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معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد حجمی 
مخلوط دوفازی آب-گازوئیل با استفاده از تکنیک تضعیف باریکه گاما

موافقی،  امیر  ساسان پور،  تقان  محمد  طاهری،  علی       فنون هسته ای  و  علوم  پژوهشگاه   ، * شریف زاده  محسن 
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای   

مســـئله اندازه گیـــری جریان هـــای چندفـــازی یکـــی از موضوعـــات بســـیار مهـــم در صنایـــع نفـــت 
و گاز، از اوایـــل دهـــه 80 میـــالدی بـــوده اســـت.جریان دوفـــازی آب-نفـــت غالبـــاً در لوله هـــای 
ـــت و  ـــازی آب-نف ـــه دوف ـــت-گاز ب ـــازی آب-نف ـــه ف ـــك س ـــازپس از تفکی ـــی جداس ـــان خروج جری
ـــوان  ـــده به عن ـــاخته ش ـــی و س ـــوپ طراح ـــدا ل ـــا ابت ـــد. در اینج ـــان می ده ـــود را نش ـــازی گاز، خ تك ف
یـــك لـــوپ همگن ســـاز معرفـــی شـــده و ســـپس بـــه کمـــك شـــمارش گامـــای عبـــوری چشـــمه 
ـــد صحـــت  ـــس از تأیی ـــه و پ ـــه اســـت. در ادام ـــرار گرفت ـــو ســـزیم-137مورد اعتبارســـنجی ق رادیواکتی
عملکـــرد سیســـتم دینامیکـــی فـــوق، امـــکان بهره گیـــری از آن در محاســـبه درصدهـــای حجمـــی 
ـــو آمرســـیم-241 مـــورد تســـت و  ـــا اســـتفاده از چشـــمه رادیواکتی ـــل ب ـــازی آب-گازوئی مختلـــف دوف
ـــی  ـــری تجرب ـــل از اندازه گی ـــج حاص ـــول نتای ـــوب و قابل قب ـــت خ ـــت. قراب ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق بررس
ــری از  ــی بهره گیـ ــی، توانایـ ــای حجمـ ــده درصدهـ ــازی شـ ــع و از پیش آماده سـ ــر مرجـ ــا مقادیـ بـ
لـــوپ فـــوق در تلفیـــق بـــا چگالی ســـنج گامـــا را جهـــت اندازه گیـــری کســـر فـــازی بـــه عنـــوان 

ـــد.  ـــرار می ده ـــد ق ـــورد تأیی ـــازی م ـــر چندف ـــك فلومت ـــاختار ی ـــم در س ـــی مه بخش

بهره بـرداري ازسـیاالت هیدروکربنـي چنـد فـازي در صنعـت نفـت و 
به خصـوص در اکتشـاف محصـوالت هیدروکربنـی در هـر دو موقعیـت 
میادیـن دریـا و خشـکي کامـاًل مشـهود اسـت. مشـاهده شـده اسـت کـه 
اسـتفاده از فنـاوری سـنجه های چندفـازی، یـك عامـل حیاتـی در زمینه 
اسـتخراج از میادیـن نفتـی و گازی حاشـیه سـاحل اسـت کـه عالوه بـر 
اینکـه سـرعت بازگشـت سـرمایه را افزایـش می دهـد، باعـث کاهـش 

هزینـه مصرفـی کل می شـود]1[.
ــت  ــا دق ــازی ب ــان چندف ــری جری ــور اندازه گی ــون به منظ ــه هم اکن آنچ
زیــاد مورد نیــاز در ارتبــاط بــا بخــش فــروش صــورت می پذیــرد، 
اســتفاده از مکانیــزم تلفیــق جداســاز بــا جریان ســنج های تك فــازی 
می باشــد. در ایــن روِش اندازه گیــری ابتــدا جریــان چند فــازی بــه 
سیســتم های  ادامــه،  در  و  شــده  تفکیــك  تك فــازی  جریان هــای 
انجــام  را  اندازه گیــری  عمــل  تك فــازی  مرســوم  اندازه گیــری 
می دهنــد. پــس از اتمــام اندازه گیــری، فازهــای تفکیــك شــده مجــدداً 
ــد شــد. اســتفاده از سیســتم های  ــان خواهن ــی جری ــه اصل وارد خــط لول
جریان ســنج چندفــازی کــه بــدون نیــاز بــه هرگونــه جداســازی اولیــه و 
به صــورت آنالیــن فراینــد اندازه گیــری جریــان را انجــام دهــد، اگرچــه 
ــا میــزان دقت هایــی پایین تــر روبه روســت امــا الاقــل  در حــال حاضــر ب
ــر مانیتورینــگ عملکــرد چاه هــای نفــت و گاز بســیار  ــواردی نظی در م
مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت.  قبــل از اینکــه یــك جریان ســنج بــرای 
ــا گازی  ــی و ی ــدان نفت ــه می ــوط ب ــاص مرب ــرایط خ ــری در ش اندازه گی
اســتفاده شــود، الزم اســت مراحــل تســت و کالیبراســیون آن در شــرایط 

