از شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب بدست آمد .در جدولهای ( )2و ( )1به ترتيب ویژگیهای
نفت مصرفی و درصد اجزاء نفت خام ذکر شده است.
جدول ( :)1ویژگیهای نفت مورد استفاده در آزمایش ها
دانسیته نفت ()API

گرانروی نفت ()cp

دمای مخزن ()˚F

فشار مخزن ()psi

10/0

11/4

140

0440

جدول ( :)2درصد اجزاء نفت خام

آب هوشمند :در انجام آزمایشها از آب یک بار تقطير برای ساخت محلولهای مورد استفاده در تغيير ترشوندگی و
شستشوی نمونهها استفاده شده است .از نمکهای سدیم سولفات ( ،)Na2SO4منيزیم کلراید شش آبه ( )Cl₂Mg.6 H₂Oو
کلسيم کلراید ( )CaCl2در محلولهای اصالحگر ترشوندگی استفاده شده است ،که همگی از شرکت آلمانی مرك و با خلوص
باالی  % 99تهيه شدهاند.
ماده فعل سطحی کاتیونی :در این پژوهش از ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید
) (CTABشرکت مرك آلمان در غلظتهای  6/1 ،6/61و  6/1درصد وزنی استفاده شده است.
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس :برای اندازهگيری زاویه تماس از این دستگاه (شکل ( ))2استفاده میشود .ساخت
شرکت KRUSSآلمان و مدل آن  DSA 100میباشد .این دستگاه توانایی اندازهگيری زاویه تماس بين یک سيال و نمونه جامد
(سنگ) را در شرایط مخزن امکانپذیر میسازد .محفظهی ساخته شده از استينلس استيل  420این دستگاه اجازهی کار با سياالت
هيدروکربنی ،حالل و آب را فراهم میسازد .در این پژوهش جهت اندازهگيری زاویه تماس قرصهایی به ضخامت  1 mmاز
دانههای سيليس تهيه و سطح آنها کامالً صيقلی و همگن میشود .سپس نمونهها با آب مقطر شسته شده و در دمای  46درجه
سانتیگراد به مدت  14ساعت خشک میگردند .نمونهها در محلول تولوئن به مدت  1روز برای حذف ناخالصیها و اسيدهای چرب
حاصل از تماس دست قرار داده شدند .پس از آن نمونهها با آب مقطر شسته شده و خشک میگردند .پس از خيساندن در آب مقطر
به مدت  1دقيقه در نفت مدل در دمای  66درجه سانتیگراد به مدت  1هفته قرار داده شدند .در این مرحله ترشوندگی آن با نفت با
آزمایش زاویه تماس با قرار دادن قطره هپتان بررسی شده است.
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ترکیبات
درصد مولی

C1
26/0

C2
4/24

C3
4/40

iC4
2/60

nC4
1/41

iC5
1/096

nC5
4/14

C6
1/29

C 7+
49/12

H2S
4/626

CO
4/444

شکل ( :)1نمایی از دستگاه اندازه گیری زاویه تماس بکار رفته در آزمایش
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 -1-2شرایط انجام آزمایشها
از ترکيب نزدیک به غلظت یونهای آب خليج فارس به عنوان مقادیر پایه در آب هوشمند (محلول  )2در جدول ( )1در این
پژوهش استفاده شد .سپس اثر غلظت یونهای دوظرفيتی و مقدار غلظت ماده فعال سطحی کاتيونی نيز با آزمایشهای مختلف
بررسی شد .جدول ( )4شرایط مختلف و تعداد آزمایشهای الزم با فرآیند سيالبزنی را نشان میدهد.
جدول ( :)3شرایط مختلف و تعداد آزمایشهای الزم با فرآیند سیالبزنی
محلول آب
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هوشمند
2
1
4
4
1
0
0
6
9
26

SO4-2
)(molar

Mg+2
)(molar

Ca+2
)(molar

6/660
6/660
6/660
6/660
6/660
6/1
2
6/660
6/660
6/660

6/62
6/1
2
6/62
6/62
6/62
6/62
6/62
6/62
6/62

6/62
6/62
6/62
6/1
2
6/62
6/62
6/62
6/62
6/62

ماده فعال سطحی
(درصد وزنی)
6
6
6
6
6
6
6
6/61
6/1
6/1

بررسی فرآیند تزریق ماده فعال سطحی با آب هوشمند بر فرایند سیالبزنی آبی :برای انجام آزمایشهای
ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ،دستگاهی طراحی و ساخته شد که شماتيک آن در شکل ( )1نشان داده شده است .تجهيزات مورد
استفاده در این آزمایش شامل استوانه پليمری جهت شبيهسازی بستر متخلخل ) ،(core-holderمخزن محلول آب هوشمند ،ماده
فعال سطحی کاتيونی ،کمپرسور و وسایل جانبی مثل سوئيچ فشار ،2فشار سنج ،شير آالت و  ...بوده است که در بخش بعد هر کدام
یک از آنها توضيح داده خواهند شد.

شکل ( :)2شماتیک دستگاه آزمایشگاهی

تزریق ماده فعال سطحی همراه با آب هوشمند به محیط متخلخل :پس از نصب تمام اتصاالت و تجهيزات مورد
استفاده در این آزمایش و آماده شدن محيط متخلخل و اشباع آن با نفت و رساندن فشار  core-holderبه  ،21barآزمایشهای
ازدیاد برداشت نفت آغاز شد .البته قبل از اجرای این عمل بایستی ماده فعال سطحی در آب هوشمند معلق شده و سپس ،عمليات
تزریق محلول آب هوشمند به محيط متخلخل انجام گيرد .سپس مخزن آب هوشمند مربوط به تزریق آب را پر مینمایيم .سپس
تمام شيرهای مربوط به ورودی نفت به  core-holderمیبندیم و تمام شيرهای مربوط به تزریق آب را باز میکنيم .مجرای
ورودی باالی مخزن آب به کمپرسور وصل شده و خروجی پایين آن که مجهز به شير کنترل جریان سيال است ،به ورودی پایين
بستر متخلخل متصل شده و با اعمال فشار توسط کمپرسور ،سيال از درون مخزن به بستر متخلخل تزریق گردید .کليه آزمایش-
های تزریق در فشار  21barانجام شد .با وارد شدن فشار به مخزن آب ،مخلوط آب هوشمند و ماده فعال سطحی از پایين مخزن
حرکت کرده و با عبور از مسير بين  core-holderو مخزن آب ،از پایين وارد  core-holderشده و با عبور از فضای بين ذرات
1 -Pressure Switch
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شکل ( :)4قطره هپتان قرار داده شده بر سطح سنگ مخزن در محیط آبی بعد از قرار دادن دانههای سیلیس در نفت
مدل به مدت دو هفت
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سيليس ،نفت موجود در فضای بين ذرات را شسته و همراه خود به سمت باال جابجا میکند .نفتی که از باالی مخزن خارج میشود
با استفاده از بورت اندازهگيری شده و درصد بازیافت نفت را در شرایط مختلف بدست میآوریم.
با خارج شدن اولين قطرات آب از باالی  core-holderو ایجاد پدیده
رسوخ ،آزمایش پایان یافته و شير خروجی  core-holderبسته شد و بدین
ترتيب ميزان بازیافت نفت از درون محيط متخلخل تعيين شد .پس از اتمام
آزمایش شير خروجی  core-holderباز شده تا فشار داخل core-holder
کاهش یابد.
بررسی زاویه تماس :مطالعات پيشين محققان نشان میدهد که آب
هوشمند به تنهایی بر روی ترشوندگی سنگ مخزن تأثيرگذار است .بنابراین به
منظور بررسی مقدار تأثير یونهای موجود در آب هوشمند همراه با ماده فعال
سطحی مقادیر زاویه تماس بر روی سطح سنگ برای محلولهای  2تا 26
شکل ( :)3تصویر قسمتی از محیط
اندازهگيری شد در این پژوهش اندازهگيری زاویه تماس با قرار دادن یک قطره
متخلخل پس از انجام آزمایش
هپتان از پایين بر سطح دانههای سيليس در محيط آبی در دمای اتاق و فشار
اتمسفری انجام شده است.
شکل ( )4قطره هپتان قرار داده شده بر سطح سنگ مخزن در محيط آبی بعد از قرار دادن دانههای سيليس در نفت مدل به
مدت دو هفته را نشان میدهد که مقدار زاویه تماس آن  216درجه بوده و نشان دهنده نفتدوست بودن مخزن پس از قرار دادن
در نفت مدل میباشد.

