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اندازهگیری کسر فازی در مخلوط آب-گازوئیل با استفاده از چگالیسنج گاما
در تلفیق با دو مکانیزم همگنسازی متفاوت استاتیک و دینامیک
محسن شریفزاده* ،حسین خلفی ،1پژوهشگاه علوم و فنون هستهای   سید حسن هاشمآبادی ،2دانشگاه علم و صنعت ایران

از اوایــل دهــهی  80میــادی تــا كنــون اندازهگیــری جریانهــای چندفــازی از موضوعــات
بســیار مهــم در صنایــع نفــت و گاز بــوده اســت .اندازهگيــري جریــان دوفــازی آب-نفــت اغلــب
در جریانســنجهایی بــا مكانيــزم تفکیــک ســهفازی آب-نفــت-گاز بــه دوفــازی آب-نفــت و
تکفــازی گاز اهميــت خــود را نشــان میدهــد .در ایــن پژوهــش روش گامــای عبــوری جهــت
اندازهگیــری درصــد حجمــی جریــان دوفــازی مذکــور اســتفاده شــد .اســتراتژی جانبــی مــورد
اســتفاده جهــت حــذف مشــکل وابســتگی نتایــج بــه رژیــم جریــان ،اســتفاده از سیســتمی همگنســاز
جهـ�ت آمادهسـ�ازي جريـ�ان قبـ�ل از اندازهگیـ�ری اسـ�ت .بنابرایـ�ن لـ�وپ طراحـ�ی و سـ�اخته شـ�د ه �TP
 FHLبهعنــوان لــوپ همگنســاز جریــان دوفــازی مطــرح و عملكــرد آن بهکمــک شــمارش گامــای
عبــوری چشــمهی رادیواکتیــو  Cs-137اعتبارســنجی شــد .ســپس جهــت افزايــش بهبــود کیفیــت
همگنســازی ،سیســتم معــادل اســتاتیکی جریــان چندفــازی  SEMPFبــا اســتفاده از محیــط شبیهســاز
مونتکارلــو  MCNPتأییــد شــد كــه از نوآوريهــاي ايــن پژوهــش بهحســاب ميآيــد .در انتهــا
بــا تغذي ـهی درصدهــای حجمــی مختلــف جریــان دوفــازی آب-گازوئیــل بــه لــوپ و تزریــق "بــه
معــادل اســتاتیکی ،امــکان مقایس ـهی عملکــرد ایــن دو سیســتم جهــت آمادهســازی بســتری همگــن
و اندازهگیــری کســر فــازی مؤلفههــای جریــان دوفــازی بــا ســنجهی گامــای مذکــور فراهــم آمــد.
نتایــج نشــاندهندهی قابليــت زیــاد معــادل اســتاتیکی در آمادهســازی شــرایط همگــن جهــت انجــام
آزمایشهــای مــورد نظــر اســت.
جریــان چندفــازی بــه عنــوان جریــان همزمانــی از فازهــای جامــد ،مایــع
و گاز اســت کــه از یــک خــط لولــه میگــذرد پدیــدهای متــداول
در صنایــع مختلــف نظیــر رآکتورهــای شــیمیایی و نیروگاههــای
قــدرت اســت کــه بهصــورت ویــژه در صنایــع نفــت و گاز اهمیــت
فراوانــی دارد .در خطــوط لولــهی جریانــی چاههــای نفــت و گاز
ســياالت توليــدي كــه اغلــب شــامل گازهــای هیدروکربنــی ،مایعــات
هیدروکربنــی ،آب و جامــدات هســتند جریــان دارنــد [ .]1اســتفاده
از فــنآوری ســنجههای چندفــازی ،در اســتخراج از میادیــن نفتــی
و گازی حاشــیهی ســاحل بســيار حائــز اهميــت اســت کــه عــاوه بــر
افزایــش ســرعت بازگشــت ســرمایه ،باعــث كاهــش هزین ـهی مصرفــی
کل نیــز میشــود [.]2
اگرچــه در ســالهای اخیــر راهحلهــای متعــددي جهــت دســتیابی
بــه يــك جریــان ســنجایدهآل ارائــه شــده ،امــا تــا کنــون هیــچ
نمونــهی تجــاری ســاخته نشــده کــه خصوصیــات ایدهآلــي نظیــر
دقــت زیــاد ،اســتقالل از اثــرات تداخــل و برخــورداري از دادههــای
قابلاطمینــان را پوشــش دهــد و بهعبارتــی وابســتگی بــه رژیــم جریــان
نداشــته و قابلاســتفاده در محــدودهی وســیعی از نســبتهای متنــوع
مؤلفههــاي ســيال باشــد [ .]3آنچــه بســیار حائــز اهمیــت اســت انجــام
*
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مراحــل آزمایــش و کالیبراســیون هــر جریانســنج بــر اســاس شــرايط
اســتاندارد اســت .بــا توجــه بــه متغیرهــای مؤثــر در هــر اندازهگیــری
بایــد شــرايطی مشــابه بــا شــرایط میادیــن واقعــی بــر اســاس متغیرهــاي
مربوطــه شبيهســازي گــردد .امــا كاليبراســيون ســامانهی پيشــنهادي ايــن
پژوهــش در شــرايط ســادهتري امكانپذيــر اســت و بهراحتــي امــکان
اندازهگیــری صحیحــي را فراهــم مــیآورد.
در ایـن پژوهـش جهـت ايجـاد شـرایط مشـابه میـدان ،در مراحـل
كاليبراسـيون ،لـوپ همگنسـاز و معـادل اسـتاتیکی كافـي اسـت و در
واقـع آمادهسـازی درصدهـای حجمی مختلـف از مخلوطهـای دوفازی
آب-نفـت در یـک رژیـم جریانـی همگـن فراهـم اسـت .سـپس بـا
قرارگیـری سـنجهی گامـا روی لولـه قابليـت سـنجهی مـورد نظـر جهت
اندازهگیـری درصـد حجمـی مؤلفههـای جریـان بررسـی خواهـد شـد.
از آنجـا کـه هـدف ایـن کار تنهـا بررسـی توانایـی تفکیـک درصدهای
مختلـف مؤلفههـای جریـان اسـت .بهخوبی میتـوان از برقراری شـرایط
مناسـب در ایـن لوپهـای آزمایشـگاهی اسـتفاده کـرد.
 -1بیان مسألهی اندازهگیری

