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اندازهگیریکسرفازیدرمخلوطآب-گازوئیلبااستفادهازچگالیسنجگاما
درتلفیقبادومکانیزمهمگنسازیمتفاوتاستاتیکودینامیک

   سیدحسنهاشمآبادی2،دانشگاه علم و صنعت ایران  محسنشریفزاده*،حسینخلفی1،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 

از موضوعــات  اندازه گیــری جریان هــای چندفــازی  تــا کنــون  اوایــل دهــه ی 80 میــالدی  از 
ــب  ــازی آب-نفــت اغل ــان دوف ــري جری ــوده اســت. اندازه گی ــع نفــت و گاز ب بســیار مهــم در صنای
در جریان ســنج هایی بــا مکانیــزم تفکیــک ســه فازی آب-نفــت-گاز بــه دوفــازی آب-نفــت و 
ــت  ــوری جه ــای عب ــش روش گام ــن پژوه ــد. در ای ــان می ده ــود را نش ــت خ ــازی گاز اهمی تک ف
ــورد  ــی م ــتراتژی جانب ــد. اس ــتفاده ش ــور اس ــازی مذک ــان دوف ــی جری ــد حجم ــری درص اندازه گی
اســتفاده جهــت حــذف مشــکل وابســتگی نتایــج بــه رژیــم جریــان، اســتفاده از سیســتمی همگن ســاز 
TP-  جهــت آماده ســازي جریــان قبــل از اندازه گیــری اســت. بنابرایــن لــوپ طراحــی و ســاخته شــده
FHL به عنــوان لــوپ همگن ســاز جریــان دوفــازی مطــرح و عملکــرد آن به کمــک شــمارش گامــای 
ــت  ــود کیفی ــش بهب ــو Cs-137 اعتبارســنجی شــد. ســپس جهــت افزای ــوری چشــمه ی رادیواکتی عب
همگن ســازی، سیســتم معــادل اســتاتیکی جریــان چندفــازی SEMPF بــا اســتفاده از محیــط شبیه ســاز 
ــا  ــد. در انته ــاب مي آی ــش به حس ــن پژوه ــاي ای ــه از نوآوري ه ــد ک ــد ش ــو MCNP تأیی مونت کارل
ــا تغذیــه ی درصدهــای حجمــی مختلــف جریــان دوفــازی آب-گازوئیــل بــه لــوپ و تزریــق "بــه  ب
معــادل اســتاتیکی، امــکان مقایســه ی عملکــرد ایــن دو سیســتم جهــت آماده ســازی بســتری همگــن 
و اندازه گیــری کســر فــازی مؤلفه هــای جریــان دوفــازی بــا ســنجه ی گامــای مذکــور فراهــم آمــد. 
نتایــج نشــان دهنده ی قابلیــت زیــاد معــادل اســتاتیکی در آماده ســازی شــرایط همگــن جهــت انجــام 

ــت. ــر اس ــورد نظ ــای م آزمایش ه

جریــان چندفــازی بــه عنــوان جریــان همزمانــی از فازهــای جامــد، مایــع 
و گاز اســت کــه از یــک خــط لولــه می گــذرد پدیــده ا ی متــداول 
نیروگاه هــای  و  شــیمیایی  رآکتورهــای  نظیــر  مختلــف  صنایــع  در 
ــت  ــت و گاز اهمی ــع نف ــژه در صنای ــورت وی ــه به ص ــت ک ــدرت اس ق
فراوانــی دارد. در خطــوط لولــه ی جریانــی چاه هــای نفــت و گاز 
ســیاالت تولیــدي کــه اغلــب شــامل گازهــای هیدروکربنــی، مایعــات 
هیدروکربنــی، آب و جامــدات هســتند جریــان دارنــد ]1[. اســتفاده 
از فــن آوری ســنجه های چندفــازی، در اســتخراج از میادیــن نفتــی 
ــر  ــت اســت کــه عــالوه ب ــز اهمی و گازی حاشــیه ی ســاحل بســیار حائ
افزایــش ســرعت بازگشــت ســرمایه، باعــث کاهــش هزینــه ی مصرفــی 