در ادامه تأثير غلظت یونهای موجود در آب هوشمند و غلظت ماده فعال سطحی بر روی زوایه تماس سطح سنگ مخزن
بررسی شد .به این صورت که ابتدا سنگهای نفتدوست شده در داخل محلولهای  2تا  26که حاوی غلظتهای متفاوتی از
یونها و ماده فعال سطحی میباشند قرار داده شدند .سپس سطح سنگها با روشی که قبالً شرح داده شد جهت اندازهگيری زاویه
تماس آماده سازی شدند.
روش اندازهگیری و محاسبه میزان بازیافت نفت :همانطور که قبالً اشاره گردید ،در هنگام انجام آزمایشها
مقدار حجم نفت برداشت شده از آزمایشها در زمانهای متفاوت در شرایط آورده شده در جدول ( )4ثبت گردید و شکلهای درصد
بازیافت نفت برای تزریق ماده فعال سطحی همراه با محلولهای آب هوشمند در ادامه آورده شده است .در این پژوهش برای
بدست آوردن درصد بازیافت نفت از رابطه ( )2استفاده می کنيم.
() 9

× 100

حجم نفت برداشت شده)𝒄𝒄(
𝜺 ×%حجم کل مخزن

= %Oil Recovery

که در این پژوهش حجم کل مخزن  2199/610سی سی و تخلخل  46درصد می باشد.
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 -3نتایج و بحث
 -1-3نتایج حاصل از زاویه تماس
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شکل ( )1نتایج زاویه تماس را پس از قرار دادن سنگ نفتدوست شده در محلولهای آب هوشمند و سورفکتانتها نشان
میدهد .نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت یون  Mg+2در آب هوشمند از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه تماس را از
 219درجه به  60درجه کاهش مییابد .همچنين افزایش غلظت یون  Ca+2نيز از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه تماس را از
 219به  94درجه کاهش میدهد که نشان دهنده تغيير حالت ترشوندگی سطح سنگ است .مشاهده میشود که یون  Mg+2تأثير
بيشتری بر مقدار زاویه تماس به نسبت یون  Ca+2دارد .یونهای  Mg+2و  Ca+2با جذب اسيدهای چرب جذب شده بر روی
سنگ میتوانند حالت ترشوندگی سنگ را تغيير داده و سبب دفع اسيدهای چرب جذب شده از روی سنگ شوند .تراکم بار یون
Mg+2از یون  Ca+2بيشتر است ،در نتيجه راحتتر میتواند به سطح سنگ مخزن که بار مثبت دارد نزدیک شده و با جذب اسيد
چرب موجود که بار منفی دارد ،حالت ترشوندگی سنگ را به آبدوستتر بيشتر تغيير دهد .همچنين افزایش غلظت یون  SO4-2از
 6/660موالر تا  2موالر در آب هوشمند مقدار زاویه تماس را به ترتيب از  219به  62درجه کاهش میدهد .تأثير بيشتر یون SO4-
 2نسبت به دو یون  Mg+2و  Ca+2به این دليل است یون  SO4-2با بار منفی به سطح سنگ با بار مثبت ،نزدیک شده و از بار
مثبت سطح سنگ میکاهد درنتيجه یونهای  Ca+2و Mg+2موجود به دليل دافعه الکترواستاتکی کمتر با سطح سنگ ،به آسانی
به اسيد چرب جذب شده برروی سنگ نزدیک شده و با کندن آن از روی سطح سنگ ،حالت ترشوندگی سنگ را تغيير میدهند.
نتایج شکل ( )1-4نشان میدهد که افزودن  %6/61تا  %6/1وزنی ماه فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید
( )CTABبه آب هوشمند زاویه تماس را از  219درجه به ترتيب به  09و  49درجه کاهش میدهد و کمترین مقدار زاویه تماس
مربوط به این حالت است که نشاندهنده دفع مقدار زیادی اسيد چرب جذب شده از روی سنگ میباشد.

شکل ( :)5مقادیر زاویه تماس قطره هپتان بر روی سنگ مخزن پس از تغییر ترشوندگی با محلوهای آب هوشمند و
ماده فعال سطحی کاتیونی (محلولهای  1تا  11هر گروه از  3گروه باال مربوط به تغییر غلظت یک یون در محلول های
 1تا  11است)

 -2-3اثر تزریق ماده فعال سطحی کاتیونی همراه با محلول آب هوشمند بر میزان بازیافت نفت
به منظور ارزیابی محلولهای آب هوشمند و ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيلتری متيل آمونيوم برماید ( )CTABمورد
استفاده از آزمایشهای سيالبزنی استفاده شد .شکل ( )0درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای
مختلف از یونهای  Mg+2با استفاده از فرآیند سيالبزنی (محلولهای  2تا  )4را نشان میدهد .با توجه به شکل زیر در غلظت
ثابت یون  SO4-2و Ca+2با افزایش غلظت  Mg+2از  6/62تا  2موالر در آب هوشمند درصد بازیافت نفت با فرآیند سيالبزنی
روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  2موالر  Mg+2حاصل گردید .زمان پایان فرآیند سيالبزنی
برای محلول  1 ،2و  4به ترتيب  220 ،91و  240دقيقه بدست آمد .بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت  14درصد برای غلظت 2
موالر  Mg+2حاصل شد که نسبت به غلظت  6/62و  6/1موالر به ترتيب  06و  26درصد افزایش درصد بازیافت نفت را داریم .لذا
میتوان این توجيه را ارائه داد که در غلظت ثابت  SO4-2و  Ca+2با افزایش غلظت  Mg+2در آب هوشمند ترشوندگی و آب دوست
شدن سنگ مخزن بيشتر شده است.
94

شکل ( :)6درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از یونهای  Mg+2با
فرآیند سیالبزنی (محلولهای  1تا )3
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شکل ( )0درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از یونهای  Ca+2با استفاده از
فرآیند سيالبزنی (محلولهای  4 ،2و  )1را نشان میدهد .با توجه به شکل زیر در غلظت ثابت یون  SO4-2و  Mg+2با افزایش
غلظت  Ca+2از  6/62تا  2موالر در آب هوشمند درصد بازیافت نفت با فرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار
درصد بازیافت نفت در غلظت  2موالر  Ca+2حاصل گردید .زمان پایان فرآیند سيالبزنی برای محلول  4 ،2و  1به ترتيب ،91
 241و  214دقيقه بدست آمد .بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت  10درصد برای غلظت  2موالر  Ca+2حاصل شد که نسبت به
غلظت  6/62و  6/1موالر به ترتيب  60و  21درصد افزایش درصد بازیافت نفت را داریم .با توجه به آزمایشهای قبل (شماره  2تا
 )4افزایش غلظت  Ca+2در آب هوشمند بيشتر از یون  Mg+2بر روی ازدیاد برداشت نفت تأثيرگذار بوده است.

شکل ( :)7درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از یونهای  Ca+2با فرآیند
سیالبزنی (محلولهای  4 ،1و )5

شکل ( )6درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از یونهای  SO4-2با استفاده از
فرآیند سيالبزنی (محلولهای  0 ،2و  )0را نشان میدهد .با توجه به شکل زیر و بررسی منحنهای حاصل از این مرحله آزمایش
برای آب هوشمند در غلظت ثابت یون  Mg+2و  Ca+2با افزایش غلظت  SO4-2از  6/660تا  2موالر در آب هوشمند درصد
بازیافت نفت با فرآیند سيالب زنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت با تزریق آب هوشمند با حضور یون
 SO4-2در غلظت  2موالر حاصل گردید .که آب هوشمند بکار رفته در آزمایش  0و  0نسبت به سایر مراحل باال تأثيری بيشتری بر
روی درصد بازیافت نفت داشته است و سبب افزایش درصد بازیافت نفت در سطح باالتری نسبت به مراحل قبلی آزمایشها داشته
است .زمان پایان فرآیند سيالبزنی برای محلول  0 ،2و  0به ترتيب 204 ،91و  291دقيقه بدست آمد .بيشترین مقدار درصد
بازیافت نفت  06درصد برای غلظت  2موالر  SO4-2حاصل شد.
91

شکل ( :)8درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از یونهای  SO4-2با
فرآیند سیالبزنی (محلولهای  6 ،1و )7
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شکل ( )9درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از ماده فعال سطحی کاتيونی
هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید ( )CTABبا فرآیند سيالبزنی (محلولهای  6تا  )26را نشان میدهد .با توجه به شکل زیر
در با افزودن ماده فعال سطحی کاتيونی به آب هوشمند و افزایش غلظت محلول ماده فعال سطحی از  6/61تا  6/1درصد وزنی
درصد بازیافت نفت با فرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  6/1درصد وزنی ماده
فعال سطحی کاتيونی در آب هوشمند حاصل شد .در شرایط آزمایش  6تا  26بيشترین درصد بازیافت نفت نسبت به سایر آزمایشها
(2تا  )0بدست آمد .زمان پایان فرآیند سيالبزنی برای محلول  9 ،6و  26به ترتيب  142 ،120و  104دقيقه بدست آمد .بيشترین و
کمترین درصد بازیافت نفت  04و  62درصد برای ماده فعال سطحی کاتيونی با غلظت  6/1و  6/61درصد وزنی بدست آمد.