اســتانداردي صــورت پذیــرد. بــا برقــراري شــرایط مشــابه میادیــن واقعی 
ــا،  ــار، دم ــان، فش ــف جری ــای مختل ــر رژیم ه ــاتی، نظی ــن تاسیس در چنی
هندســه لولــه، امــکان قرارگیــری ســنجه اندازه گیــری جریــان در محــل 
مناســب، به منظــور اندازه گیــری درصــد حجمــی، ســرعت و در نهایــت، 
دبــی حجمــی و جرمــی جریــان چندفــازی فراهــم خواهــد شــد. بــرای 
 Michelsen نمونــه، لــوپ بســته ســه فازی موجــود در مرکــز تحقیقاتــی
ــه  ــور را ب ــل و آب ش ــروژن، گازوئی ــامل گاز نیت ــازی ش ــه ف ــان س جری
گــردش در مــی آورد. ایــن لــوپ دارای دو بخــش مجــزا بــا لوله هایــي 
بــه قطــر 6 و 3 اینــچ، یــك تانــك جداســاز 32 مترمکعبــی، پمپ هــای 
ــا،  ــد فازه ــری درص ــی در اندازه گی ــق متنوع ــزار دقی ــانتریفیوژی و اب س
ــور  ــه به منظ ــات اولی ــراً مطالع ــد]2[. اخی ــا می باش ــار و دم ــرعت، فش س
طراحــی و ســاخت ســنجه های اندازه گیــری بــا مبنــاي عملکــردی 
تضعیــف پرتوهــای رادیواکتیــو، از جملــه جریان ســنج های چندفــازی، 
در پژوهشــکده کاربــرد پرتوهــای پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای، 
ــود ناشــي  ــاي موج ــت رفــع تنگناه ــت کــه به عل آغــاز گردیــده  اس
فقــدان لوپ هــای تســت و کالیبراســیون دســتگاه هاي مذکــور،  از 
ــرد در  ــدف کارب ــا ه ــازی ب ــاز دوف ــوپ همگن س ــاخت ل ــی و س طراح
اندازه گیــری درصــد حجمــی گســتره وســیعی ازمخلوط هــای دوفــازی 

ــرار گرفــت. در دســتور کار ق

1-بیان مسئله اندازه گیری
مسـئله اندازه گیـری جریـان چند فـازی به صـورت اندازه گیـری هم زمان 
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مولفه هـای سـرعت تك تـك فازهـا در کنـار درصدهـای مقطعـی و نیـز 
چگالـی آنهـا تعریـف می شـود. دبی جرمـی جریـان چند فازی به شـکل 

زیـر بیان می شـود]3[:
   )1(

در اینجـا A سـطح مقطـع لولـه عبـور جریـان و vi، αi و pi به ترتیـب 
مقادیـر کسـر فـازی، سـرعت و چگالـی تك تـك مولفه هـای جریـان 
فـوق،  معادلـه  در  مجهـول  مولفه هـاي  کاهـش  به منظـور  می باشـند. 
مـورد  در  قرارگرفـت.  اسـتفاده  مـورد  کلیـدی  اسـتراتژی های  برخـی 
بـه اشـغال کل سـطح مقطـع توسـط  بـا توجـه  جریان هـای دوفـازی و 
دو فـاز سـیال، همگن سـازی به عنـوان یکـی از اسـتراتژی های مفیـدي 
اسـت کـه  سـبب می شـود تـا با توزیـع مخلوطـی همگن در سـطح مقطع 
لولـه، امـکان اندازه گیـری کسـرفازی مولفه هـا بدون وابسـتگی بـه رژیم 
جریـان عبـوری فراهـم گـردد کـه تحقیقـات بسـیاري در ایـن حـوزه 
انجـام پذیرفتـه اسـت )Hewitt و همـکاران(]4[. در ایـن تحقیـق از یك 
مخلوط کـن دوسـلولی به صـورت پیوسـته و مـداوم بـرای همگن سـازی 
جریـان دوفـازی گاز- مایـع، به عنـوان پیش شـرطی جهـت اندازه گیری 
در  شـده  اسـت.  اسـتفاده  جریـان  عبـور  مقطـع  سـطح  از  درصدهایـی 
و   Fossa(  ،)2008 سـال  همـکاران،  و   Al-Khamis( تحقیقـات  سـایر 
همکاران 2009( و )Mehdizadeh و همکاران در سـال 2009(، بر روی 
همگن سـازی جریـان چندفـازی بـا اسـتفاده از نصـب اتصـال سـه راهی 
کـور و تغییـر مسـیر حرکـت جریـان بـه سـمت بـاال، به منظـور ایجـاد 

همگن سـازی مطلـوب در خطـوط لولـه اسـتفاده شـده اسـت]5.6.7[.