کل نیــز می شــود ]2[.
اگرچــه در ســال های اخیــر راه حل هــای متعــددي جهــت دســتیابی 
بــه یــک جریــان ســنج ایده آل ارائــه شــده، امــا تــا کنــون هیــچ 
نمونــه ی تجــاری ســاخته نشــده کــه خصوصیــات ایده آلــي نظیــر 
ــای  ــورداري از داده ه ــل و برخ ــرات تداخ ــتقالل از اث ــاد، اس ــت زی دق
قابل اطمینــان را پوشــش دهــد و به عبارتــی وابســتگی بــه رژیــم جریــان 
ــوع  ــبت های متن ــیعی از نس ــدوده ی وس ــتفاده در مح ــته و قابل اس نداش
ــت اســت انجــام  ــز اهمی ــاي ســیال باشــد ]3[. آنچــه بســیار حائ مؤلفه ه

ــر اســاس شــرایط  ــر جریان ســنج ب ــش و کالیبراســیون ه مراحــل آزمای
ــری  ــر اندازه گی ــر در ه ــای مؤث ــه متغیره ــه ب ــا توج ــت. ب ــتاندارد اس اس
ــر اســاس متغیرهــاي  ــا شــرایط میادیــن واقعــی ب بایــد شــرایطی مشــابه ب
مربوطــه شبیه ســازي گــردد. امــا کالیبراســیون ســامانه ی پیشــنهادي ایــن 
ــکان  ــي ام ــت و به راحت ــر اس ــاده تري امکان پذی ــرایط س ــش در ش پژوه

ــی آورد.  ــم م ــری صحیحــي را فراه اندازه گی
مراحـل  در  میـدان،  مشـابه  شـرایط  ایجـاد  جهـت  پژوهـش  ایـن  در 
کالیبراسـیون، لـوپ همگن سـاز و معـادل اسـتاتیکی کافـي اسـت و در 
واقـع آماده سـازی درصدهـای حجمی مختلـف از مخلوط هـای دوفازی 
بـا  سـپس  اسـت.  فراهـم  همگـن  جریانـی  رژیـم  یـک  در  آب-نفـت 
قرارگیـری سـنجه ی گامـا روی لولـه قابلیـت سـنجه ی مـورد نظـر جهت 
اندازه گیـری درصـد حجمـی مؤلفه هـای جریـان بررسـی خواهـد شـد. 
از آنجـا کـه هـدف ایـن کار تنهـا بررسـی توانایـی تفکیـک درصدهای 
مختلـف مؤلفه هـای جریـان اسـت. به خوبی می تـوان از برقراری شـرایط 

مناسـب در ایـن لوپ هـای آزمایشـگاهی اسـتفاده کـرد.

1-بیانمسألهیاندازهگیری
ــا اســتفاده از  ــان چندفــازی ب ــرخ جری در ایــن پژوهــش، اندازه گیــری ن
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ــای  ــان مؤلفه ه ــری همزم ــه اندازه گی ــک روش اســتنتاجی شــکل-1 ب ی
ــه از هــر فــاز و نیــز چگالــی  ســرعت، درصدهایــي از ســطح مقطــع لول
تک تــک فازهــا تبدیــل می شــود. نــرخ حجمــی ایــن جریــان ســه فازی 

ــت: ــبه اس ــر قابل محاس ــورت زی به ص

                                              )1(

بــا توجــه بــه اینکــه همــواره مجمــوع مقادیــر درصــد مقطعــی مؤلفه هــا 
)یعنــی کســري از مســاحت ســطح مقطــع خــط لولــه کــه هــر فــاز اشــغال 
ــری  ــه اندازه گی ــاز ب ــا نی ــن تنه ــت. بنابرای ــد اس ــت( 100 درص ــرده  اس ک
دو مؤلفــه برحســب درصــد مقطــع خــط لولــه ی عبــور جریــان )معمــوالً 
ــازی،  ــای دوف ــل جریان ه ــود.  تحلی ــد ب ــای گاز و آب( خواه درصده
مشــابه مباحــث باالســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در اینجــا تنهــا بایــد یــک 