شکل ( :)9درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف ماده فعال سطحی کاتیونی
هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید با فرآیند سیالبزنی (محلولهای  8تا )11

همانطوری که در شکل های باال مشاهده می گردد با افزایش غلظت ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل
آمونيوم برماید ( )CTABبه همراه آب هوشمند ميزان بازیابی نفت را به مقدار زیادی افزایش میدهد که این افزایش ميزان بازیابی
نفت میتواند به دليل تغيير خاصيت ترشوندگی سنگ و یا کاهش کشش سطحی ميان آب و نفت توسط ماده فعال سطحی کاتيونی
هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید باشد .به عنوان مثال در غلظت  6/1درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتيونی درصد بازیافت
نفت  62/12درصد بدست آمد که نسبت به آب هوشمند با حضور  Mg+2با غلظت  2موالر  12/06درصد ،نسبت به آب هوشمند با
حضور  Ca+2با غلظت  2موالر  41/04درصد و نسبت به آب هوشمند با حضور  SO4-2با غلظت  2موالر  41درصد افزایش درصد
بازیافت نفت با انجام فرآیند سيالبزنی را داریم.
91

 -4نتیجهگیری
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استفادهی درست از منابع نفتی جهان ،با هدف افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسلهای آینده از این ذخایر ،ایجاب
میکند تا با مدیریت صحيح این منابع آشنا شویم .از نکات قابلتوجه در مدیریت مخازن ،اتخاذ روشهایی برای حفظ و صيانت
مخزن ،باال بردن راندمان توليد و سعی بر نگهداشتن آن در حد مطلوب در طول زمان است .معموالً  46درصد از نفت موجود در
مخازن بهطور طبيعی از مخزن برداشت میشود و  06درصد باقيمانده در مخازن نيازمند بهکارگيری روشهایی موسوم به روشهای
ازدیاد برداشت است .در این پژوهش تأثير مواد فعال سطحی کاتيونی همراه با آب هوشمند بر تغيير ترشوندگی سنگ مخزن با
هدف بهبود بازیافت نفت بطور آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:
 نتایج زاویه تماس را پس از قرار دادن سنگ مخزن نفتدوست شده در محلولهای آب هوشمند نشان میدهد که با افزایشغلظت یون  Mg+2در آب هوشمند از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه تماس را از  219درجه به  60درجه کاهش مییابد.
همچنين افزایش غلظت یون  Ca+2نيز از  6/62موالر تا  2موالر مقدار زاویه تماس را از  219به  94درجه کاهش میدهد.
 افزایش غلظت یون  SO4-2از  6/660موالر تا  2موالر در آب هوشمند مقدار زاویه تماس را به ترتيب از  219به  62درجهکاهش میدهد.
 افزودن  %6/61تا  %6/1وزنی ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید به آب به آب هوشمند زاویهتماس را از  219درجه به ترتيب به  09و  41درجه کاهش میدهد و کمترین مقدار زاویه تماس مربوط به این حالت است که نشان
دهنده دفع مقدار زیادی اسيد چرب جذب شده از روی سنگ می باشد.
 در غلظت ثابت یون  SO4-2و  Ca+2با افزایش غلظت  Mg+2از  6/62تا  2موالر در آب هوشمند درصد بازیافت نفت بافرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  2موالر  Mg+2حاصل گردید.
 در غلظت ثابت یون  SO4-2و  Mg+2با افزایش غلظت  Ca+2از  6/62تا  2موالر در آب هوشمند درصد بازیافت نفت بافرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  2موالر  Ca+2حاصل گردید.
 در غلظت ثابت یون  Mg+2و  Ca+2با افزایش غلظت  SO4-2از  6/660تا  2موالر در آب هوشمند درصد بازیافت نفت بافرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت با تزریق آب هوشمند با حضور یون  SO4-2در غلظت
 2موالر حاصل گردید.
 آب هوشمند بکار رفته در آزمایش  0و  0نسبت به سایر مراحل باال تأثيری بيشتری بر روی درصد بازیافت نفت داشته استو سبب افزایش درصد بازیافت نفت در سطح باالتری نسبت به مراحل قبلی آزمایشها داشته است .زمان پایان فرآیند سيالبزنی
برای محلول  0 ،2و  0به ترتيب 201 ،91و  291دقيقه بدست آمد .بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت  06درصد برای غلظت 2
موالر  SO4-2حاصل شد.
 با افزودن ماده فعال سطحی کاتيونی به آب هوشمند و افزایش غلظت محلول سورفکتانت از  6/61تا  6/1درصد وزنی درصدبازیافت نفت با فرآیند سيالبزنی روند افزایشی دارد که بيشترین مقدار درصد بازیافت نفت در غلظت  6/1درصد وزنی سورفکتانت
کاتيونی در آب هوشمند حاصل شد.
 در غلظت  2درصد وزنی ماده فعال سطحی کاتيونی هگزا دسيل تری متيل آمونيوم برماید درصد بازیافت نفت  62درصدبدست آمد که نسبت به آب هوشمند با حضور  Mg+2با غلظت  2موالر  12درصد ،نسبت به آب هوشمند با حضور  Ca+2با غلظت
 2موالر  41درصد و نسبت به آب هوشمند با حضور  SO4-2با غلظت  2موالر  44درصد افزایش درصد بازیافت نفت با انجام
فرآیند سيالبزنی را داریم.
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ساخت و مشخصهیابی غشاهای پلیمری برای حذف
فلز سنگین کبالت از آب

حمیده

برسان1

تاریخ دریافت99/11/13 :
تاریخ پذیرش99/11/19 :
کد مقاله59136 :

چکـیده
در این پژوهش ساخت غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون-نانوذرات سلولز جهت حذف کبالت از آب بصورت آزمایشگاهی
مورد مطالعه قرار گرفت .غشا نانوکامپوزیت فیلم نازک نانوذرات سلولز بوسیله پلیمریزاسیون بین سطحی تهیه شود.
مورفولوژی غشا توسط  SEMمورد بررسی قرار گرفت .از ویژگیهای  FTIRو  XRDشکلگیری موفق الیه پلی آمید
تایید شد .در حالی که طیفهای  XRDاتصال نانوذرات سلولز را در الیه پلی آمید تایید کرد .فرآیند در شرایط عملیاتی
غلظت نانوذرات سلولز  1/15 ،1/10و  1/1درصد جرمی ،فشار  8بار و دبی  0/6لیتر بر دقیقه و دمای  02درجه سانتی گراد
انجام شد .مقادیر زاویه تماس سطح فوقانی غشاها اندازهگیری شد که با افزودن نانوسلولز به محلول پلیمری ،زاویه تماس
سطح غشا با آب کاهش یافته است .کاهش زاویه تماس آب به معنی افزایش آبدوستی غشای نانوکامپوزیت میباشد .شار
عبور آب خالص از غشاهای نانوکامپوزیت با افزودن درصدهای وزنی متفاوت نانوسلولز از غشای خالص (بدون افزودن
نانوسلولز) بیشتر است .کمترین و بیشترین مقدار شار آب عبور به ترتیب مربوط به غشای خالص با مقدار L/m2.hr
 69/8و غشا با افزودن  1/16درصد وزنی نانوسلولز با مقدار  L/m2.h08/17بدست آمد که میزان  22/39درصد افزایش
شار آب عبوری نسبت به غشا خالص را داریم .با افزودن نانوسلولز  1/11درصد وزنی به غشای نانوکامپوزیت نسبت به
درصدهای وزنی  1/16و  1/1درصد دفع کبالت در سطح باالتری قرار دارد .بیشترین مقدار دفع کبالت از غشاهای
نانوکامپوزیت مربوط به غشا با افزودن  1/11درصد وزنی نانوسلولز با مقدار  98/38درصد بدست آمد که میزان 8/88
درصد افزایش درصد دفع کبالت نسبت به غشا خالص را داریم.