2-تضعیف پرتو گامای عبوری از ماده
افـت شـدت پرتـو گاما در عبور از یـك مخلوط چندفـازی و همگن، از 

قانـون تضعیـف نمایـی Beer-Lambert تبعیت می کند:

  )2(

ضرایـب تضعیـف خطی مولفه هـای جریان )μi( طی فرایند کالیبراسـیون 
و در حالتی کـه کل لولـه در هـر اندازه گیـری فقـط بـا مولفـه جریـان 
بـا قطـر داخلـی  مورد نظـر پُـر شـده باشـد، به دسـت می آینـد. d برابـر 
لولـه و بـه عبارتـی معادل طول پیموده شـده پرتـو گامـا در درون جریان 
I شـدت گامـای شمارشـی بـازای لولـه خالـی و Io .چندفـازی اسـت
شـدت شـمارش در حضـور جریـان چندفـازی اسـت. در شـرایطی کـه 
صرفـاً یـك دوفـازی گازوئیـل-آب کل سـطح مقطـع لولـه را پرکـرده 
باشـد، بـا اندکی محاسـبات ریاضی مقادیـر درصدهای حجمـی مولفه ها 

به دسـت می آینـد: زیـر  به صـورت 

 )3(

1 TPFHL 3-لوپ
اندازه گیــری  از راهکارهــاي پیشــنهادي در تســهیل فرآینــد  یکــی 

جریان هــای چندفــازی، همگن ســازی جریــان بــا اســتفاده از یــك 
ــه ای  ــه جــای آرای ــز یــك آشکارســاز ب ــا و نی ســنجه  چگالی ســنج  گام
مولفه هــا  حجمــی  صــد  در  اندازه گیــری  بــرای  آشکارســازها  از 
ــم  ــه مکانیس ــد. ک ــوری می باش ــان عب ــم جری ــتقل از رژی ــورت مس به ص
ــم در  ــن مکانیس ــت. ای ــتوار اس ــاس اس ــن اس ــز برهمی ــوپ TPFHL نی ل
ــوپ  ــی از ل ــر بومي ســازي شــده اســت. شــکل-1 نماهای ســال هاي اخی

ــد.  ــان می ده ــی را نش ــده نهای ــاخته ش س

4- اجزاء سیستم دینامیک
4-1-مخزن و همزن همگن ساز

مخـزن  از  تحویلـی  سوسپانسـیون  تبدیـل  هـدف  بـا  و  بخـش  ایـن  در 
آماده سـازی بـه یـك مخلوط همگن جهـت قرارگرفتن در مسـیر باریکه 
گامـا، محاسـبات دقیـق پارامترهایـی چـون نـوع و تعـداد پره هـا، فاصلـه 
متوالـی پره هـا، فاصلـه پـره انتهایـی از کـف مخـزن، فاصلـه تیغـه پـره تا 
دیـواره داخلـی، جهـت و سـرعت چرخش همـزن، ابعاد و هندسـه کف 
مخـزن، نـوع و تعـداد و ابعـاد تیغه هـای نصـب شـده در دیـواره مخـزن2  
و محـل ورودی و خروجـی انجـام شـد. فـاز مطالعاتـی جهـت طراحـی 
نهایی، با کمك مواردگزارش شـده اسـتاندارد موجـود در کتب مرجع 3  
مخلوط سـازی صنعتـی آغـاز شـد]8[. روش کار بدین صورت اسـت که 
پـودر جامـد در مخـزن همگن سـاز،  بیشـتر  باالکشـیدن هرچـه  جهـت 
ازکـف مقعـر اسـتفاده گردیـد. ارتفـاع ایـن مخـزن 60 سـانتی متر درنظر 
گرفتـه شـد تـا حداقل فضـای الزم جهت قرارگیری سـنجه چگالی سـنج 
بـا کمتریـن تعـداد پره های همـزن فراهم شـود. قطر ایـن لوله اسـتوانه ای 
برابـر بـا T=10/32cm انتخـاب شـده تـا امـکان ارزیابـی عملکرد سـنجه 
چگالی سـنج و یـا سـایر سـنجه ها جهـت تسـت و کالیبـره لـوپ نهایـی 
بـا یکـی از قطرهـای رایـج در خطـوط  میسـر باشـد و قابلیـت اتصـال 

1

نماهایی از لوپ TPFHL. (A) مخزن آماده سازی سوسپانسیون/
امولسیون، (B) مخزن همگن سازی، (C) آشکارساز سوسوزن، 
 (F) ،الکتروموتورها (E) ،حفاظ سربی چشمه رادیواکتیو گاما (D)
با تضمین  (G) بورد الکترونیکی کنترل دستگاه.  الکتروپمپ، 
حضور یك مخلوط دوفازی همگن امکان اندازه گیری کسرحجمی 