مؤلفــه درصــد مقطــع اندازه گیــری شــود.
ــم  ــه رژی ــازی ب ــر ف ــری کس ــتگی اندازه گی ــکل وابس ــع مش ــت رف جه
یــک  از  عبــوری،  گامــای  روش  از  اســتفاده  در  عبــوری  جریــان 

قابل تحقــق  همگن ســاز اســتفاده مي شــود کــه تمامــی رژیم هــای  
به جــز رژیــم همگــن حــذف گــردد و در فرآینــد اندازه گیــری درصــد 
ــتفاده  ــازی اس ــان چندف ــوری از جری ــای عب ــمارش گام ــی، از ش حجم
شــود. در واقــع همگن ســازی جریــان قبــل از اندازه گیــری، یــک 
اســتراتژی هوشــمندانه جهــت توزیــع یکنواخــت چگالــی مخلــوط 
در کل ســطح مقطــع لولــه اســت کــه منجــر بــه کاهــش تعــداد و 
فــازی  اندازه گیــری کســر  نیــاز در  مــورد  ساده ســازی روش هــای 
ــن  ــزش بی ــذف لغ ــا ح ــا ب ــزم نه تنه ــن مکانی ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب می ش
فازهــا در خــط لولــه ی جریــان ســرعت مؤلفه هــای جریــان برابــر 
ــم  ــز رژی ــی به ج ــای جریان ــی رژیم ه ــذف تمام ــا ح ــه ب ــود، بلک می ش
ــود  ــان عبــوری خواهــد ب همگــن، اندازه گیــری، مســتقل از رژیــم جری
ــه ای  ــای آرای ــاز )به ج ــمه و آشکارس ــک چش ــتفاده از ی ــا اس ــا ب و تنه
ــود ]11- ــم ب ــاهد خواهی ــت را ش ــابه روش نخس ــازها( مش از آشکارس
8[. توضیــح اینکــه هســته های رادیواکتیــو در گــذر زمــان واپاشــی 
می کننــد کــه ایــن فرآینــد منجــر بــه گســیل برخــی ذرات زیراتمــی بــه 
ــتند.  ــا هس ــای گام ــن ذرات، فوتون ه ــه ای ــه از جمل ــود ک ــرون می ش بی
شــدت پرتــو گامــا در عبــور از مخلوطــی چندفــازی و همگــن تضعیــف 
می شــود کــه ایــن فرآینــد از قانــون تضعیــف نمایــی3 تبعیــت مــی کنــد:

  )2(

ضرایــب تضعیــف خطــی مؤلفه هــای جریــان طــی فراینــد کالیبراســیون 
در حالتــی کــه کل لولــه از هــر فــاز بــه تنهایــی پــر شــده باشــد، توســط 
معادلــه ی-2 اندازه گیــری خواهــد شــد. یــک کولیماســیون قلمــی 
مناســب توســط حفاظ هــای ســربی حــول چشــمه و آشکارســاز ســبب 
ــوند و در  ــاز ش ــوری وارد آشکارس ــای عب ــط فوتون ه ــا فق ــود ت می ش
نتیجــه عامــل هندســی B برابــر یــک شــود. پــس از تقلیــل معادلــه ی-2 
بــه حالــت دوفــازی نفــت-آب و بــا برقــراری شــرایط هندســی مناســب 
ــاً  ــه صرف ــع لول ــه مقط ــرض اینک ــا ف ــی، ب ــل هندس ــذف عام ــت ح جه
توســط ایــن دو مؤلفــه پــر شــده باشــند، مقادیــر کســر حجمــی به دســت 

می آینــد:

 )3(

ــر از  ــی پ ــکان داشــتن مخزن ــه ی کالیبراســیون ام از آنجــا کــه در مرحل
ــه  ــت، در نتیج ــن اس ــوپ غیرممک ــداد ل ــکل انس ــبب مش ــه س ــودر ب پ
ــا حداکثــر کســر حجمــی  کالیبراســیون به جــای 100% حجمــی پــودر ب
مجــاز انجــام می گیــرد کــه منجــر بــه اســتفاده از شــکل توســعه یافته ای 
از معادلــه ی-3 جهــت محاســبه ی مقادیــر کســر حجمــی فازهــا خواهــد 