واژگـان کلـیدی :غشا ،نانوکامپوزیت ،پلی سولفون ،نانوذرات سلولز ،کبالت
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با توجه به مشکالت حضور فلزات سنگین در محیطزیست گفته شد ،همچنین گسترش صنعت و مصرف هر چه بیشتر فلزات
بهصورت محصول ،تجهیزات تولید و ماده اولیه ،ایجاد روشهای مقرون بهصرفه با باالترین میزان جداسازی بسیار مورد توجه است
[ .]1فرآیندهای ترسیب شیمیایی ،تهنشینی ،جذب سطحی ،شناورسازی ،تبخیر حرارتی ،تبادل یون و استخراج با حالل ،روشهای
جذب زیستی و فرآیندهای غشایی از مهمترین فرآیندهای متداول در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین میباشد [ .]0فرآیند
تبادل یون یک روش شیمیایی مناسب برای حذف فلزات سمی و پرتوزا در فاضالبها است .این روش ،زمانیکه غلظت فلزات
پرتوزا کم است ،بسیار متداول میباشد و در مقایسه با سایر روشها نسبتاٌ ارزانتر است [ .]3در فرآیند تبادل یونی یک رزین جامد
نامحلول که شامل یونهای با بار یکسان در یونهای فلزات سنگین میباشد ،در محلول فاضالب آبی قرار میگیرد ،واکنش
جایگزینی اتفاق میافتد بهطوریکه رزین یونهای فلزات سنگین را جذب میکند و یونهای با بار یکسان را جایگزین آنها میکند
[ .]8رزینها اغلب از جنس پلیمر بوده و مشکل انسداد بستر رزینها روی میدهد که هزینه احیا و تعویض رزینها زیاد است .از
طرفی این روش قادر به تصفیه محلولهای فلزی خیلی غلیظ نبوده و عموماً بهصورت گزینشی نمیباشد [ .]6در روش استخراج
محدودیت در انحالل نمکهای فلزی در حاللهای آلی ،گران بودن حاللها و نیاز به تأسیسات جانبی نظیر بازیافت حالل از
معایب این روش میباشد .فرآیند ترسیب بهعنوان یک روش تصفیه مزایای متعددی دارد .این روش نسبتاً ارزان بوده و احداث
واحدهای جدید آن نیاز به سرمایههای بزرگی ندارد .ولی استفاده از ترسیب در حذف فلزات سنگین حجم باالیی از لجن آبدار می-
نماید که باید دفع گردد و بسیار پرهزینه است .از جمله روشهای حذف فلزات سنگین میتوان به روش جذب زیستی اشاره کرد
[ .]5در این روش توانایی توده زیستی در جمعآوری فلزات سنگین از پسابها از طریق فعالیتهای متابولیکی غیرمستقیم یا راههای
فیزیک و شیمیایی جذب است .جلبکها ،کپکها ،مخمرها ،باکتریها و قارچها از جمله این جاذبها هستند .ساختار پیچیده
میکروارگانیزمها ،آنها را توانمند کرده تا به طرق مختلف فلزات را جذب کنند .در عین حال برخی از این جذبکنندههای زیستی
قادرند طیف وسیعی از فلزات سنگین را حذف کنند ،در حالیکه برخی نیز تنها انواع خاصی از فلزات را جذب میکنند که این ویژگی
فرآیند تصفیه را محدود میکند [ .]5فرآیندهای غشایی بهدلیل داشتن مزایایی نظیر کاهش انرژی مورد نیاز جداسازی و امکان
دستیابی به ضریب آلودگیزدایی باال ،انتخابپذیری بیشتر در مقایسه با سایر روشهای جداسازی عدم نیاز به افزودنیهای خاص،
هزینه پایین در فرآیندهای تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین مطرح میشوند .یک غشا مانند یک سد فیزیکی گزینش می-
تواند تعریف شود بهطوری که دو فاز را از یکدیگر جدا کرده و تحت تأثیر اختالف پتانسیل شیمیایی عبور بعضی از ترکیبات موجود
در محلول را از روی سطح غشا محدود میکند [ .]2فرآیندهای غشایی به شیوههای جداسازی فیزیکی و شیمیایی امالح مختلف از
حالل با استفاده از غشاهای نیمهتراوا اطالق میشود .این بیانگر آن است که غشا با نفوذپذیری انتخابی میباشد و بیانگر آن است
که پتانسیل شیمیایی بین دو فاز وجود دارد [ .]8اگرچه غشاها بر اساس ساختارشان مشخص میشوند اما عملکردشان برحسب شار
و گزینشپذیریشان بر اساس موادی که در دو فاز وجود دارد و نیروی اعمال شده بستگی دارد [ .]9نیروی محرکه غشاهای
مختلف بر اساس فشار ،درجه حرارت ،پتانسیل الکتریکی و اختالف غلظت میباشد .نیروی محرکه فرآیندهای میکروفیلتراسیون،
اولترافیلتراسیون ،نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس اختالف فشار میباشد .نانوفیلتراسیون عمدتاً برای حذف سختی سولفاته و سختی
کل ناشی از یونهای کلسیم و منیزیم کاربرد دارد و باعث کاهش  61تا  21درصدی شوری و  96درصدی حذف عناصر دو ظرفیتی
میگردد .نانوذرات اخیراً بهخاطر خواص منحصربهفرد خود از جمله خواص مکانیکی ،آبگریزی ،انتخابپذیری مورد توجه قرار
گرفتهاند .از جمله نانوذراتی که عمدتاٌ در ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون مورد استفاده قرار گرفته است میتوان تیتانیوم دیاکسید،
سیلیکات نقره و نانو ذرات آهن را نام برد .یکی از راهکارهای بهبود عملکرد و ساختار غشاها و کاهش هزینههای نمکزدایی از آب،
افزودن مواد عملکردی (معموالً نانو ذرات) به یک بستر پلیمری است تا بدین وسیله میزان دفع مواد محلول و دبی جریان عبوری از
غشا افزایش یافته و میزان گرفتگی غشا کاهش مییابد [.]11

 -2روش تحقیق
مواد بکار رفته :الیه نگهدارنده پلی سولفون ریزمتخلخل توسط مرکز توسعه فناوری تصفیه آب تهیه شد .ایمیدازول،
متیلپیرولیدون ( ،)NMPپلی ونیلپیرولیدون ( ،)PVPتری مزوئیل کلرید ( 99 ،TMCدرصد) ،پیپرازین ( 99 ،PIPدرصد) و ان
هگزان ( 99درصد) از شرکت مرک ( )Merkخریداری شد .سلولزنانوکریستال (( )CNCخلوص بیش از  96درصد) با اندازه کمتر از
 01نانومتر از شرکت سیگما آلدریچ خریداری شد .برای تهیه محلول آرسنیک با غلظتهای متفاوت از کلراید کبالت  5آبه
( )COCl2.6H2Oساخت شرکت مرک ( )Merkاستفاده شد.
ساخت غشای نانوکامپوزیت :ابتدا مقدار مشخص حالل  NMPدرون بشر میریزیم و بعد مقدار مشخص  PVPاضافه
کرده و کمی با همزن مغناطیسی همزده و سپس نانوسلولز ( 1/16 ،1/11و  1/1درصد جرمی) اضافه میکنیم .مدت  1ساعت در
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دستگاه التراسونیک قرار داده و بعد روی همزن مغناطیسی قرار داده و آرام آرام پلی سولفون را اضافه میکنیم (برای جلوگیری از
چسبندگی آرام آرام اضافه میکنیم) .به مدت  08ساعت روی همزن قرار میدهیم تا کامل حل شود و سپس در جایی ساکن قرار
میدهیم تا حبابهای آن خارج شود .سپس با دستگاه فیلم کش یا بصورت دستی صاف میکنیم و درون حمام آب غوطهور
میکنیم تا حالل آن کامل خارج شود .سپس چند ساعتی درون آب قرار داده و بعد الیههای پلیامیدی را روی آن مینشانیم .به
این صورت که محلول آبی  PIPبا غلظت  0درصد جرمی در آب مقطر بعد از گذشت  08ساعت تحت همزدن مغناطیسی تهیه شد.
زیرالیه (پلی اتر سولفون) را روی قاب قرار میدهیم و  01سی سی از محلول آبی  PIPرا به آن اضافه میکنیم تا کامالً در محلول
غوطه ور شود .زهکشی محلول اضافی بعد از مدت زمان  0دقیقه انجام شده و با غلطک صاف میکنیم 01 .سی سی از محلول آلی
 TMCرا به قاب اضافه می کنیم .بعد از مدت زمان یک دقیقه باقیمانده محلول را خالی کرده و غشا را درون آون در دمای 91
درجه سانتیگراد به مدت  11دقیقه قرار میدهیم تا خشک شود .بعد از خشک شدن غشا را در اتانول خالص به مدت  3دقیقه قرار
می دهیم .شرایط ساخت غشاها در جدول ( )1آورده شده است.