در ايــن پژوهــش ،اندازهگیــری نــرخ جریــان چندفــازی بــا اســتفاده از
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یــک روش اســتنتاجی شــکل 1-بــه اندازهگیــری همزمــان مؤلفههــای
ســرعت ،درصدهایــي از ســطح مقطــع لولــه از هــر فــاز و نیــز چگالــی
تکتــک فازهــا تبدیــل میشــود .نــرخ حجمــی ایــن جریــان س ـهفازی
بهصــورت زیــر قابلمحاســبه اســت:
()1
بــا توجــه بــه اینکــه همــواره مجمــوع مقادیــر درصــد مقطعــی مؤلفههــا
(یعنــی كســري از مســاحت ســطح مقطــع خــط لولــه كــه هــر فــاز اشــغال
کــردهاســت)  100درصــد اســت .بنابرایــن تنهــا نیــاز بــه اندازهگیــری
دو مؤلفــه برحســب درصــد مقطــع خــط لولـهی عبــور جریــان (معمــوالً
درصدهــای گاز و آب) خواهــد بــود .تحليــل جریانهــای دوفــازی،
مشــابه مباحــث باالســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در اینجــا تنهــا بایــد یــک
مؤلفــه درصــد مقطــع اندازهگیــری شــود.
جهــت رفــع مشــکل وابســتگی اندازهگیــری کســر فــازی بــه رژیــم
جریــان عبــوری در اســتفاده از روش گامــای عبــوری ،از یــک

همگنســاز اســتفاده ميشــود كــه تمامــی رژیمهــای قابلتحقــق
بهجــز رژیــم همگــن حــذف گــردد و در فرآینــد اندازهگیــری درصــد
حجمــی ،از شــمارش گامــای عبــوری از جریــان چندفــازی اســتفاده
شــود .در واقــع همگنســازی جریــان قبــل از اندازهگیــری ،یــک
اســتراتژی هوشــمندانه جهــت توزیــع یکنواخــت چگالــی مخلــوط
در کل ســطح مقطــع لولــه اســت کــه منجــر بــه کاهــش تعــداد و
سادهســازی روشهــای مــورد نیــاز در اندازهگیــری کســر فــازی
میشــود .بــا اســتفاده از ایــن مکانیــزم نهتنهــا بــا حــذف لغــزش بیــن
فازهــا در خــط لولــهی جریــان ســرعت مؤلفههــای جریــان برابــر
میشــود ،بلکــه بــا حــذف تمامــی رژیمهــای جریانــی بهجــز رژیــم
همگــن ،اندازهگیــری ،مســتقل از رژیــم جریــان عبــوری خواهــد بــود
و تنهــا بــا اســتفاده از یــک چشــمه و آشکارســاز (بهجــای آرایــهای
از آشکارســازها) مشــابه روش نخســت را شــاهد خواهیــم بــود [-11
 .]8توضیــح اینکــه هســتههای رادیواکتیــو در گــذر زمــان واپاشــی
میکننــد کــه ایــن فرآینــد منجــر بــه گســیل برخــی ذرات زیراتمــی بــه
بیــرون میشــود کــه از جملــه ایــن ذرات ،فوتونهــای گامــا هســتند.
شــدت پرتــو گامــا در عبــور از مخلوطــی چندفــازی و همگــن تضعیــف
میشــود کــه ایــن فرآینــد از قانــون تضعیــف نمایــی 3تبعیــت مــی کنــد:
()2

1

راهحل استنتاجی برای مسألهی اندازهگیری جریان سهفازی []7

ضرایــب تضعیــف خطــی مؤلفههــای جریــان طــی فراینــد کالیبراســیون
در حالتــی کــه کل لولــه از هــر فــاز بــه تنهایــی پــر شــده باشــد ،توســط
معادلــهی 2-اندازهگیــری خواهــد شــد .یــک کولیماســیون قلمــی
مناســب توســط حفاظهــای ســربی حــول چشــمه و آشکارســاز ســبب
میشــود تــا فقــط فوتونهــای عبــوری وارد آشکارســاز شــوند و در
نتیجــه عامــل هندســی  Bبرابــر یــک شــود .پــس از تقلیــل معادل ـهی2-
بــه حالــت دوفــازی نفــت-آب و بــا برقــراری شــرایط هندســی مناســب
جهــت حــذف عامــل هندســی ،بــا فــرض اینکــه مقطــع لولــه صرفــاً
توســط ایــن دو مؤلفــه پــر شــده باشــند ،مقادیــر کســر حجمــی بهدســت
میآینــد:
()3

2
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نماهایی از لوپ ) TPFHL: (Aمخزن آمادهسازی سوسپانسیون/
امولسیون )B( ،مخزن همگنسازی )C( ،آشکارساز سوسوزن،
( )Dحفاظ سربی چشمهی رادیواکتیو گاما )E( ،الکتروموتورها)F( ،
الکتروپمپ )G( ،بورد الکترونیکی کنترل دستگاه .با تضمین حضور
یک مخلوط دوفازی همگن امکان اندازهگیری کسر حجمی فازها با
استفاده از روش گامای عبوری فراهم میشود.