بــود:

راه حل استنتاجی برای مسأله ی اندازه گیری جریان سه فازی ]7[1

2

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

استفاده از روش گامای عبوری فراهم می شود.
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4TPFHL2-سیستمهمگنسازدینامیک
همان گونــه کــه در شــکل-2 نشــان داده شــده سیســتم همگن ســاز 
ــر اغتشــاش الزم  ــق امــکان ایجــاد حداکث ــن تحقی مــورد اســتفاده در ای
جهــت حصــول مخلــوط دوفــازی همگــن را پیــش روی باریکــه ی 
ــا اســتفاده از دو ورودی جداگانــه،  گامــای عبــوری فراهــم می ســازد. ب
ــازی  ــی آماده س ــزن 10 اینچ ــدا در مخ ــازی ابت ــان دوف ــای جری مؤلفه ه
ــدا از  ــوط ج ــک مخل ــکل ی ــه ش ــالط ب ــد اخت ــی فرآین ــوند و ط می ش
ــه ته نشــینی دارد(  ــل ب ــاز پخــش شــده تمای ــی کــه ف ــرای حالت کــف )ب
یــا یــک مخلــوط جــدا از ســطح )بــرای حالتــی کــه فــاز پخــش شــده 
ــردش  ــا گ ــه و ب ــد. در ادام ــد ش ــل خواهن ــق دارد( تبدی ــه تعلی ــل ب تمای

مخلــوط بیــن ایــن مخــزن و یــک مخــزن 4 اینچــی همگن ســازی، 
ــر دو  ــن در ه ــاًل همگ ــازی و کام ــی دوف ــه مخلوط ــتیابی ب ــکان دس ام

ــردد. ــم می گ ــوری فراه ــعاعی و مح ــت ش جه
بــا  دوفــازی  مخلــوط  مؤلفه هــای  کســر حجمــی  اندازه گیــری  در 
ــای  ــتفاده از روش گام ــا اس ــر، ب ــالل در یکدیگ ــل انح ــای غیرقاب فازه
ــن  ــع همگ ــه توزی ــرایطی ک ــا در ش ــی، تنه ــه ی قلم ــا باریک ــوری ب عب
ــر  ــه فراهــم شــده باشــد، مقادی ــوط در کل ســطح مقطــع لول یــک مخل
ــا  ــده ی درصده ــازی ش ــل آماده س ــر از قب ــا مقادی ــده ب ــری ش اندازه گی
جهــت  تحقیــق  ایــن  در  بنایرایــن  داشــت؛  خواهنــد  هم خوانــی 
اعتبارســنجی عملکــرد همگن ســازی لــوپ، مقادیــر مشــخصی از کســر 
حجمــی مخلــوط دوفــازی پــودر ســنگ آهــن-آب آمــاده و بــه لــوپ 
ــتفاده از  ــا اس ــوری و ب ــای عب ــمارش گام ــا ش ــه ب ــده در ادام ــه ش تغذی
مقایســه ی  بــا  می شــود.  اندازه گیــری  مدنظــر  مقادیــر  معادلــه  ی-4 
ــده،  ــاده ش ــل آم ــای از قب ــا درصده ــری ب ــل از اندازه گی ــج حاص نتای
صحــت عملکــرد همگن ســازی بررســی گردیــد. در اینجــا از تضعیــف 
ــوری  ــی ک ــه 23 میل ــا اکتیویت ــمه ی Cs-137 ب ــای چش ــه ی گام باریک
اســتفاده شــد. ایــن چشــمه ی رادیواکتیــو به عنــوان یــک منبــع واپاشــی 
ــرژی عمــل  ــرژی 662keV در محــدوده ای از ان ــا ان ــا ب فوتون هــای گام
ــی  ــوع پراکندگ ــش، از ن ــب برهم کن ــع غال ــطح مقط ــه س ــد ک می کن
ــاده  ــا از م ــون فوتون ه ــون اســت. از آنجــا کــه پراکندگــی کامپت کامپت
به شــدت بــه چگالــی وابســته اســت در نتیجــه بــا اســتفاده از ایــن 
ــود مؤلفه هــای جریــان دوفــازی  چشــمه ی رادیواکتیــو قــادر خواهیــم ب
ــن-آب( را  ــنگ آه ــودر س ــا )پ ــن فازه ــاد بی ــی زی ــالف چگال ــا اخت ب
به خوبــی از یکدیگــر تفکیــک کنیــم. در ادامــه از آشکارســاز سوســوزن 
CR- ــه تیــوب تکثیرکننــده 2 اینچــی از نــوع Tl(EPIC NaI( متصــل ب