نوع غشا

0
0
0
0

1/16
1/16
1/16
1/16

1
1/11
1/16
1/1

تعیین ویژگیهای غشای نانوکامپوزیت ساخته شده :طیف سنج  ATR-FTIRمدل ( UATR, Perkin-Elmer

 )USبه منظور نظارت بر تغییرات گروههای عاملی و عناصر در غشای تخت استفاده شد .از یک پراش سنج اشعه ( Xمدل ریجاکا
( ،)Rigakuژاپن؛  )81mA ،86 kVبرای ثبت الگوهای پراش اشعه  Xدر نانوذرات و غشاها استفاده شد .مورفولوژی غشاها و نوع
اتمهای روی سطوح زیرالیه و الیهی پوستهای با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی روبشی نشر میدانی مدل ،Shimadzu
هیتاچی ،ژاپن ارزیابی شدند .در این آزمایشها از زاویهیاب (دستگاه اندازهگیری زاویه تماس نوری ،OCA15plus, Germany
 )DATA Physicsاستفاده شد و زاویه قطرات آب با سطح غشا اندازه گیری شد.
ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیت :شکل ( )1سیستم غشایی برای ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیت جریان
متقابل را نشان میدهد .مساحت سطح غشا  18/50سانتیمتر مربع میباشد .فرآیند غشایی در شرایط عملیاتی غلظت نانوسلولز
 1/16 ،1/11و  1/1درصد جرمی ،فشار  8بار و دبی  0/06لیتر بر دقیقه و دمای محیط ( )02درجه سانتی گراد انجام شد.

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)23 :زمستان 9211

M0
M1
M2
M3

جدول ( :)1شرایط ساخت غشاها
TMC/n-hexane
PIP
)(%Wt
)(%Wt

نانوسلولز
)(%Wt

شکل ( :)2نمایی از سیستم غشایی برای ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیت
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لذا برای بدست آوردن شار آب عبوری از غشاهای نانوکامپوزیت از معادله ( )1و ( )0استفاده شود.

V
A m .t
J
A 
P

J 

()1
()0

که در روابط باال  Amمساحت مؤثر غشا ΔV ،حجم آب نفوذ کرده در غشا Δt ،زمان و  ΔPاختالف فشار میباشد .همچنین
برای میزان دفع فلز سنگین ) (Rejectionاز رابطه ( )3استفاده شود.
Cp 

R  1 
 100
Cf 


()3

که در این رابطه  Cpو  Cfبه ترتیب غلظت فلز سنگین نفوذ کرده و غلظت فلز سنگین در خوراک است.

 -3نتایج و بحث
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ساختار غشاهای ساخته شده توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی مطالعه شد .تصاویر  SEMساختار مقطع سطح غشاهای
ساخته شده در شکل ( )3نشان داده شده است .شکل ( )3نشان میدهد که با اضافه کردن نانوسلولز با غلظتهای مختلف به سطح
غشا خالص یک حالت کلوخهای به واسطه وجود نانوسلولز ایجاد میشود .بعالوه ،وجود لکههای سفید رنگ در سطح غشاهای
نانوکامپوزیت وجود نانوسلولز با غلظتهای متفاوت در سطح غشا را تایید میکند .تجمع این نانوسلولز در سطح غشا موجب مسدود
شدن منافذ غشا و کاهش نرخ نفوذ در غشا می شود.

شکل ( :)2تصاویر  SEMسطح فوقانی غشاهای نانوکامپوزیت ،الف) غشاخالص ،ب) نانوکامپوزیت همراه با نانوسلولز با
غلظت  0/01درصد جرمی و ج) نانوکامپوزیت همراه با نانوسلولز با غلظت  0/00درصد جرمی و د) نانوکامپوزیت همراه
با نانوسلولز با غلظت  0/1درصد جرمی.

جهت بررسی زبری سطح غشاها از آنالیز میکروسکوپی نیروی اتمی انجام شد .تصاویر مربوط به آنالیز  AFMسطح غشاهای
نانوکامپوزیتساخته شده در شکل ( )3آورده شده است .همانگونه که تصاویر نشان می دهد با افزودن نانوسلولز به غشای خالص
زبری سطح نسبت به غشای خالص (بدون حضور نانوسلولز) افزایش یافته است .این امر بدلیل تجمع ذرات نانوسلولز در سطح
غشای نانوکامپوزیت میباشد .لذا افزایش زبری سطح غشای نانوکامپوزیت باعث افزایش سطح غشا میگردد .بنابراین میتوان
انتظار داشت که میزان جذب فلز سنگین کبالت در غشاهای نانوکامپوزیت افزایش یابد.
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شکل ( :)3تصاویر  AFMمربوط به غشاهای نانوکاممپوزیت( ،الف) بدون افزودن نانوسلولز( ،ب) با افزودن  0/1درصد
نانوسلولز
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شکل ( )8طیف  FT-IRغشای خالص و غشای نانوکامپوزیت در حضور نانوسلولز را نشان میدهد .پیکهای 1161 cm-1
مربوط به کشش متقارن  O=S=Oو  1311 cm-1مربوط به کشش نامتقارن  O=S=Oو پیک  1631 cm-1مربوط به کشش
حلقه آروماتیک  C=Cکه به واسطه گروههای پلیمر  PSFمیباشد .پیک بین  3011و  3511 cm-1به ارتعاشات کششی O-H
مربوط می شود که نشان دهنده حضور گروههای هیدروکسیل است .پیک  0910 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی متقارن C-H
است .حداکثر مشاهدات در پیکهای  1583و  1831 cm-1مربوط به ارتعاش کشش  O-Hکه مربوط به جذب آب و ارتعاش
کشش  -CH2است .پیک  1951 cm-1بر روی ارتعاشات  C-O-Cمربوط به باند سلولز است.

شکل ( :)4طیف  FT-IRغشاهای خالص و غشای نانوکامپوزیت همراه با نانوسلولز

شکل ( )6طیف الگوی  XRDغشای نانوکامپوزیت نانوسلولز را نشان میدهد .طبق مطالعات ،سلولز نوع  Iپراش مشخصه را
در  03 ،01 ،12 ،16و  38درجه دارد ،در حالی که در سلولز نوع  IIپیکهای  01 ،10و  00درجه ظاهر میشوند .طیف  XRDذرات
نانوسلولز سه پیک را در زاویه پراش تقریباً  01 ،12و  33درجه نشان میدهد .پیکهای ظاهر شده در زاویه پراش  12و  33درجه
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نشان دهنده حضور سلولز نوع  Iاست .از طرف دیگر بلندترین پیک در زاویه پراش  01درجه اتفاق میافتد ،نشان دهنده حضور
سلولز نوع  IIاست .بنابراین می توان نتیجه گرفت که نانوسلولز مورد استفاده در این مطالعه شامل انواع سلولز  Iو  IIمی باشند.

شکل ( :)0الگوی  XRDغشای نانوکامپوزیت.
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مقادیر زاویه تماس سطح فوقانی غشاها اندازهگیری شد و نتایج در در شکل ( )5گزارش شدهاند .نتایج نشان میدهند که با
افزودن نانوذرات سلولز به محلول پلیمری ،زاویه تماس سطح غشا با آب کاهش یافته است .کاهش زاویه تماس آب به معنی
افزایش آبدوستی غشای نانوکامپوزیت می باشد .دلیل افزایش آبدوستی غشای نانوکامپوزیت وجود نانوذرات آبدوست نانوسلولز
در سطح فوقانی و ساختار غشا میباشد.