فازها با استفاده از تکنیك گامای عبوری فراهم می شود.
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لولـه جریـان واقعـی داشـته باشـد. پره هـای همـزن توربینی متشـکل از 4 
  45ºPBT 4تیغـه صـاف مربعـی بـا زاویـه 45 درجـه بـا افـق با نـام تجـاری
به عنـوان بهتریـن گزینـه جهت ایجاد شـرایط مناسـب همگن و دسـتیابی 
بـه عملکـردی نسـبتاً بـاال انتخـاب گردیـد. ایـن نوع پـره عالوه بـر ایجاد 
تنـش برشـی مورد نیـاز جهـت ایجـاد بیشـترین اختـالط در مخلـوط، بـا 
ایجـاد جریـان محـوری مناسـب به منظـور باالکشـیدن )پاییـن کشـیدن( 
فـاز پخـش شـده که تمایـل به تـه نشـینی )تعلیـق( دارد، شـرایط را برای 
تولیـد یـك مخلـوط دوفـازی همگـن در ایـن مخـزن فراهـم می کنـد. 
مطابـق بـا اسـتانداردهای موجـود، قطـر ایـن پره هـا مسـاوی بـا فاصلـه 
 3/44cm دو پـره متوالـی نصـب شـده بـر روی محـور همـزن و برابـر بـا
 درنظرگرفتـه شـده  اسـت. تعـداد پره هـای الزم روی 
محـور همـزن اسـتیل بـا قطـر 1 سـانتی متـر برابـر بـا 16 عـدد اسـت. بـا 
وجـود چنیـن فاصلـه ای از کـف مخـزن، حداکثـر تنش برشـی ناشـی از 
جریـان شـعاعی در حداکثرسـرعت اغتشـاش ناشـی از جریـان محـوری 
قابـل دسـتیابی اسـت که به ایجاد شـرایط مسـاعد جدا از کـف5 برای فاز 
پخـش شـده کمـك خواهـد کـرد. در ادامـه، دیواره هـای داخـل مخزن 
بـا 4 تیغـه عمودی صـاف )baffle( با پهنـای1/03cm= و فاصله 
خالـی تـا دیـواره 0/15cm= به صـورت متقارن و بـا اختالف 
زاویـه 90 درجـه پوشـانده شـد کـه در تبدیـل جریـان گردابـی مخلـوط 
دوفـازی بـه یك جریان محوری به منظور ایجاد بیشـینه اغتشـاش، بسـیار 
مفیـد و موثـر خواهـد بـود. سـپس، حداقـل سـرعت دورانـی جهـت تولید 
 Zwietering یـك سوسپانسـیون کامل به کمـك فرمـول ارائه شـده توسـط
به دسـت آمـد کـه با یك ضریـب تبدیل، حداقل سـرعت دورانـی الزم برای 

ایجـاد مخلوط همگن قابل محاسـبه اسـت:
 

 )4(

در اینجـا υl ویسـکوزیته جنبشـی مایـع بـر حسـب  gc، ثابـت گرانش  
ρs ، 9/81 و ρl به ترتیـب چگالـی فـاز جامد و مایع برحسـب  برابـر بـا 
 نسـبت وزنـی پـودر بـه مایـع می باشـد،dp   قطـر بزرگتریـن ذره 
جامـد بـر حسـب متـر )ابعـاد مـش هـای غربـال(، D قطـر پـره همـزن بر 
حسـب متـر و در نهایـت S ثابـت بـدون بعـد معادلـه اسـت کـه بـه ازای 
پـره هـای 45ºPBT بـا مقادیر   و   مسـاوی با 4/4 اسـت. 
بـرای پـودر سـنگ آهـن مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، انـدازه دانه هـا 
حداکثـر 0/1 میلی متـر و چگالـی 4/22 گـرم بر سـانتی متر مکعب درنظر 

گرفته شـد.
 

4-2- مخزن و همزن آماده سازی سوسپانسیون 
در طراحـی ایـن بخـش نیز کلیـه پارامترهـای مهم جهـت طراحی مخزن 
و همـزن همگـن سـاز، مـورد توجـه قـرار گرفـت. بدیـن منظـور و بـا 
اسـتداللی مشـابه آنچـه در بخـش همگن سـاز مطرح شـد، عمـل کردیم 
بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن بـار هـدف، تبدیـل جریـان دوفـازی دریافتی به 
سوسپانسـیون جـدا از کـف مخـزن6  اسـت. حجم مخـزن مورد اسـتفاده 
در ایـن بخـش به منظـور جلوگیـری از مکـش هـوا7  بـه درون لـوپ در 