Hama matsu 169 جهــت جمــع آوری گاماهــای عبــوری از مــاده 
 ،ORTEC 570 ــر از جنــس ــی فای ــا اســتفاده از آمپل ــد. ب اســتفاده گردی
Timer/ و در انتهــا شــمارنده ی SCA 550A آنالیــزور تک کانالــه ی
counter 536 گاماهــای جمــع آوری شــده توســط آشکارســاز مذکــور 
بــه آهنــگ شــمارش تبدیــل و ثبــت گردیــد. در شــکل-4 شــماتیکی از 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــور نش ــی مذک ــتم شمارش سیس

5SEMPF3-سیستمهمگنسازاستاتیک
همان گونــه کــه در شــکل-5 نشــان داده شــده مکانیــزم اســتاتیک ارائــه 
شــده در ایــن تحقیــق امــکان چینــش درصدهــای مقطعــی مشــخص از 
مؤلفه هــای جریــان چندفــازی به صــورت همگــن در کل ســطح مقطــع 
ــف  ــای مضاع ــی آورد. از قابلیت ه ــم م ــی را فراه ــه ی جریان ــط لول خ
ــوق،  ــی ف ــتم دینامیک ــا سیس ــاس ب ــتم در قی ــن سیس ــت ای ــز اهمی و حائ
ــع  ــرای مخلوط هــای گاز-مای ــازی ب امــکان ایجــاد محیــط همگــن دوف
ــع  ــای گاز-مایع-مای ــرای مخلوط ه ــه فازی ب ــن س ــط همگ ــز محی و نی
اســت؛ نظیــر سیســتم هوا-نفــت-آب جهــت انجــام آزمایش هایــی 

3
فوتون های  تبدیل  جهت  استفاده  مورد  شمارش  سیستم  شماتیک 

گامای عبوری از ماده به آهنگ شمارش نهایی

4
سیستم معادل استاتیکی جریان چندفازی SEMPF؛ (A( مجموعه نی ها 
(B( حفاظ های سربی آشکارسازهای سوسوزن،  و لوله ی پلکسی گلس، 
متحرک  پایه های   )D) رادیواکتیو،  چشمه های  سربی  حفاظ های   )C)

حفاظ های سربی و (E( نگهدارنده ی سیستم
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در  متــداول  جریان هــای  فــازی  کســر  اندازه گیــری  حــوزه ی  در 
ــده  ــی آین ــداف عملیات ــی از اه ــوان بخش ــه به عن ــت و گاز ک ــع نف صنای
خواهــد بــود. اســاس کار در ایــن سیســتم بدیــن صــورت اســت کــه بــا 
تعبیــه ی تعــداد زیــادی نــی درون لولــه امــکان ایجــاد مقادیــر مختلــف 
ــا اســتفاده  ــا می گــردد و ب ــازی مهی درصــد مقطعــی مخلوط هــای چندف
از تزریــق فازهــای مختلــف جریــان در نی هــا و اختصــاص فضــای 
بینابینــی آنهــا در لولــه، جریــان شبیه ســازی می شــود. از آنجــا کــه 
ــت  ــن اس ــی همگ ــه مخلوط ــیدن ب ــتفاده رس ــورد اس ــوآوری روش م ن
ــارن در  ــان، توزیعــی متق ــه از مؤلفه هــای جری ــا چینشــی بهین ــدا ب در ابت
ــوری  ــارن مح ــازی تق ــرای شبیه س ــد. ب ــت می آی ــعاعی به دس ــت ش جه
جریــان از چرخــش کل مجموعــه لولــه و نی هــا حــول لولــه در فضــای 
بینابینــی ســنجه ی گامــای حــول لولــه اســتفاده شــد. همــواره باریکــه ای 