شکل ( :)6زاویه تماس متوسط غشاها

شکل ( )2شار آب عبوری از غشاهای نانوکامپوزیت را نشان میدهد .نتایج نشان میدهند که شار عبور آب خالص از غشاهای
نانوککاپوت با افزودن درصدهای وزنی متفاوت نانوسلولز از غشای خالص (بدون افزودن نانوسلولز) بیشتر است .که میتوان این
پدیده رو مرتبط با خاصیت آبدوستی غشاهای نانوکامپوزیت با حضور ذرات نانوسلولز در سطح غشا دانست .همانگونه که از شکل
( )2مشخص میباشد روند شار عبور آب خالص از غشاهای نانوکامپوزیت با افزودن نانوسلولز  1/11و  1/16درصد وزنی بصورت
افزایشی میباشد ولی با افزودن  1/1درصد وزنی نانوسلولز به غشای نانوکامپوزیت ،شار آب عبوری آب کاهش مییابد که میتوان
به دلیل این باشد که با افزایش درصد وزنی ذرات نانوسلولز برروی سطح غشا یک حالت کلوخهای نانوسلولز به وجود میآید که
باعث گرفتگی منافذ غشا و کاهش شار آب عبوری از غشا میگردد .کمترین و بیشترین مقدار شار آب عبور به ترتیب مربوط به غشا
خالص با مقدار  8/59 L/m2.hrو غشا با افزودن  1/16درصد وزنی نانوسلولز با مقدار  12/18 L/m2.hrبدست آمد که میزان
 22/39درصد افزایش شار آب عبوری نسبت به غشا خالص را داریم.
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شکل ( :)7شار آب عبوری از غشاهای نانوکامپوزیت
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شکل ( )8درصد دفع فلز سنگین کبالت با غشاهای نانوکامپوزیت را نشان میدهد .نتایج نشان میدهند که درصد دفع کبالت با
غشاهای نانوکامپوزیت با افزودن درصدهای وزنی متفاوت نانوسلولز از غشای خالص (بدون افزودن نانوسلولز) بیشتر است .همانگونه
که مشاهده میگردد با افزودن نانوسلولز  1/11درصد وزنی به غشای نانوکامپوزیت نسبت به درصدهای وزنی  1/16و  1/1درصد
دفع کبالت در سطح باالتری قرار دارد .میتوان دلیل افزایش دفع کبالت با غشاهای اصالح شده با نانوسلولز را مرتبط با افزایش
ذرات نانوسلولز در سطح غشاهای نانوکامپوزیت دانست که باعث کاهش حفرات غشا میشود و مانع عبور کبالتمیگردد و لذا دفع
کبالت نسبت به غشای خالص (بدون افزودن نانوسلولز) افزایش مییابد .کمترین و بیشترین مقدار دفع کبالت از غشاهای
نانوکامپوزیت به ترتیب مربوط به غشا خالص با مقدار  91/59درصد و غشا با افزودن  1/11درصد وزنی نانوسلولز با مقدار 98/38
درصد بدست آمد که میزان  8/82درصد افزایش درصد دفع کبالت نسبت به غشا خالص را داریم.

شکل ( :)8درصد دفع کبالت با غشاهای نانوکامپوزیت

 -4نتیجهگیری
 با اضافه کردن نانوسلولز به محلول آلی در زیر الیه غشای نانوکامپوزیت ،حفرهای درشت به ساختار اسفنجی شکل تغییرمیکنند .این پدیده موجب کاهش تعداد حفرات درشت در غشای نانوکامپوزیت میشود.
 با افزودن نانوسلولز به غشاهای نانوکامپوزیت  ،زاویه تماس سطح غشا با آب کاهش یافته است .کاهش زاویه تماس آب بهمعنی افزایش آبدوستی غشای نانوکامپوزیت می باشد .دلیل افزایش آبدوستی غشای نانوکامپوزیت وجود ذرات آبدوست
نانوسلولز در سطح فوقانی و ساختار غشا می باشد.
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 شار آب عبوری از غشاهای نانوکامپوزیتبا افزودن درصدهای وزنی متفاوت نانوسلولز از غشای خالص (بدون افزودن و غشا با8/59 L/m2.hr  کمترین و بیشترین مقدار شار آب عبوری به ترتیب مربوط به غشا خالص با مقدار.نانوسلولز) بیشتر است
 درصد افزایش شار آب عبوری نسبت22/39  بدست آمد که میزان12/18 L/m2.hr  درصد وزنی نانوسلولز با مقدار1/16 افزودن
.به غشا خالص را داریم
 درصد دفع کبالت در1/1  و1/11  درصد وزنی به غشای نانوکامپوزیت نسبت به درصدهای وزنی1/16  با افزودن نانوسلولز کمترین و بیشترین مقدار دفع کبالت از غشاهای نانوکامپوزیت به ترتیب مربوط به غشا خالص با مقدار.سطح باالتری قرار دارد
 درصد افزایش درصد8/82  درصد بدست آمد که میزان98/38  درصد وزنی نانوسلولز با مقدار1/11  درصد و غشا با افزودن91/59
.دفع کبالت نسبت به غشا خالص را داریم
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بررسی انواع روشهای برداشت حرارت در راکتورهای آب جوشان و
تاثیر مواد پرتو زای هستهای بر محیط زیست
تاریخ دریافت89/40/72 :
تاریخ پذیرش89/40/04 :

علی اشرف باقری ،*1سید مصطفی محمودی باغسیاه،2
حدیث سلطانی نژاد ،3ندا زارعی ،4سجاد

باقری5

کد مقاله27008 :

چکـیده
بررسی ایمنی راکتورهای هستهای در طی حوادث یکی از مهمترین شاخصهای موجود در مهندسی هستهای
میباشد .در چند دهه اخیر مطالعات زیادی در این زمینه بر روی انواع مختلفی از راکتورها انجام شده است؛ اما بررسی
راکتورهای آب جوشان در طی حوادث کمتر مورد توجه قرار گرفته است .ازاینرو در این کار حادثه از دست رفتن آب
خنککننده و انواع روشهای برداشت حرارت از قلب راکتورهای آب جوشان بررسی شد .بهطورمعمول در تمامی
راکتورهای آب جوشان چهار روش برداشت حرارت وجود دارد که در این مقاله هر یک از این روشها موردبررسی
قرارگرفته است و بعد از تحلیل نتایج بهترین روش برداشت حرارت در طی حادثه از دست دادن آب خنککننده ارائه
میگردد .همچنین سوخت نیروگاههای هستهای دارای ایزوتوپ اورانیوم یا پلوتونیوم میباشد و در صورت بروز حادثه،
عناصر پرتوزا وارد محیطزیست میشوند که برای بدن انسان بسیار مضر هستند .لذا بررسی انواع روشهای برداشت
حرارت برای جلوگیری از وقوع حوادث هستهای و عدم انتشار مواد پرتوزای هستهای برای جلوگیری از آسیب به
انسان بسیار حائز اهمیت است.

واژگـان کلـیدی :راکتورهای آب جوشان ،آب خنککننده ،برداشت حرارت ،مواد پرتوزا

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان (نویسنده مسئول)
aliashrafbaghri1371@gmail.com