اثـر جریـان گردابـی ناشـی از چرخش همـزن در یك بـرآورد محتاطانه 
4 برابـر حجـم مخـزن همگن سـاز درنظرگرفتـه شـد. بـا تعبیـه 3 ورودی 
مجـزا بـرای مخـزن مذکور، یـك ورودی قیـف مانند به کمـك دریچه 
قابـل تنظیـم، امـکان اضافـه کردن مرحلـه به مرحلـه پودر به مخـزن را و 
در نزدیکـی محـور همزنی بـا حداکثر اغتشـاش فراهم می کنـد. ورودی 
دوم بـرای اضافـه نمـودن فـاز مایع اولیه به لوپ اسـت و سـومین ورودی 
نیـز بـا لولـه کشـی به خروجـی مخـزن همگن سـاز جهت برقـراری یك 
لـوپ بسـته متصـل گردیـده اسـت. قطـر ایـن مخـزن اسـتوانه ای  برابـر با 
T=30cm و ارتفـاع آن 30 سـانتی متر انتخـاب شده اسـت. پره های همزن 
توربینـی متشـکل از 4 تیغـه صـاف مربعـی بـا زاویـه 30 درجـه بـا نسـبت 
بـه افـق بـا نـام تجـاری 30ºPBT جهت ایجاد سـهم عمـده جریـان رو به 
پاییـن بـرای داشـتن یـك سوسپانسـیون جدا از کـف مورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه  اسـت. به دلیـل اینکـه نسـبت طـول دوغـاب بـه قطـر ایـن مخـزن 
همـواره کوچك تـر از واحـد اسـت، تنها از یك پـره  روی محور همزن 
و فاصله آن  = 10cm اسـتفاده شـده اسـت. قطـر این پـره برابـر بـا
تـا کـف مخـزن 3/75cm =  درنظرگرفتـه شـده اسـت. پهنای هر 
تیغـه برابـر بـا w= =4cm و ضخامـت آنt=0/2cm  در نظـر گرفتـه 
شـده کـه منجـر بـه داشـتن مقـدار S=7/2 مـی شـود. دیواره هـای داخل 
مخـزن بـا 4 تیغـه عمودی صاف بـا پهنـای 3cm= و فاصله خالی 
اختـالف  بـا  و  متقـارن  چینشـی  در   =0/45cm دیـواره  تـا 
زاویـه 90 درجـه پوشـانده شـد. در اسـتداللی مشـابه مخزن همگن سـاز، 
در نهایـت حداقـل سـرعت دورانـی برابـر بـا 25/67 دور بـر ثانیـه و در 
ادامـه حداقـل تـوان الکتروموتـور برابـر بـا 0/002 اسـب بخـار به دسـت 
آمـد. در شـکل-2 شـماتیکی از مخـازن سوسپانسـیون و همگن سـاز بـه 

همـراه همزن هـای مربوطه نشـان داده شـده اسـت.

5- معرفی دستگاه
و  مخــازن  نگه داشــتن  ثابــت  جهــت  آهنــی  پروفیــل  از  اســتفاده 

2

شماتیك مخزن همگن ساز )سمت چپ( و مخزن آماده سازی 
همزنی  پره  شانزده   (A) راست(.  سوسپانسیون)سمت 
، (B) یك پره همزنی 30ºPBT، (C) پنجره پلکسی   45ºPBT
گلس تعبیه شده در لوله همگن ساز، (D) مخزن آماده سازی 

سوسپانسیون و (E) مخزن همگن ساز.
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در  و  الکتروپمــپ  نصــب  کنــار  در  مربوطه شــان  الکتروموتورهــای 
نهایــت ایجــاد بســتری مناســب جهــت قرارگیــری ســنجه  چگالی ســنج 
حــول مخــزن همگن ســاز از نــکات مهــم ملحــوظ شــده می باشــد. 
ــه منظــور ایجــاد یــك ســیکل بســته بیــن مخــازن، خروجــی از کــف  ب
ــه ورودی الکترپمــپ، و خروجــی الکتروپمــپ  مخــزن سوسپانســیون ب
اســتیل  لوله هــای  از کــف مخــزن همگن ســاز توســط  بــه ورودی 
فراینــد  در  پره هــا  تمامــی  درگیرشــدن  امــکان  شــدند.  متصــل 
ایــن اتصــال و پرشــدن مخــزن  از مزایــای  همگن ســازی مخلــوط 
ــاز  ــزن همگن س ــاالی مخ ــی از ب ــد. خروج ــف می باش ــاز از ک همگن س
بــه ورودی از بــاالی مخــزن سوسپانســیون متصــل شــد. تعبیــه یــك شــیر 
کنتــرل قبــل از ورود مخلــوط بــه مخــزن همگن ســاز ســبب می شــود تــا 
پــس از گذشــت چنــد دقیقــه پــس از گــردش دوفــازی در لــوپ، پــس 
ــن  ــوط همگ ــك مخل ــیر، ی ــتن ش ــپ وبس ــازی الکتروپم از خاموش س
ــته  ــنجی داش ــش چگالی س ــام آزمای ــرای انج ــاز ب ــزن همگن س در مخ
ــه  ــیون ب ــزن سوسپانس ــی مخ ــز در خروج ــرل نی ــیر کنت ــك ش ــیم. ی باش
ــه شــده  ــد، تعبی ــه گــردش درمی آی ــی کــه ب ــی جریان ــم دب منظــور تنظی
اســت. در خروجــی الکتروپمــپ نیــز یــك عــدد شــیر تخلیــه بــه منظــور 
تخلیــه و پاکســازی لــوپ پــس از اتمــام آزمایــش نصــب شــده اســت. 
ــتاندارد  ــای اس ــی در گزارش ه ــای صنعت ــی الکتروپمپ ه ــس از بررس پ
موجــود در کتــب مرجــع ]9[ و ]10[ و بــا مالحظــات اقتصــادی، پمــپ 