از آنجــا کــه در مرحل ـهی کالیبراســیون امــکان داشــتن مخزنــی پــر از
پــودر بــه ســبب مشــکل انســداد لــوپ غیرممکــن اســت ،در نتیجــه
کالیبراســیون بهجــای  %100حجمــی پــودر بــا حداکثــر کســر حجمــی
مجــاز انجــام میگیــرد کــه منجــر بــه اســتفاده از شــکل توســعهیافتهای
از معادلـهی 3-جهــت محاســبهی مقادیــر کســر حجمــی فازهــا خواهــد
بــود:
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()4
 -2سیستم همگنساز دینامیکTPFHL

4

همانگونــه کــه در شــکل 2-نشــان داده شــده سیســتم همگنســاز
مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق امــکان ایجــاد حداکثــر اغتشــاش الزم
جهــت حصــول مخلــوط دوفــازی همگــن را پیــشروی باریکــهی
گامــای عبــوری فراهــم میســازد .بــا اســتفاده از دو ورودی جداگانــه،
مؤلفههــای جریــان دوفــازی ابتــدا در مخــزن  10اینچــی آمادهســازی
میشــوند و طــی فرآینــد اختــاط بــه شــکل یــک مخلــوط جــدا از
کــف (بــرای حالتــی کــه فــاز پخــش شــده تمایــل بــه تهنشــینی دارد)
یــا یــک مخلــوط جــدا از ســطح (بــرای حالتــی کــه فــاز پخــش شــده
تمایــل بــه تعلیــق دارد) تبدیــل خواهنــد شــد .در ادامــه و بــا گــردش
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شماتیک سیستم شمارش مورد استفاده جهت تبدیل فوتونهای
گامای عبوری از ماده به آهنگ شمارش نهایی

مخلــوط بیــن ایــن مخــزن و یــک مخــزن  4اینچــی همگنســازی،
امــکان دســتیابی بــه مخلوطــی دوفــازی و کامــ ً
ا همگــن در هــر دو
جهــت شــعاعی و محــوری فراهــم میگــردد.
در اندازهگیــری کســر حجمــی مؤلفههــای مخلــوط دوفــازی بــا
فازهــای غیرقابــل انحــال در یکدیگــر ،بــا اســتفاده از روش گامــای
عبــوری بــا باریکــهی قلمــی ،تنهــا در شــرایطی کــه توزیــع همگــن
یــک مخلــوط در کل ســطح مقطــع لولــه فراهــم شــده باشــد ،مقادیــر
اندازهگیــری شــده بــا مقادیــر از قبــل آمادهســازی شــده ی درصدهــا
همخوانــی خواهنــد داشــت؛ بنایرایــن در ایــن تحقیــق جهــت
اعتبارســنجی عملکــرد همگنســازی لــوپ ،مقادیــر مشــخصی از کســر
حجمــی مخلــوط دوفــازی پــودر ســنگ آهــن-آب آمــاده و بــه لــوپ
تغذیــه شــده در ادامــه بــا شــمارش گامــای عبــوری و بــا اســتفاده از
معادلــهی 4-مقادیــر مدنظــر اندازهگیــری میشــود .بــا مقایســهی
نتایــج حاصــل از اندازهگیــری بــا درصدهــای از قبــل آمــاده شــده،
صحــت عملکــرد همگنســازی بررســی گردیــد .در اینجــا از تضعیــف
باریکــهی گامــای چشــمهی  137-Csبــا اکتیویتــه  23میلــی کــوری
اســتفاده شــد .ایــن چشــمهی رادیواکتیــو بهعنــوان یــک منبــع واپاشــی
فوتونهــای گامــا بــا انــرژی  662keVدر محــدودهای از انــرژی عمــل
میکنــد کــه ســطح مقطــع غالــب برهمکنــش ،از نــوع پراکندگــی
کامپتــون اســت .از آنجــا کــه پراکندگــی کامپتــون فوتونهــا از مــاده
بهشــدت بــه چگالــی وابســته اســت در نتیجــه بــا اســتفاده از ایــن
چشــمهی رادیواکتیــو قــادر خواهیــم بــود مؤلفههــای جریــان دوفــازی
بــا اختــاف چگالــی زیــاد بیــن فازهــا (پــودر ســنگ آهــن-آب) را
بهخوبــی از یکدیگــر تفکیــک کنیــم .در ادامــه از آشکارســاز سوســوزن
 2اینچــی از نــوع  )Tl(EPIC NaIمتصــل بــه تیــوب تکثیرکننــده CR-
 169 Hama matsuجهــت جمــع آوری گاماهــای عبــوری از مــاده
اســتفاده گردیــد .بــا اســتفاده از آمپلــی فایــر از جنــس ،ORTEC 570
آنالیــزور تککانالــه ی  SCA 550Aو در انتهــا شــمارندهی Timer/
 counter 536گاماهــای جمـعآوری شــده توســط آشکارســاز مذکــور
بــه آهنــگ شــمارش تبدیــل و ثبــت گردیــد .در شــکل 4-شــماتیکی از
سیســتم شمارشــی مذکــور نشــان داده شــده اســت.
 -3سیستم همگنساز استاتیک SEMPF
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سیستم معادل استاتیکی جریان چندفازی SEMPF؛ ( )Aمجموعه نیها
و لولهی پلکسیگلس )B( ،حفاظهای سربی آشکارسازهای سوسوزن،
( )Cحفاظهای سربی چشمههای رادیواکتیو )D( ،پایههای متحرک
حفاظهای سربی و ( )Eنگهدارندهی سیستم