 -7دانشجوی دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه امیرکبیر تهران
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطالعات مکانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان
 -0دانشجوی دکترای عمومی ،رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
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 -1مقدمه
راکتورهای آب جوشان از نوع راکتورهای آب سبک میباشند .ازآنجاییکه سیال درون این راکتورها مستقیماً به بخار تبدیل
میگردد ،بنابراین نیازی به استفاده از مبدل بخار در این راکتورها نمیباشد که باعث کاهش هزینه ی اقتصادی در مقابل دیگر
راکتورهای آب سبک می گردد .با توجه به تولید مستقیم بخار در قلب راکتور ،از اینرو در باالی قلب فیلترهایی برای جداسازی آب
از بخار تعبیه شده است که پس از فرایند فیلتراسیون ،بخار خشک به توربین می رود و تولید قدرت می کند .در راکتورهای آب
جوشان سیال ورودی به قلب در حالت  SUBCOOLDمیباشد و پس از عبور از بین میله های سوخت ،سیال شروع به جوشش
کرده و به صورت دوفازی می گردد .با توجه به دانسیته بیشتر آب در پایین قلب ،میله های کنترل بر خالف راکتورهای آب تحت
فشار از پایین وارد قلب شده و وظیفه کنترل راکتور را انجام می دهند .به راکتورهای آب جوشان راکتورهای کانالی نیز می گویند
یعنی هر بسته سوخت توسط یک کانال احاطه شده است .این کانال ها باعث میشوند بسته های سوخت مجاور هیچ ارتباط
هیدرولیکی با یکدیگر نداشته باشند و در نتیجه جریان های عرضی بین کانال ها از بین می رود .درحوادث رآکتورهای هستهای آزاد
شدن مواد پرتوزای هسته ای ناشی از منآبع سوخت نیروگاه های هستهای ،ایزوتوپهای اورانیوم یا پلوتونیوم هستند که تحت
شکافت هستهای قرار گرفته و با تولید انرژی زیاد سبب گرم شدن آب و به راه افتادن توربینهای مولد برق میگردند .عالوه بر تولید
گرما ،شکافت هستهای ،فرآورده های پرتوزای دیگری نیز تولید مینماید که برای سالمت انسان بسیار مضر هستند .از کار افتادن
ناگهانی سیستم خنک کنندهی نیروگاه های هستهای و ایجاد حرارت زیاد رآکتور ،سبب ذوب شدن قلب رآکتور و میله های سوخت
میشود که نتیجهی آن پخش شدن مواد پرتوزا و به وجود آمدن فاجعهی انسانی و خطرات انسانی و زیست محیطی میباشد.
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 -2تاریخچه
در طی پژوهشی تاکاشی به بررسی زمین لرزه و سونامی در طی حادثه فوکوشیما و در پی از دست از دست رفتن برق نیروگاه
هسته ای پرداخت که به این نتیجه رسید احتمال از دست دادن توان به دلیل احتمال خرابی همزمان دو دیزل ژنزاتور بسیار کم
است ] .[1همچنین تاکاشی ساتو به بررسی ایمنی قسمت های مختلف راکتور آب جوشان پیشرفته پرداخت که به این نتیجه رسید
این نوع راکتورها به دلیل خود ایمن بودن تا سه روز بعد از حادثه از دست دادن برق نیروگاه در شرایط ایمن کار می کنند] .[2سون
و همکارانش در مقاله ای به بررسی شرایطی که هیچ روشی برای مقابله با حوادث جدید که از قبل تعریف نشده پرداختند ،که آنها
یک مدل  MFMبرای آنالیز حادثه طراحی کردند ] .[3یانک و همکاران در تحقیقی به بررسی راکتور آب جوشان در شرایط از
دست دادن آب خنک کننده پرداختند که آنها به این نتیجه رسیدند عملکرد سیستم های خنک کننده اضطراری در طی حادثه از
دست دادن آب خنک کننده در راکتور آب جوشان زیر شرایط بحرانی و پایین تر از حد طراحی است و در نتیجه این راکتور قابلیت
اطمینان خوبی دارد ] .[4لیم و همکاران به بررسی جریان گردش طبیعی در راکتورهای آب جوشان نسل  0در طی حادثه از دست
دادن آب خنک کننده پرداختند که آنها به این نتیجه رسیدند فشار در محفظه تحت فشار راکتور  00درصد پایین تر از حد ایمنی
است ] .[5هودجی و همکاران در طی پژوهشی به بررسی استراتژیهای کاهش دهنده برای مدیریت حوادث در مرحله آخر راکتور
آب جوشان یعنی وسل راکتور پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که میزان غلظت تزریق بور برای جلوگیری از حساسیت هنگام
بازیابی هسته راکتور آب جوشان الزم است] .[6حادثه ی اتمی چرنوبیل بدترین حادثه ی اتمی غیر نظامی تاریخ بشر میباشد که در
 7۲آوریل سال  189۲میالدی در نیروگاه هستهای چرنوبیل اوکراین اتفاق افتاد که یک سال بعد منجر به مرگ  79نفر از افرادی
که در معرض مواد پرتوزای هسته ای قرار گرفته بودند ،گردید] . [7-8مواجهه با مواد پرتوزا هسته ای میتواند منجر به تاثیرات
کوتاه و طوالنی مدت در هر یک از ارگان ها و سیستم های بدن شود همچنین در سطح مولکولی پیامد اولیه پرتو و آسیب به
 DNAگردد ,این آسیب ممکن است به طور کامل بهبود یافته یا منجر به اختالل عملکرد ،سرطانزایی یا مرگ سلولی گردد .
اثرات بالینی تشعشعات بستگی به متغیرهای متعددی از جمله نوع مواجهه (مواجهی کامل یا نسبی در مقابل آلودگی خارجی یا
داخلی) ،نوع نسج (نسج حساس به تشعشعات در مقابل نسج مقاوم به آن) ،نوع تشعشع ,گاما در مقابل بتا ،عمق نفوذ تشعشعات در
بدن (انرژی پایین در مقابل انرژی باال) ،دو ز تام جذب شده و طول زمان جذب اشعه دارد .نوع تشعشعات و مقدار دوزی که در
حوادث نیروگاه های هستهای آزاد میشوند با آنچه که در بمباران اتمی دیده میشود به طور کامل متفاوت میباشند][9-10
 -3راکتورهای BWR
در حال حاضر در همه نیروگاههای هسته ای از توربین بخار برای چرخاندن مولدهای برق استفاده می شود .ولی در نیروگاه
هسته ای یک راکتور هسته ای به جای دیگ بخار نیروگاه با سوخت فسیلی قرار گرفته است .به جای تهیه کردن دائمی سوخت
فسیلی و تزریق ان به کوره و سوختن ان برای تولید گرما ,سوخت هسته ای گرمای الزم را برای تولید بخار ایجاد می کند .و این
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سوخت تقریبا هر سال یکبار عوض می شود .گرمای تولید شده در سوخت هسته ای با سیالی به نام خنک کننده راکتور که در
اطراف سوخت قرار دارد انتقال می یآبد .دو نوع راکتور وجود دارد که سیال خنک کننده در آنها آب است نوع اول راکتور آب تحت
فشار یا  PWRنوع دوم راکتور آب جوشان یا  BWRکه در این پژوهش به بررسی راکتورهای آب جوشان می پردازیم .در راکتور
 ,BWRگرمای حاصل از سوخت هسته ای صرف جوشاندن آب خنک کننده راکتور می شود .در این حالت بخار مستقیما در راکتور
تولید می گردد و این بخار برای چرخاندن توربین به کار می رود .در شکل ( )1نمایی از راکتور آب جوشان نشان داده شده است.

 -4تاثیر مواد پرتوزای هسته ای بر بدن
مواجهه ی انسان با پرتوهای به دست آمده از حوادث نیروگاه های هستهای به طور معمول به سه روش صورت میگیرد:
:1تماس کامل یا نسبی بدن با تشعشع به علت نزدیکی کامل به منبع تشعشات :7آلودگی خارجی  :0آلودگی داخلی .تمام این سه
نوع تماس ممکن است در فردی که در محل حادثه حضور داشته ایجاد شوند .تماس کامل یا نسبی بدن با تشعشات زمانی اتفاق
میافتد که تشعشع به دست آمده از منبع خارجی از راه سطحی به پوست یا عمیق ,به ارگانهای داخلی بدن برسد .نفوذ اشعه به
بافت های عمقی بدن بستگی به نوع و انرژی اشعه دارد .اشعهی رادیواکتیو از پرتوهای آلفا ،بتا و گاما و تآبش نوترونی تشکیل شده،
که نوع آلفای آن بسیار خطرناك است ولی توان نفوذ اندکی دارد .این پرتو در بافت زنده تنها کمتر از  144میکرون نفوذ میکند اما
برای آن ویرانگر میباشد .پرتو بتا بر حسب انرژی خود تنها مسافت کمی را در بافت ها طی نموده و میتواند منبع عمده تشعشع به
پوست باشد .پرتو گاما با انرژی باال قادر به عبور از دیوار و سنگ بوده ،بنآبراین در برخورد با بدن تا عمق زیاد نفوذ میکند و در مسیر
حرکت خود سبب تخریب  DNAو پیدایش انواع سرطانها ،نقایص مادرزادی و انتقال این نقایص به نسلهای آینده میگردد .
بیماری حاد ناشی از اشعه 1را میتوان به سه مرحله تقسیم نمود :مرحلهی مقدماتی ،7مرحله نهفته0و مرحلهی بیماری .0مواد
رادیونوکلئید اصلی که پس از حادثه ی نیروگاه های هستهای آزاد میشوند سزیوم و ید رادیواکتیو میباشد .یکی از مشکلسازترین
محصوالت شکاف با عمرکوتاه متوسط سزیم است چون به راحتی حرکت کرده و در طبیعت به دلیل حاللیت زیاد متداولترین
ترکیبات شیمیایی سزیم در آب یعنی نمکها ،گسترش میابد.
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شکل ( :)1شمای یک راکتور آب جوشان