ــور داده  ــی آن عب ــوای جریان ــه و محت ــا از لول ــای گام ــی از پرتوه قلم
می شــود و آنچــه به عنــوان داده ی نهایــی ثبــت می شــود در واقــع 
ــری  ــف قرارگی ــای مختل ــه زوای ــوط ب ــمارش های مرب ــی از ش میانگین
لولــه ی جلــوی باریکــه ی گامــا و در نتیجــه شــمارش مربــوط بــه یــک 
توزیــع همگــن ایــده آل از درصدمقطعــی مــورد نظــر تمامــی مؤفه هــای 

ــود. ــازی خواهــد ب ــان دوف جری
همان گونــه کــه در شــکل-6 نشــان داده شــده تعــداد 253 عــدد 
ــش  ــک آرای ــتفاده از ی ــا اس ــن ب ــس پلی پروپیل ــامیدنی از جن ــی آش ن
و  داخلــی  قطــر  بــا  پلکسی گلســی  لولــه ی  درون  در  شــش ضلعی 
خارجــی به ترتیــب 7 و 8 ســانتی متر تعبیــه شــده اســت. درصــد مقطعــی 
ــی  ــد مقطع ــا 0/1057% و درص ــر ب ــی براب ــر ن ــط ه ــده توس ــغال ش اش
اشــغال شــده توســط فضــای بینابینــی نی هــا در درون لولــه کــه همــواره 
در آزمایش هــا توســط فــاز حامــل پــر خواهــد شــد برابــر بــا %73/2577 

به دســت آمــد.
ــا اســتفاده از شبیه ســاز  جهــت بررســی صحــت عملکــرد ایــن سیســتم ب
مونــت کارلــو، ترابــرد پرتوهــای گامــای عبــوری از مخلــوط دوفــازی 
همگــن آب-هــوا بــه ازای درصدهــای مقطعــی مختلــف و در دو الگوی 
متفــاوت ارائــه شــده؛ یکــی توســط معــادل اســتاتیکی و دیگــری توســط 
مکانیــزم پیش فــرض موجــود در کــد مونــت کارلــوی MCNP بــا هــم 
ــش  ــاز پخ ــده ف ــازی ش ــی شبیه س ــای مقطع ــد. درصده ــه گردی مقایس
 %20/29  ،%15/22  ،%10/15  ،%5/07 شــامل  شبیه ســازی ها  در  شــده 
و 26/74% اســت. در شــکل-7 الگــوی مــورد اســتفاده در تزریــق 
ــی  ــای مقطع ــه ازای درصده ــتاتیکی ب ــادل اس ــان در مع ــای جری مؤلفه ه
ــورد اســتفاده در  ــرض م ــزم پیش ف ــوق نشــان داده شــده اســت. مکانی ف
ــکل  ــوط متش ــاده ي مخل ــک م ــه ي ی ــف اولی ــه ي تعری ــر پای ــز ب ــد نی ک
ــن  ــر کــدام از ای ــی ه ــا درصــد وزن ــان و متناســب ب ــای جری از مؤلفه ه 5

لوله؛  SEMPF جهت چینش نی ها در درون  ایده ی مطرح در سیستم 
)1( صفحه ی پلکسی زیرین )2( اپوکسی )3( صفحه ی سوراخ دار پایین 

)4( نی ها و )5( صفحه ی سوراخ دار باال

درصدهای 6 مهیاسازی  جهت  دوفازی  جریان  مؤلفه های  تزریق  الگوی 
 )4(  %15/22  )3(  %10/15  )2(  %5/07  )1( مختلف  مقطعی 
SEMPF 20/29% )5( 26/74% فاز پخش شده در معادل استاتیکی

CPVF(%) CCR
(counts/sec)

ACR
(counts/sec)

PPVF
(%)