ــد.  ــه مناســب انتخــاب گردی ــوان گزین ــه عن ــده ای ب دن
در انتهـا یـك بـرد الکترونیکـی جهـت کنتـرل لـوپ به معنـی روشـن/

الکتروپمـپ  به عـالوه  همزن هـا  الکتروموتورهـای  کـردن  خامـوش 
انتخـاب  اسـت.  شـده  سـاخته  و  طراحـی  آن هـا  دور  کنارکنتـرل  در 
سـرعت های  کـه  اینورتورهایـی  از  اسـتفاده  کنـار  در  الکتروموتورهـا 
چرخـش همزنـی را تـا مقدار بیشـینه ایجـاد می کنند، لوپ سـاخته شـده 
را بـرای گسـتره وسـیعی از مـواد دوفـازی جامـد- مایع و نیـز مایع- مایع 
قابل اسـتفاده می کنـد. در مـورد دوفـازی گازوئیـل- آب به دلیل کاهش 
اختـالف چگالـی دو فاز نسـبت بـه حالت پـودر- آب ازضریب تصحیح 
متفاوتـی بـر اسـاس دانسـیته گازوییـل اسـتفاده شـده اسـت. لـذا حداقل 

دور همـزن نسـبت بـه وضعیـت پـودر-آب برابـر بـا 0/28خواهـد شـد.

 )5(

کـه بدینوسـیله میزان همگن سـازی کامل دوفـازی گازوئیل-آب جهت 
اندازه گیـری درصدحجمـی توسـط یـك سـنجه گامـا -مـورد بررسـی 

قـرار می گیـرد را خواهد داشـت.

6-اعتبارسنجی عملکرد لوپ 
پیـش از اسـتفاده از لـوپ فـوق جهـت اندازه گیـری درصدهـای حجمی 
دوفـازی، الزم اسـت صحـت عملکـرد کلـی آن و به خصـوص مکانیـزم 
همگن سـازی  حاصـل از آن در یـك تسـت اسـتاندارد بررسـی و تأییـد 
شـود. ایـن امـکان بـا مقایسـه نتایـج اندازه گیـری درصدهـای حجمـی 
مخلوط هـای نامحلـول در یکدیگـر، بـا درصدهـای آماده سـازی  شـده 
تحقیـق(  ایـن  در  آب  سـنگ آهن-  پـودر  مـورد  در  خـاص  )به طـور 

فراهـم گردیـد. از آنجـا کـه صرفـاً بـا حضـور مخلوطـی چندفـازی بـا 
درجـه همگنـی باال امـکان حصـول اندازه گیری های درصـد حجمی در 
محـدوده خطـای قابل قبـول)±%5( فراهم اسـت، لذا با اسـتفاده از تلفیق 
سیسـتم همگن سـاز بـا چگالی سـنج گامـا امـکان بررسـی کمـی و البتـه 
اسـتاندارد عملکـرد همگن سـازی لـوپ فراهـم شـده اسـت. در اینجـا از 
تضعیـف باریکـه گامـای چشـمه Cs-137  بـا اکتیویتـه 10 میلی کـوری 
اسـتفاده شـد. مجموعـه چگالی سـنج گامـا شـامل چشـمه رادیواکتیـو و 
آشکارسـاز سوسـوزن را بـر روی لولـه مخـزن همگـن سـاز و در محـل 
مناسـب تعبیـه شـده در نگهدارنـده )در ارتفـاع 20 سـانتی متری از پاییـن 
لولـه مخـزن( قـرار داده شـد و در ادامه، باریکه قلمی ایجاد شـده توسـط 
مـوازی سـاز های سـربی، از کنـار محـور همـزن و بالتبـع دیـواره شـفاف 

پلکسـی عبور داده شـد.
پـس از انجـام کلیـه تنظیمـات اولیه فـوق مقادیر مختلـف درصدحجمی 
دوفـازی  در  سـنگ آهن  پـودر  درصـد   30 و   25  ،20  ،15  ،10  ،5  ،0
فراینـد  و  شـد  سـاز خورانـده  همگـن  لـوپ  بـه  و  آمـاده  پـودر- آب 
شـمارش گامـای عبـوری بـه ازای هـر درصـد پـودر بـه مـدت 5 دقیقـه 
و تعـداد 10 بـار انجـام گرفـت. مقادیـر حاصـل از ایـن اندازه گیـری در 
جـدول-1 لیسـت شـده اند. همانگونـه کـه از نتایج موجـود در جدول-1 
پیداسـت، نتایـج مربـوط به محاسـبه درصـد حجمی دوفـازی پودر-آب 
از مطابقـت و همخوانـی  در محـدوده خطـای حداکثـر 4/2 ± درصـد 
قابل قبولـی بـا مقادیـر از پیـش آماده سـازی شـده برخـوردار اسـت کـه 
سـنجه  ادامـه  در  و  لـوپ  همگن سـازی  عملکـرد  بـر صحـت  تأییـدی 