همانگونــه کــه در شــکل 5-نشــان داده شــده مکانیــزم اســتاتیک ارائــه
شــده در ایــن تحقیــق امــکان چینــش درصدهــای مقطعــی مشــخص از
مؤلفههــای جریــان چندفــازی بهصــورت همگــن در کل ســطح مقطــع
خــط لولــهی جریانــی را فراهــم مــیآورد .از قابلیتهــای مضاعــف
و حائــز اهمیــت ایــن سیســتم در قیــاس بــا سیســتم دینامیکــی فــوق،
امــکان ایجــاد محیــط همگــن دوفــازی بــرای مخلوطهــای گاز-مایــع
و نیــز محیــط همگــن ســهفازی بــرای مخلوطهــای گاز-مایع-مایــع
اســت؛ نظیــر سیســتم هوا-نفــت-آب جهــت انجــام آزمایشهایــی
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در حــوزهی اندازهگیــری کســر فــازی جریانهــای متــداول در
صنایــع نفــت و گاز کــه بهعنــوان بخشــی از اهــداف عملیاتــی آینــده
خواهــد بــود .اســاس کار در ایــن سیســتم بدیــن صــورت اســت کــه بــا
تعبیــه ی تعــداد زیــادی نــی درون لولــه امــکان ایجــاد مقادیــر مختلــف
درصــد مقطعــی مخلوطهــای چندفــازی مهیــا میگــردد و بــا اســتفاده
از تزریــق فازهــای مختلــف جریــان در نیهــا و اختصــاص فضــای
بینابینــی آنهــا در لولــه ،جریــان شبیهســازی میشــود .از آنجــا کــه
نــوآوری روش مــورد اســتفاده رســیدن بــه مخلوطــی همگــن اســت
در ابتــدا بــا چینشــی بهینــه از مؤلفههــای جریــان ،توزیعــی متقــارن در
جهــت شــعاعی بهدســت میآیــد .بــرای شبیهســازی تقــارن محــوری
جریــان از چرخــش کل مجموعــه لولــه و نی هــا حــول لولــه در فضــای
بینابینــی ســنجهی گامــای حــول لولــه اســتفاده شــد .همــواره باریکـهای
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ایدهی مطرح در سیستم  SEMPFجهت چینش نیها در درون لوله؛
( )1صفحهی پلکسی زیرین ( )2اپوکسی ( )3صفحهی سوراخدار پایین
( )4نیها و ( )5صفحهی سوراخدار باال

قلمــی از پرتوهــای گامــا از لولــه و محتــوای جریانــی آن عبــور داده
میشــود و آنچــه بهعنــوان دادهی نهایــی ثبــت میشــود در واقــع
میانگینــی از شــمارش های مربــوط بــه زوایــای مختلــف قرارگیــری
لول ـهی جلــوی باریکــه ی گامــا و در نتیجــه شــمارش مربــوط بــه یــک
توزیــع همگــن ایــدهآل از درصدمقطعــی مــورد نظــر تمامــی مؤفههــای
جریــان دوفــازی خواهــد بــود.
همان گونــه کــه در شــکل 6-نشــان داده شــده تعــداد  253عــدد
نــی آشــامیدنی از جنــس پلیپروپیلــن بــا اســتفاده از یــک آرایــش
شــشضلعی در درون لولــهی پلکسیگلســی بــا قطــر داخلــی و
خارجــی بهترتیــب  7و  8ســانتیمتر تعبیــه شــده اســت .درصــد مقطعــی
اشــغال شــده توســط هــر نــی برابــر بــا  %0/1057و درصــد مقطعــی
اشــغال شــده توســط فضــای بینابینــی نیهــا در درون لولــه کــه همــواره
در آزمایشهــا توســط فــاز حامــل پــر خواهــد شــد برابــر بــا %73/2577
بهدســت آمــد.
جهــت بررســی صحــت عملکــرد ایــن سیســتم بــا اســتفاده از شبیهســاز
مونــت کارلــو ،ترابــرد پرتوهــای گامــای عبــوری از مخلــوط دوفــازی
همگــن آب-هــوا بـهازای درصدهــای مقطعــی مختلــف و در دو الگوی
متفــاوت ارائــه شــده؛ یکــی توســط معــادل اســتاتیکی و دیگــری توســط
مکانیــزم پیشفــرض موجــود در کــد مونــت کارلــوی  MCNPبــا هــم
مقایســه گردیــد .درصدهــای مقطعــی شبیهســازی شــده فــاز پخــش
شــده در شبیهســازیها شــامل %20/29 ،%15/22 ،%10/15 ،%5/07
و  %26/74اســت .در شــکل 7-الگــوی مــورد اســتفاده در تزریــق
مؤلفههــای جریــان در معــادل اســتاتیکی ب ـهازای درصدهــای مقطعــی
فــوق نشــان داده شــده اســت .مکانیــزم پیشفــرض مــورد اســتفاده در
کــد نیــز بــر پایــهي تعریــف اولیــهي یــک مــادهي مخلــوط متشــکل
از مؤلفههــای جریــان و متناســب بــا درصــد وزنــی هــر کــدام از ایــن
1
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الگوی تزریق مؤلفههای جریان دوفازی جهت مهیاسازی درصدهای
مقطعی مختلف ()4( %15/22 )3( %10/15 )2( %5/07 )1
 %26/74 )5( %20/29فاز پخش شده در معادل استاتیکی SEMPF

مقادیر درصد حجمی آماده شدهي پودر سنگ آهن-آب ( ،)PPVFمقادیر
شمارش میانگین گامای عبوری ( )ACRبههمراه انحراف معیار آنها ،مقادیر
شمارش اصالح شدهي ( )CCRو مقادیر درصدهای حجمی محاسبه شدهي
نهایی (]12[ )CPVF

PPVF
)(%

ACR
)(counts/sec

CCR
)(counts/sec

)CPVF(%

0

85± 5893

63±4360

1/2±0

5

165±5145

122±3807

2/2±5/4

10

157±4526

116±3349

2/7±01/6

15

142±4013

105±2970

3/1±51/4

20

137±3535

101±2616

3/6±02/5

25

125±3130

93±2316

4/0±52/4

30

106±2792

78±2066

4/2±03
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مؤلفههــا و ســپس توزیــع آن در کل مقطــع لولــه اســتوار اســت .در
اینجــا نیــز چشــمه ی رادیواکتیــو ،ماژولهــای الکترونیکــی شــمارش،
ابعــاد حفــاظ ســربی چشــمه و آشکارســاز کامــ ً
ا مشــابه بــا مــوارد
اســتفاده شــده در اعتبارســنجی لــوپ همگنســاز بــه کار رفته  انــد.
 -4نتایج اعتبارسنجی
 -1-4سیستم دینامیک