 -5شبیه ساز راکتورهای BWR
نرم افزار شبیه ساز  PCTRANبه منظور آموزش پرسنل نیروگاهی و دانشجویان طراحی گردیده است و از عملکرد قآبل
قبولی برخوردار میباشد شبیه ساز راکتورهای  BWRبرای تحلیل انواع گذارهای هسته ای و حادثه های هسته ای در قلب راکتور
آب جوشان و محفظه راکتور اورده شده است این شبیه ساز همچنین عملکرد پمپ ها ,میله های سوخت راکتور ,محفظه راکتور آب
جوشان ,و سیستم های خنک کننده اضطراری قلب راکتور را در شرایط حوادث مختلف تجزیه و تحلیل می کند .شکل ( )7شبیه
ساز داخل ساختمان راکتور میباشد و شکل ( )0شبیه ساز بیرون ساختمان راکتور را نشان می دهد.
1 Sickness Radiation Acute
2 prodrome
3 latency
4 illness

71

شکل (:)2شبیه ساز داخل ساختمان راکتور
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شکل ( : )3شبیه ساز بیرون ساختمان راکتور

 -6انواع روشهای برداشت حرارت راکتورهای اب جوشان
-1
-7

-0
-0
-0

روش  :SDCاز چهار
شیر به صورت موازی و دو پمپ به صورت سری استفاده می کند که هر چهار شیر باز میشود تا آب از مخزن  RHRرا
به دو پمپ بفرستد و سپس پمپ ها آب را به پایه سرد راکتور منتقل میکنند تا آب از باالی قلب به داخل آن تزریق
شود.
روش  : LPCIسیستم تزریق مایع خنک کننده قلب در فشار کم که از چهار پمپ برای مکش آب از سیستم RHR
استفاده می کند.
روش  :CTSPRاز دو پمپ و دو شیر تشکیل شده است که خنک کننده سیستم  RHRرا فقط از طریق پایه برگشت
قبل از رسیدن به پمپ به داخل راکتور تزریق می کند.
روش  : TCاز دو پمپ و چهار شیر تشکیل شده است که آب را از دو طریق به داخل راکتور تزریق می کند یکبار باالی
سطح قلب که مخلوط آب و بخار داریم یکبار در  RISERکه فقط بخار داریم.

 -7روش کار
در این مقاله با استفاده از نرم افزار شبیه ساز  PCTRANروش های برداشت حرارت در طی حادثه از دست دادن آب خنک
کننده برای راکتورهای آب جوشان مورد بررسی قرار گفت .در این تحقیق برای راکتور مورد نظر توسط نرم افزار PC-TRAN
حادثه از دست رفتن آب خنک کننده را بعد از  0ثانیه اعمال کرده و تا  744ثانیه بعد از حادثه نتایج مربوط به دمای قرص سوخت و
غالف سوخت ارائه گردید .در این کار چهار روش برداشت حرارت در طی حادثه از دست دادن آب خنک کننده مورد بررسی قرار
گرفت .و دمای قرص سوخت و غالف سوخت در طی هرچهار روش برداشت حرارت گزارش شد.
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 -8بحث و تحلیل نتایج
 -1-8روش SDC
نتایج این روش درنمودار ( )1نشان داده شده است .با شروع حادثه بعد از  0ثانیه دما ثآبت است .در این روش بعد از ورود
میلههای کنترل دمای سوخت و غالف در ثانیه  ۲4به بعد افت می کند و در ثانیه ی  104دما در حدود  704درجه ثآبت می ماند.
 -2-8روش LPCI
نتایج این روش در نمودار ( )7گزارش شده است .در این روش در طی وقوع حادثه و بعد از ورود میلههای کنترل تا  04ثانیه
آبتدایی شرایط پایدار است و در ثانیه  174به بعد دما در حدود  704درجه سانتیگراد ثآبت می ماند و شرایط پایدار می گردد.

 -3-8روش CTSPR
نتایج این روش در نمودار) (0گزارش شده است .در این روش بعد از ورود میله های کنترل دمای سوخت و غالف به سرعت
کاهش پیدا کرده و برداشت حررات به خوبی صورت میگیرد .همانطور که در شکل  ۲نشان داده شده است بعد از  04ثانیه دمای
سوخت و غالف به حالت پایدار می رسند.
 -4-8روش TC
نتایج این روش در نمودار ) (0گزارش شده است .در این روش بعد از ورود میله های کنترل دمای سوخت و غالف در ثانیه
 1۲4به بعد افت می کند .این روش نسبت به روشهای قبلی از عملکرد ضعیف تری برخوردار میباشد.

نمودار ) :(3تغییرات دمای سوخت و غالف در روش

نمودار ) :(4تغییرات دمای سوخت و غالف در روش

CTSPR

TC
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نمودار ) :(1تغییرات دمای سوخت و غالف در روش SCD

نمودار) :)2تغییرات دمای سوخت و غالف در روش LPCI

 Live Chartیک نمودار تعاملی است که ساختار هستهای ویژگیهای فروپاشی همه نوکلئیدهای ساخته شده را از طریق
رابط گرافیکی نشان میدهد .شکل ( )0نمونه Live Chartگرفته شده برای سزیم است .افراد ممکن است به طور مستقیم از راه
مواد رادیونوکلئید پراکنده در هوا و یا در صورت آلودگی آب و غذا با چنین موادی آلوده گردند.
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شکل(:)4تعداد کل اتمهای تولیدی در هرزمان بعد از یک شکاف
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سه نوع اصلی گسیلهای مواد رادیواکتیوعبارت هستند از :پرتو آلفا ،پرتو بتا و پرتو گاما.
واپاشی ذرات آلفا در هستههای سنگین صورت میگیرد .ذره آلفا سنگبن و دارای دو بار مثبت است .برد این ذرات کوتاه است و
به سرعت جذب میشوند .اگر این ذرات از طریق تنفس یا دستگاه گوارش وارد بدن شوند باعث آسیب شدید به بافتهای بدن
میشوند .سزیم با واپاشی بتا شکل ()0به یک ایزومر اتمی شبه پایدار باریم واپاشیده میشود.

شکل (:)5واپاشی سزیم

واپاشی بتازا متداولترین واپاشی در هستههاست .شکل()۲مشخصات واپاشی بتا را نشان میدهد .هسته جدید با گسیل الکترون
یا پوزیترون به هسته جدید تبدیل میشود.

شکل (:)6مشخصات واپاشی بتا سزیم

اغلب هسته ها پس از گسیل ذره های آلفا و بتا در حالت برانگیخته هستند و با گسیل پرتو گاما به حالت پایه میرسند.
شکل()2مشخصات گاما سزیم را نشان میدهد.
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مشخصات پرتو گاماسزیم:)7( شکل

9211  زمستان،)27 : (پیاپی4  شماره،سال پنجم

 اثر ذرات آلفا (که در واقع یک اتم هلیوم است)کمترین اثر بر بدن و اثر پرتوهای گاما دارای بیشترین اثر،از میان این سه پرتو
. سطح باال تقسیم بندی میکنند:0  فرا اورانیومی:7 سطح پایین:1 ضایعات هستهای را در سه دسته.بر بدن است است

نتیجه گیری
 مورد بررسی قرارPCTRAN در این تحقیق چهار روش برداشت حرارت در راکتورهای آب جوشان با استفاده از نرم افزار
 نسبت به روش های دیگر از عملکرد خوبی برای برداشت حرارت و جلوگیری از ذوبCTSPR  نتایج نشان میدهد روش.گرفت
، همچنین در صورت بروز حوادث هسته ای در نیروگاه های هسته ای.شدن سوخت و غالف سوخت در قلب راکتور را دارا میباشد
 باعث ایـجاد حجم باالی ضایعات و صدمات می شود که می توانند اثرات،نشت مواد پرتوزا در انفجار نیروگاه هـای هسـته ای
 پس انتخاب بهترین روش برداشت حرارت در. موجودات زنده و محیط زیست وارد کنند،زیان بار شدیدی را بـر انسـانها
 همچنین یکی از عناصر.راکتورهای آب جوشان می توانند در حفظ سالمت انسان و محیطزیست در زمان وقوع حادثه کمک کنند
پرتوزای هسته ای که در راکتور در شرایط حوادث به بیرون نشت می کند تحلیل شد زیرا امکان بررسی بالینی تاثیر سزیم بر بدن
.انسان در شرایط عادی وجود ندارد لذا بررسی این عناصر و شناخت این عناصر در شرایط حوادث هسته ای بسیار با اهمییت است
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