1/2±0 63±4360 85± 5893 0

2/2±5/4 122±3807 165±5145 5

2/7±01/6 116±3349 157±4526 10

3/1±51/4 105±2970 142±4013 15

3/6±02/5 101±2616 137±3535 20

4/0±52/4 93±2316 125±3130 25

4/2±03 78±2066 106±2792 30

مقادیر 1  ،)PPVF) آهن-آب  سنگ  پودر  شده ي  آماده  حجمی  درصد  مقادیر 
مقادیر  آنها،  معیار  انحراف  به همراه   )ACR) عبوری  گامای  میانگین  شمارش 
شده ي  محاسبه  حجمی  درصدهای  مقادیر  و   )CCR) شده ي  اصالح  شمارش 

]12[  )CPVF) نهایی
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ــت. در  ــتوار اس ــه اس ــع لول ــع آن در کل مقط ــپس توزی ــا و س مؤلفه ه
ــمارش،  ــی ش ــای الکترونیک ــو، ماژول ه ــمه ی رادیواکتی ــز چش ــا نی اینج
ــوارد  ــا م ــابه ب ــاًل مش ــاز کام ــمه و آشکارس ــربی چش ــاظ س ــاد حف ابع

ــد. ــه کار رفته  ان ــاز ب ــوپ همگن س ــنجی ل ــده در اعتبارس ــتفاده ش اس

4-نتایجاعتبارسنجی
4-1-سیستمدینامیک

پــس از انجــام تمامــي تنظیمــات اولیــه ي فــوق مقادیــر مختلــف درصــد 
ــودر ســنگ آهــن در مخلــوط  حجمــی 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30% پ
دوفــازی پــودر-آب آمــاده، بــه لــوپ همگن ســاز تغذیــه شــد و فرآینــد 
شــمارش گامــای عبــوری بــه ازای هــر درصــد پــودر بــه مــدت 5 دقیقــه 
ــوری  ــای عب ــن گام ــمارش میانگی ــت. ش ــام گرف ــار انج ــداد ده ب و تع
ــه کســر شــار  ــوط ب ــز مرب ــب 0/74 جهــت حــذف نوی ــال ضری ــا اعم ب
ورودی بــه آشکارســاز از محیــط پیرامونــی آن و ســپس قــرار دادن در 
ــا اســتفاده  ــه محاســبه ي مقادیــر درصــد حجمــی ب ــه ي-4 منجــر ب معادل
ــری در  ــن اندازه گی ــل از ای ــر حاص ــد. مقادی ــد ش ــا خواه از روش گام
ــه  ــوط ب ــه کــه پیداســت نتایــج مرب ــه شــده اند. همان گون جــدول-1 ارائ
محاســبه ي درصــد حجمــی مخلــوط دوفــازی پــودر-آب در محدوده ي 
خطــای حداکثــر 4/2%± از مطابقــت و هم خوانــی قابــل قبولــی بــا مقادیر 
ــر صحــت  از پیــش آماده ســازی شــده برخــوردار اســت کــه تأییــدی ب

ــه ي ســنجه ي گاماســت. ــوپ و در ادام عملکــرد همگن ســازی ل

4-2-سیستماستاتیک
ــا اســتفاده  ــو ب ــه شبیه ســازی مونــت کارل در جــدول-2 نتایــج مربــوط ب
در  هــوا  مختلــف  مقطعــی  درصدهــای  بــه ازای   MCNP کــد  از 
ــزم  ــز مکانی ــادل اســتاتیکی و نی ــرای الگوهــای مع ــازی آب-هــوا ب دوف
اســت.  شــده  ارائــه  کــد  در  موجــود  پیش فــرض  همگن ســازی 
بیشــینه ي  بــا  و   MCNP نرم افــزار  تمامــي شبیه ســازی ها در محیــط 