پــس از انجــام تمامــي تنظیمــات اولیـهي فــوق مقادیــر مختلــف درصــد
حجمــی  25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،0و  %30پــودر ســنگ آهــن در مخلــوط
دوفــازی پــودر-آب آمــاده ،بــه لــوپ همگنســاز تغذیــه شــد و فرآینــد
شــمارش گامــای عبــوری بـهازای هــر درصــد پــودر بــه مــدت  5دقیقــه
و تعــداد ده بــار انجــام گرفــت .شــمارش میانگیــن گامــای عبــوری
بــا اعمــال ضریــب  0/74جهــت حــذف نویــز مربــوط بــه کســر شــار
ورودی بــه آشکارســاز از محیــط پیرامونــی آن و ســپس قــرار دادن در
معادل ـهي 4-منجــر بــه محاســبهي مقادیــر درصــد حجمــی بــا اســتفاده
از روش گامــا خواهــد شــد .مقادیــر حاصــل از ایــن اندازهگیــری در
جــدول 1-ارائــه شــدهاند .همانگونــه کــه پیداســت نتایــج مربــوط بــه
محاســبهي درصــد حجمــی مخلــوط دوفــازی پــودر-آب در محدودهي
خطــای حداکثــر  ±%4/2از مطابقــت و همخوانــی قابــل قبولــی بــا مقادیر
از پیــش آمادهســازی شــده برخــوردار اســت کــه تأییــدی بــر صحــت
عملکــرد همگنســازی لــوپ و در ادام ـهي ســنجهي گاماســت.
 -2-4سیستم استاتیک

در جــدول 2-نتایــج مربــوط بــه شبیهســازی مونــت کارلــو بــا اســتفاده
از کــد  MCNPبــهازای درصدهــای مقطعــی مختلــف هــوا در
دوفــازی آب-هــوا بــرای الگوهــای معــادل اســتاتیکی و نیــز مکانیــزم
همگنســازی پیشفــرض موجــود در کــد ارائــه شــده اســت.
تمامــي شبیهســازیها در محیــط نرمافــزار  MCNPو بــا بیشــینهي
2

خطــای آمــاری  ±%0/1و بــهازای  108تاریخچــهي ذرات اجــرا شــد.
همانگونــه کــه در جــدول 2-مشــاهده میشــود مطابقــت خــوب و
قابلقبولــی بیــن نتایــج مربــوط بــه درصدهــای مقطعــی محاســبه شــده
توســط معــادل اســتاتیکی  SEMPFو کــد  MCNPوجــود دارد .عــدم
تطابــق بـهازای درصــد مقطعــی  %5/07هــوا برابــر بــا  %0/04اســت کــه بــا
افزایــش درصــد مقطعــی هــوا بــه  %15/22بهمقــدار  %0/13افزایــش یافتــه
و در ادامــه نیــز بــا افزایــش هرچــه بیشــتر درصــد مقطعــی ،ایــن افزایــش
پابرجاســت؛ تــا اینکــه ب ـهازاي  %26/74هــوا بــه مقــدار بیشــینهي %0/26
میرســد .در نهایــت همخوانــی قابلقبولــي بیــن نتایــج جــداول2-و1
اســتداللی بــر درســتی ایــدهي مطــرح شــده در ایجــاد یــک مخلــوط
دوفــازی همگــن توســط چینشهــای خــاص نیهــا و چرخــش لولــه،
در معــادل اســتاتیکی مــورد اشــاره اســت.
 -5انــدازه گیــری تجربــی درصدهــای حجمــی دوفــازی
آب -گازوئیــل

پــس از آنکــه لــوپ همگــن ســاز و معــادل اســتاتیکی طراحــی شــده
اعتبارســنجی شــد ،زمــان اندازهگیــری درصدهــای حجمــی دوفــازی
آب-گازوئیــل جهــت مقایسـهي تأثیــر کیفیــت همگنســازی هــر يــك
بــر دقــت اندازهگیــری اســت .در ایــن مرحلــه از چشــمهي 241-Am
بــا اکتیویتــه  125میلیکــوری اســتفاده شــد .ايــن چشــمهي رادیواکتیــو
فوتونهایــی بــا انــرژی  keV5/59گســیل میکنــد .در ایــن محــدودهي
انرژیهــای كــم ،ســطح مقطــع غالــب برهمکنــش از نــوع جــذب
فوتوالکتریــک اســت .از آنجــا کــه جــذب فوتوالکتریــک فوتونهــا
در مــاده بهشــدت بــه عــدد اتمــی مؤثــر مــاده وابســته اســت بــا اســتفاده
از ایــن چشــمهي رادیواکتیــو قــادر خواهیــم بــود مؤلفههــای جریــان
دوفــازی بــا اختــاف چگالــی کــم بیــن فازهــا و البتــه بــا اختــاف
زيــاد در عــدد اتمــی را بهخوبــی از یکدیگــر تفکیــک کنیــم .در ادامــه

مقادیر درصد مقطعی آماده شدهي هوا ( ،)APCFآهنگ شمارش میانگین ( )ACRزوایای مختلف در معادل استاتیک ،آهنگ شمارش ( )CRدر مکانیزم همگنسازی کد و درصد
مقطعی محاسبه شدهي هوا ()ACCR