گاماسـت.
میـزان  فـوق،  دوفـازی  مخلـوط  در  پـودر  پاییـن  درصدهـای  بـه ازای 
خطـای نسـبی در انـدازه گیـری درصدهای حجمـی روندی افزایشـی را 

CPVF(%)
CCR

(counts/sec)
ACR

(counts/sec)
PPVF(%)

0±1/2 4360±63 5893±85 0

5/4±2/2 3807±122 5145±165 5

10/6±2/7 3349±116 4526±157 10

15/4±3/1 2970±105 4013±142 15

20/5±3/6 2616±101 3535±137 20

25/4±4/0 2316±93 3130±125 25

30±4/2 2066±78 2792±106 30

مقادیر 1  ،(PPVF)8 آهن-آب  سنگ  پودر  شده  آماده  درصدحجمی  مقادیر 
شمارش میانگین گامای عبوری 9(ACR) به همراه میزان انحراف معیار آنها، 
مقادیر شمارش اصالح شده 10(CCR)، و مقادیر درصدهای حجمی محاسبه 

   .]12[  (CPVF)11 شده نهایی
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نشـان می دهـد کـه بـه سـبب پاییـن بـودن درصـد پـودر و عـدم امـکان 
همگن سـازی مطلـوب و در ادامـه، قرارگیـری نماینـده غیر صحیحـی از 

ایـن درصدهـا پیـش روی باریکـه گامـای عبـوری اسـت.

7-اندازه گیری تجربی درصدهای حجمی دوفازی آب-گازوئیل
در ایـن تحقیـق پـس از تأییـد صحـت عملکرد لـوپ همگن سـاز جریان 
دوفـازی پـودر- آب و بـا توجـه بـه نتیجه نسـبت میـزان دور الزم همزن 
بـرای دوفـازی آب-گازوئیـل در مقایسـه بـا ایـن مخلـوط )معادلـه-5(، 
اندازه گیـری  جهـت  مذکـور  همگن سـاز  سیسـتم  از  اسـتفاده  زمـان 
ایـن  در  رسـیده  اسـت.  آب-گازوئیـل  دوفـازی  حجمـی  درصدهـای 
مرحلـه، از چشـمه Am-241 بـا اکتیویته 125میلی کوری اسـتفاده شـد. 
59/5keV گسـیل  انـرژی  بـا  فوتون هایـی  مذکـور  رادیواکتیـو  چشـمه 
غالـِب  مقطـع  پاییـن، سـطح  انرژی هـای  ایـن محـدوده ي  در  می کنـد. 
آنجایی کـه  از  می باشـد.  فوتوالکتریـك  جـذب  نـوع  از  برهم کنـش 
جـذب فوتوالکتریـك فوتون هـا در مـاده به شـدت بـه عـدد اتمـی موثـر 
مـاده وابسـته اسـت. درنتیجـه، با اسـتفاده از ایـن چشـمه رادیواکتیو قادر 
خواهیـم بـود کـه مولفه هـای جریـان دوفـازی بـا اختـالف چگالـی کـم 
بیـن فازهـا و البتـه بـا اختالف بـاال در عدد اتمـی را به خوبـی از یکدیگر 
نـوع  از  اینچـی   2 از آشکارسـاز سوسـوزن  همچنیـن  کنیـم.  تفکیـك 
Hamamat- CR-169 متصـل بـه تیـوب تکثیرکننـده )Tl(EPIC NaI

su بـه منظـور جمـع آوری گاماهـای عبـوری از مـاده اسـتفاده گردید. با 
اسـتفاده از آمپلـی فایـر از جنـس ORTEC 570، آنالیـزور تـك کانالـه 
گاماهـای   Timer/counter 536 شـمارنده  انتهـا  در  و   ،SCA 550A
جمع آوری شـده توسـط آشکارسـاز مذکور بـه آهنگ شـمارش تبدیل 
و ثبـت گردیـد. بـا بهره گیـری از الگوریتـم مونـت کارلـو موجـود در 
مقالـه مرجـع ]11[، ابعـاد بهینـه مـورد اسـتفاده حفاظ های سـربی چشـمه 

پنجـره  بسـتن  بـا  آمـد.  به دسـت  و آشکارسـاز   Am-241 انـرژی کـم 
انـرژی بـا مقادیـر ولتـاژ بـاال و پاییـن به ترتیـب برابـر بـا 6/5 و 8 ولـت بر 
روی آنالیـزور ارتفـاع پالـس تك کانالـه حذف هرچه بهتر نویز ناشـی از 
ورود پرتوهـای پراکنـده بـه درون آشکارسـاز را خواهیـم داشـت. عمق 
و قطـر سـوراخ حفـاظ چشـمه به ترتیـب برابـر بـا 2 و 1 سـانتی متر در نظر 
گرفتـه شـد و بـرای آشکارسـاز نیـز از حفـاظ سـربی بـا عمـق و قطـری 