)APCF(%

MCNP

SEMPF
)ACR(counts/sec

)ACCF(%

)CR(counts/sec

)ACCF(%

0

0

1691±2

0

1669±2

5/07

4/92±0/07

1740±2

4/88±0/09

1706±2

10/15

9/90±0/04

1791±2

9/83±0/05

1745±2

15/22

14/74±0/03

1842±2

14/61±0/04

1783±2

20/29

19/63±0/02

1895±2

19/44±0/03

1822±2

26/74

25/79±0/02

1964±2

25/53±0/02

1873±2

100

100/00±0/01

3021±2

100/00±0/01

2626±2
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آشکارســاز سوســوزن و مجموعــه ماژولهــای الکترونیکــی شمارشــی
مشــابه بــا مــوارد اســتفاده شــده در فرآینــد اعتبارســنجی بــه کار رفــت.
از آنجــا کــه مکانیــزم همگنســازی در معــادل اســتاتیکی بــر اســاس
تزریــق مؤلفههــای جریــان در نیهــا و لولــه اســتوار اســت .کامــ ً
ا
مســتقل از جنــس فازهــای موجــود بــوده و بــا یــک بــار اعتبارســنجی
در ســاير مــوارد نیــز بهخوبــی عمــل خواهــد کــرد .امــا چــون در لــوپ
همگنســاز توانایــی همگنســازی کامــ ً
ا بــه جنــس فازهــا بســتگي
دارد و بــرای مخلــوط دوفــازی خــاص پــودر ســنگ آهــن-آب تأییــد
شــده ،بايــد قبــل از شــروع کار بــا اســتفاده از معادل ـهي 5-قابلیــت آن
در کار بــا مخلــوط جدیــد بررســی گــردد .در ایــن کار تحقیقاتــی در
مــورد مخلــوط دوفــازی گازوئیــل-آب بهدلیــل کاهــش اختــاف
3

)PWVF(%

)ACR(counts/sec

)CWVF(%

0

40±1572

0

10

39±1559

0/25±13/10

20

39±1548

0/15±24/70

30

39±1536

0/11±36/40

40

39±1525

0/09±47/36

50

39±1515

0/08±57/99

100

38±1474

0/06±100

4
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مقادیر درصد حجمی آماده شده آب ( ،)PWVFآهنگ شمارش میانگین
( )ACRو درصد حجمی محاسبه شده آب ( )CWVFبرای چشمهي Am-241
در تلفیق با لوپ همگنساز TPFHL

مقادیر درصد حجمی آماده شدهي آب ( ،)PWVFآهنگ شمارش میانگین
( )ACRو درصد حجمی محاسبه شدهي آب ( )CWVFبرای چشمهي Am-
 241در تلفیق با معادل استاتیک SEMPF

)PWVF(%

)ACR(counts/sec

)CWVF(%

0

48±2280

0

5/07

47±2241

0/04±4/49

10/15

47±2203

0/02±8/95

15/22

47±2166

0/01±13/36

20/29

46±2130

0/0117/72

26/74

46±2086

0/01±23/16

100

39±1553

0/00±100

چگالــی دو فــاز نســبت بــه حالــت پــودر-آب از  3/22بــه حــدود
 0/15بــا وجــود داشــتن گرانــروي جنبشــی از مرتبــهي بزرگــی 2/6
برابــر ،حداقــل دور همــزن نســبت بــه وضعیــت پــودر-آب برابــر 0/28
خواهــد شــد بــا کــه تأيیــدی بــر توانایــی لــوپ در همگنســازی کامــل
دوفــازی نفــت -آب در صــورت تأییــد صحــت عملکــرد آن بــرای
مخلــوط دوفــازی پــودر -آب جهــت اندازهگیــری درصــد حجمــی بــا
اســتفاده از ســنجهي گاماســت .در ادامــه بــا بهرهگیــری از الگوریتــم
مونتکارلــوی موجــود ،ابعــاد بهینــهي مــورد اســتفاده ی حفاظهــای
ســربی چشــم ه کمانــرژی  241-Amو آشکارســاز بهدســت آمــد .بــر
ایــن اســاس اســتفاده از حفــاظ ســربی بــا شــعاع يــك ســانتیمتر بــرای
چشــمه جهــت کاهــش دز جذبــی پرســنل بــه آســتانهي ُدز مجــاز توصیه
میشــود .در مــورد ایــن چشــمهي کمانــرژی بــا توجــه بــه جــذب
تقریب ـاً کامــل ایــن پرتوهــا در حفــاظ ،نویــز ناشــی از ورود پرتوهــای
گامــای عبــوری از لبههــای ســربی بــه درون آشکارســاز قابلاغمــاض
اســت [.]13
 -1-5نتایج اندازهگیری توسط سیستم دینامیک

پــس از تأییــد صحــت عملکــرد لــوپ همگنســاز و تلفیــق موفــق
آن بــا ســنجهي گامــا در اندازهگیــری درصــد حجمــی مخلــوط
دوفــازی پــودر-آب بــا اختــاف زیــاد بیــن چگالــی مؤلفههــا ،از ایــن
مجموعــه جهــت اندازهگیــری درصــد حجمــی دوفــازی گازوئیــل-
آب بهرهبــرداری شــده اســت .همانطــور کــه در معادلــهي 8-نشــان
داده شــد لــوپ فــوق میتوانــد توزیــع همگنــی از دوفــازی نفــت-آب
را در مخــزن همگنســاز و پیــشروی گامــای عبــوری فراهــم کنــد.
در اینجــا و بهدلیــل ســهولت در تهی ـهي گازوئیــل نســبت بــه نفــت ،از
ایــن مــاده جهــت مهیــا کــردن مقادیــر مختلــف درصــد حجمــی آب در
مخلــوط دوفــازی آب-گازوئیــل اســتفاده شــد .مقادیــر ایــن درصدهــا
از  5تــا  50درصــد بــه لــوپ همگنســاز تغذیــه شــد .در مرحلــهي
کالیبراســیون در حالیکــه لــوپ یکبــار کامـ ً
ا توســط آب و بــار دیگــر
کامـ ً
ا بــا گازوئیــل پــر شــده بــود فرآینــد شــمارش انجــام شــد .تمامــی
شــمارشها در بازههــای زمانــی  5دقیقــه و بــه تعــداد  10مرتبــه انجــام
و مقادیــر میانگیــن آهنــگ شــمارش ثبــت گردیــد .در انتهــا نیــز مقادیــر
درصدهــای حجمــی دوفــازی محاســبه و نتایــج بههمــراه انحــراف
معیــار متناظــر در جــدول 3-ثبــت شــد.
همانگونــه کــه از نتایــج ایــن جــدول مشــخص اســت مطابقــت خــوب
و قابلقبولــی بیــن نتایــج مربــوط بــه درصدهــای حجمــی محاســبه
شــده ی دوفــازی آب-گازوئیــل وجــود دارد .عــدم مطابقــت ب ـهازاي
درصــد مقطعــی  %10آب برابــر بــا  %3/10اســت کــه بــا افزایــش ایــن
درصــد مقطعــی بــه  %20آب برابــر بــا  %4/70میشــود .بــا افزایــش
هرچــه بیشــتر درصــد مقطعــی آب ،میــزان عــدم انطبــاق نیــز افزایــش
خواهــد یافــت .اســتفاده از تلفیــق ایــن سیســتم بــا ســنجهي گامــا
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جهــت تعییــن کســر فــازی مؤلفههــای جریــان ،دوفــازی نفــت-آب
در لولههــای جریــان ،در محدودههــای درصــدی ،آب کمتــر از %20
قابلقبــول اســت.
 -2-5نتایج اندازهگیری توسط سیستم استاتیک

پــس از تأيیــد صحــت عملکــرد ایــدهي مطــرح در سیســتم معــادل
اســتاتیکی جهــت فراهــم کــردن مخلــوط همگــن هــوا-آب جلــوی
باریکــهي گامــای عبــوری ،طبــق بــا الگــوی شــکل 7-مقادیــر
درصدهــای مقطعــی آب  %20/29 ،%15/22 ،%10/15 ،%5/07و %26/74
در مخلــوط دوفــازی آب-گازوئیــل مهیــا گردیــد .در مرحلــهي
کالیبراســیون کــه فضــای بینابینــی و همچنیــن درون تمــام نیهــا هــر بــار
بــا یکــی از فازهــای آب و گازوئیــل بهطــور کامــل پــر شــده ،شــمارش
گامــای عبــوری از مخلــوط صــورت گرفــت .ایــن بــار نیــز تمامــی
شــمارشها در بازههــای زمانــی  5دقیقــه و بــه تعــداد  10مرتبــه انجــام
و مقادیــر میانگیــن آهنــگ شــمارش ثبــت شــد .در انتهــا درصدهــای
مقطعــی دوفــازی محاســبه و نتایــج بههمــراه انحــراف معیــار متناظــر در
جــدول 4-ثبــت گردیــد.
نتایــج جــدول 4-گویــای مطابقــت خــوب و قابلقبولــی بیــن نتایــج
مربــوط بــه درصدهــای حجمــی محاســبه شــده ی مخلــوط دوفــازی
آب-گازوئیــل اســت .عــدم مطابقــت ب ـهازاي درصــد مقطعــی %5/07
آب برابــر بــا  %0/58اســت کــه بــا افزایــش ایــن درصــد مقطعــی بــه
 %15/22آب برابــر بــا  %1/86میشــود .بــا افزایــش هرچــه بیشــتر درصــد
مقطعــی آب ،میــزان عــدم انطبــاق نیــز افزایــش خواهــد یافــت تــا اینکــه
بــهازاي درصــد مقطعــی  %26/74آب عــدم انطبــاق بــه مقــدار %3/58
میــل خواهــد کــرد.
بحث و نتیجهگیری

طبــق دادههــای ثبــت شــده در جــدول ،1-درصدهــای حجمــی
محاســباتی بــرای هــر کــدام از ترکیبــات دوفــازی پــودر-آب در
محــدودهی خطــای حداکثــر  ±%4/2بــا مقادیــر از قبــل آمادهســازی
شــده مطابقــت و همخوانــی قابلقبولــی دارنــد کــه نشــان از عملکــرد
همگنســازی مناســب و قابلقبــول لــوپ درمــورد مخلــوط مــورد نظــر
دارد .خطــای نســبی مشــاهده شــده در مــورد درصدهــای کمتــر پــودر
ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــرای تحویــل مخلوطــی همگــن در
ایــن شــرایط ذاتـاً شــانس کمتــری وجــود دارد کــه ایــن خــود منجــر بــه
بــروز خطــای بیشــتر بــه ســبب عــدم قرارگیــری نماینــدهی صحیحــی از
مخلــوط موجــود در کل مقطــع لولــه در مســیر باریکـهی قلمــی گامــای
عبــوری اســت .لــوپ همگنســاز حضــور مخلــوط همگنــی از دوفــازی
را پیــش روی باریک ـهی گامــای عبــوری تضمیــن میکنــد .مقایس ـهی
نتایــج شبیهســازی موجــود در جــدول 2-مربــوط بــه الگوهــای مطــرح
شــده در معــادل اســتاتیکی و نیــز مکانیــزم همگنســازی پیشفــرض