برابـر بـا 1 سـانتی متر اسـتفاده گردیـد]13[. 
مقادیـر درصدهـای حجمـی آب از 5 تـا 50 درصـد به لوپ همگن سـاز 
مرتبـه  یـك  لـوپ  در حالی کـه  کالیبراسـیون  مرحلـه  در  شـد.  تزریـق 
کامـاًل توسـط آب و مرتبـه دیگـر کاماًل با گازوئیل پُر شـده بـود، فرایند 
 5 زمانـی  بازه هـای  در  شـمارش ها  تمامـی  گرفـت.  شـمارش صـورت 
دقیقـه و بـه تعـداد 10 مرتبـه انجـام و مقادیـر میانگیـن آهنـگ شـمارش 
ثبـت گردیـد. در انتهـا نیـز مقادیـر درصدهـای حجمی دوفازی محاسـبه 
و نتایـج بـه همـراه انحـراف معیار متناظرشـان در جدول-2 ثبـت گردید.
همان گونـه کـه از نتایـج موجود در جـدول-2 پیداسـت، مطابقت خوب 
و قابل قبولـی بیـن نتایـج مربـوط بـه درصدهـای حجمـی محاسـبه شـده 
دوفـازی آب-گازوئیل وجـود دارد. عدم مطابقت بـه ازای درصدمقطعی 
ایـن  افزایـش  بـا  بـا 3/10 درصـد می باشـد کـه  برابـر  10 درصـد آب 
درصدمقطعـی بـه  20 درصـد آب برابـر بـا 4/70 درصـد می شـود. بـا 
افزایـش هرچه بیشـتر درصدمقطعـی آب، میزان عدم انطبـاق نیز افزایش 
خواهـد یافـت. اسـتفاده از تلفیـق این سیسـتم با سـنجه گاما جهـت تعیین 
کسـر فـازی مولفه هـای جریـان دوفـازی نفـت-آب در لوله هـای جریان 

در محدوده هـای درصـدی آب کمتـر از 20 درصـد قابل قبـول اسـت.

نتیجه گیری
همانگونـه کـه از معادلـه 4 مشـهود اسـت، حداقـل سـرعت الزم جهـت 
همگن سـازی مخلـوط دوفـازی بـه پارامترهـای مختلفـی بسـتگی دارد. 
میـزان سـرعت پایین تـر بـرای نیـل بـه همگن سـازی مخلـوط بـه معنـای 
سـهولت بیشـتر در همگن سـازی خواهـد بـود. بـا توجـه بـه تأیید صحت 
عملکـرد همگن سـازی سیسـتم همگن سـاز معرفی شـده در ایـن تحقیق، 
امـکان بررسـی عملکـرد ایـن سیسـتم در ایجـاد یـك توزیـع همگـن و 
مطلـوب در کل مقطـع لولـه بـه ماننـد آنچـه در معادله-5 بـرای دوفازی 
آب-گازوئیـل انجـام شـد، بـرای سـایر دوفازی هـای مایـع- مایـع نیـز 

فراهـم خواهـد بود.
همان گونه که از داده های ثبت شده در جدول- 1 پیداست، درصدهای 
در  پودر-آب  دوفازی  ترکیبات  از  کدام  هر  برای  محاسباتی  حجمی 
قابل  همخوانی  و  مطابقت  از  درصد،   ± 4/2 حداکثر  خطای  محدوده 
قبولی با مقادیر از پیش آماده سازی شده برخوردارند که نشان از عملکرد 
خطای  دارد.  مورد نظر  مخلوط  لوپ  قابل قبول  و  مناسب  همگن سازی 
نسبی مشاهده شده در مورد درصدهای کمتر پودر بدان علت است که 
به سبب  به راحتی صورت نمی پذیرد که  این نوع مخلوط  همگن سازی 
عدم قرارگیری نماینده صحیحی از مخلوط موجود در کل سطح مقطع 
ایجاد  باریکه قلمی گامای عبوری خود خطای بزرگ تر  لوله در مسیر 

می گردد. 
بین  قابل قبول  مطابقت  نشان دهنده  جدول-2  در  موجود  داده های 

CWVF(%)
ACR

(counts/sec)
PWVF(%)

0 1572±40 0

13/10± 0/25 1559±39 10

24/70±0/15 1548±39 20

36/40±0/11 1536±39 30

47/36±0/09 1525±39 40

57/99±0/08 1515±39 50

100±0/06 1474±38 100

2
میانگین  شمارش  آهنگ   ،(PWVF 12) آب  شده  آماده  حجمی  درصد  مقادیر 
Am- برای چشمه   (CWVF 13)محاسبه شده آب حجمی  درصد  و   (ACR)

.TPFHL 241 در تلفیق با لوپ همگن ساز
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درصدهای حجمی محاسبه شده دوفازی آب-گازوئیل نسبت به مقادیر 
مشابه و از پیش آماده سازی شده  است که با افزایش هرچه بیشتر کسر 
پذیرفته  مقادیر  یافت.  خواهد  افزایش  نیز  عدم تطابق  میزان  آب،  فازی 
شده این عدم تطابق به ازای درصدهای حجمی آب کمتر از 20 درصد 

در محدوده زیر 5 درصد و قابل قبول می باشد.
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