موجــود در کــد  MCNPبهعنــوان مرجعــی اســتاندارد نشــان از
مطابقتــی خــوب و قابلقبــول دارد کــه بــر صحــت عملکــردی ایــدهی
مطــرح در تزریــق مؤلفههــای جریــان بــه درون نیهــای مــورد نظــر
و چرخــش ایــن مجموعــه جهــت ایجــاد محیطــی همگــن در مقابــل
پرتوهــای گامــای عبــوری تأکیــد دارد .بهســبب تضعیــف ناشــی از
حضــور دائمــی ضخامتــی تقریب ـاً یکســان از نیهــا در مســیر پرتوهــای
گامــای عبــوری از لولــه ،کام ـ ً
ا انتظــار م ـیرود کــه همــواره مقادیــر
شمارشــی توســط معــادل اســتاتیکی کمتــر از شــمارش ناشــی از مکانیزم
همگنســاز خــاص کــد مونتکارلــو ،آن هــم ب ـهازاي درصــد مقطعــی
یکســانی از هــوا در مخلــوط دوفــازی آب-هــوا باشــد .ازســوی دیگــر
بــا افزایــش هرچــه بیشــتر درصــد مقطعــی هــوا در مخلــوط دوفــازی
مذکــور ،ســهم برهمکنشهــای فوتونــی بــا آب و پلیپروپیلــن
کاهــش مییابــد کــه منجــر بــه کاهــش قــدرت تفکیکپذیــری
بیــن ایــن دو مــاده شــده و در ادامــه باعــث خواهــد شــد عــدم تطابــق
نتایــج حاصــل از اندازهگیــری درصــد مقطعــی بــرای معــادل اســتاتیکی
و کــد افزایــش یابــد .در واقــع حضــور نیهــا بهعنــوان عاملــی کــه
ســبب تمایــز در شــمارشهای مربــوط بــه معــادل اســتاتیکی بــا مکانیــزم
همگنســاز خــاص کــد مونتکارلــو شــده ،بیشــتر احســاس شــده و
بهعنــوان یــک خطــای سیســتماتیک منجــر بــه کاهــش تطابــق در نتایــج
اندازهگیــری توســط دو سیســتم مــورد نظــر خواهــد شــد .همانگونــه
کــه از مقایســهی نتایــج جــداول4 -و 3مشــهود اســت تلفیــق سیســتم
معــادل اســتاتیکی بــا ســنجهی گامــا نســبت بــه حالــت پیشــین لــوپ
همگنســاز ،جهــت تعییــن کســر فــازی مؤلفههــای جریــان دوفــازی
آب-گازوئیــل نهتنهــا قابلیــت کاربــرد در گســتره وســیعتری از مقادیــر
درصــدی آب را دارد بلکــه در مــورد معــادل اســتاتیکی منجــر بــه بــروز
خطــای کمتــری در عــدم تطابــق نتایــج اندازهگیــری نســبت بــه مقادیــر
از قبــل آمادهســازی شــده خواهــد شــد .بهصــورت بالفعــل ایــن امــکان
وجــود خواهــد داشــت کــه عــاوه بــر رژیــم همگــن ،رژیمهــای
مختلــف جریانــی نظیــر رژیمهــای حلقــوی ،اســاگی و الیـهای را بــرای
مخلوطهــای دو ،ســه و حتــی چندفــازی بــر اســاس نحــوهی پرکــردن
تعــداد نیهــای مــورد نیــاز از یــک مؤلف ـهی خــاص جریــان ،بــا تعــداد
مؤلفههــای بیشــتر فراهــم کــرد.
دادههــای جــدول 3-مربــوط بــه وقتــی اســت کــه لــوپ TPFHL
مســئول همگنســازی جریــان دوفــازی آب-گازوئیــل اســت .بــا وجــود
همگنســازی مطلــوب ایــن جریــان دوفــازی ،انتظــار مــیرود نســبت
بــه همگنســازی کامــل ،تجمــع فــاز چگالتــر آبــی در حوالــی محــور
مرکــزی مخــزن بیشــتر از گازوئیــل باشــد کــه متعاقبـاً بهدلیــل وابســتگی
مســتقیم ضریــب تضعیــف گامــا بــه چگالــی ،ســهم تضعیــف باریکـهی
قلمــی و نــازک گامــای عبــوری از مخلــوط بیشــتر و در نتیجــه مقادیــر
شمارشــی  Imixکوچک تــر از حالــت ایــدهآل میگــردد .بــا توجــه بــه
اینکــه از معادلــهی 3-جهــت محاســبه درصــد حجمــی مؤلفههــای
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.بــا انحــراف منفــی نســبت بــه حالــت ایــدهآل میشــود
:عالئم اختصاری

:عامل هندسی
Q :نرخ حجمی
d :قطر لوله
A :سطح مقطع لوله
μi :i ضریب تضعیف خطی گامای مؤلفه ی
ai :i کسر فازی مؤلفهی
Iwater آهنگ شمارش گامای عبوری از آب
vi :i سرعت مؤلفهی
Ioil :آهنگ شمارش گامای عبوری از نفت
Imix
:آهنگ شمارش گامای عبوری از مخلوط
t
:بیشینه درصدحجمی مجاز پودر
Io :آهنگ شمارش گامای عبوری از لولهی خالی
It :آهنگ شمارش گامای عبوری از بیشینه درصد حجمی مجاز پودر
B

 مقادیــر شــمارشهای،مخلــوط دوفــازی مذکــور اســتفاده شــده
کالیبراســیونی کــه بــهازاي ســیاالت تکفــازی آب و گازوئیــل
ً بهدســت آمدهانــد کامــ
ا مســتقل از کیفیــت همگنســازی سیســتم
 بنابرایــن حصــول مقادیــر محاســباتی درصــد.مــورد اســتفاده هســتند
حجمــی بزرگتــر و بــا انحــراف مثبــت نســبت بــه حالــت ایــدهآل
ً کام ـ
 بــا توجــه4- امــا در مــورد دادههــای جــدول.ا قابلانتظــار اســت
بــه اســتفاده از مکانیــزم جایگزیــن سیســتم همزنــی (کــه در نتیجــهی
تلفیــق تزریــق مؤلفههــای جریــان مطابــق بــا الگوهــای نشــان داده شــده
 بــا گــردش مجموع ـهی لولــه و نیهــا در فضــای بینابینــی7-در شــکل
 منتــج بــه حصــول مخلوطــی بــا درج ـهای مطلــوب،چگالیســنج گامــا
از همگنــی خواهــد شــد) نهتنهــا مشــکل وابســتگی توزیــع مؤلفههــای
جریــان بــه چگالــی فازهــا حــذف خواهــد شــد بلکــه به دلیــل
 در قیــاس،محدودیــت کاهــش بســیار زیــاد مســاحت درونــی نیهــا
 بزرگتــر از حالــتImix بــا حالــت ایــدهآل و متعاقبـاً مقادیــر شمارشــی
 توزیعــی دورتــر از مرکــز لولــه انتظــار مــیرود کــه خــود،ایــدهآل
ســبب حصــول مقادیــر محاســباتی درصــد حجمــی آب کوچکتــر و
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