ــد.  ــرا ش ــه ي ذرات اج ــه ازای 108 تاریخچ ــاری 0/1%± و ب ــای آم خط
ــوب و  ــت خ ــود مطابق ــاهده می ش ــدول-2 مش ــه در ج ــه ک همان گون
ــه درصدهــای مقطعــی محاســبه شــده  ــوط ب ــج مرب ــن نتای ــی بی قابل قبول
توســط معــادل اســتاتیکی SEMPF  و کــد MCNP وجــود دارد. عــدم 
تطابــق بــه ازای درصــد مقطعــی 5/07% هــوا برابــر بــا 0/04% اســت کــه بــا 
افزایــش درصــد مقطعــی هــوا بــه 15/22% به مقــدار 0/13% افزایــش یافتــه 
و در ادامــه نیــز بــا افزایــش هرچــه بیشــتر درصــد مقطعــی، ایــن افزایــش 
پابرجاســت؛ تــا اینکــه بــه ازاي 26/74% هــوا بــه مقــدار بیشــینه ي %0/26 
ــداول-2و1  ــج ج ــن نتای ــي بی ــی قابل قبول ــت هم خوان ــد. در نهای می رس
ــوط  ــک مخل ــاد ی ــده در ایج ــرح ش ــده ي مط ــتی ای ــر درس ــتداللی ب اس
ــه،  ــا و چرخــش لول ــازی همگــن توســط چینش هــای خــاص نی ه دوف

ــورد اشــاره اســت. ــادل اســتاتیکی م در مع

5-انــدازهگیــریتجربــیدرصدهــایحجمــیدوفــازی
آب-گازوئیــل

ــادل اســتاتیکی طراحــی شــده  ــوپ همگــن ســاز و مع ــس از آنکــه ل پ
ــازی  ــی دوف ــای حجم ــری درصده ــان اندازه گی ــد، زم ــنجی ش اعتبارس
آب-گازوئیــل جهــت مقایســه ي تأثیــر کیفیــت همگن ســازی هــر یــک 
 241-Am ــمه ي ــه از چش ــن مرحل ــت. در ای ــری اس ــت اندازه گی ــر دق ب
بــا اکتیویتــه 125 میلی کــوری اســتفاده شــد. ایــن چشــمه ي رادیواکتیــو 
فوتون هایــی بــا انــرژی keV5/59 گســیل می کنــد. در ایــن محــدوده ي 
انرژی هــای کــم، ســطح مقطــع غالــب برهم کنــش از نــوع جــذب 
ــا  ــک فوتون ه ــذب فوتوالکتری ــه ج ــا ک ــت. از آنج ــک اس فوتوالکتری
در مــاده به شــدت بــه عــدد اتمــی مؤثــر مــاده وابســته اســت بــا اســتفاده 
ــان  ــای جری ــود مؤلفه ه ــم ب ــادر خواهی ــو ق ــمه ي رادیواکتی ــن چش از ای
ــالف  ــا اخت ــه ب ــا و البت ــن فازه ــم بی ــی ک ــالف چگال ــا اخت ــازی ب دوف
زیــاد در عــدد اتمــی را به خوبــی از یکدیگــر تفکیــک کنیــم. در ادامــه 

APCF(%)
MCNPSEMPF

ACCF(%)CR(counts/sec)ACCF(%)ACR(counts/sec)

001691±201669±2

5/074/92±0/071740±24/88±0/091706±2

10/159/90±0/041791±29/83±0/051745±2

15/2214/74±0/031842±214/61±0/041783±2

20/2919/63±0/021895±219/44±0/031822±2

26/7425/79±0/021964±225/53±0/021873±2

100100/00±0/013021±2100/00±0/012626±2

 مقادیر درصد مقطعی آماده شده ي هوا (APCF(، آهنگ شمارش میانگین (ACR( زوایای مختلف در معادل استاتیک، آهنگ شمارش (CR( در مکانیزم همگن سازی کد و درصد 2
)ACCR) مقطعی محاسبه شده ي هوا
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آشکارســاز سوســوزن و مجموعــه ماژول هــای الکترونیکــی شمارشــی 
مشــابه بــا مــوارد اســتفاده شــده در فرآینــد اعتبارســنجی بــه کار رفــت. 
ــاس  ــر اس ــتاتیکی ب ــادل اس ــازی در مع ــزم همگن س ــه مکانی ــا ک از آنج
تزریــق مؤلفه هــای جریــان در نی هــا و لولــه اســتوار اســت. کامــاًل 
ــار اعتبارســنجی  ــا یــک ب ــوده و ب مســتقل از جنــس فازهــای موجــود ب
در ســایر مــوارد نیــز به خوبــی عمــل خواهــد کــرد. امــا چــون در لــوپ 
ــتگي  ــا بس ــس فازه ــه جن ــاًل ب ــازی کام ــی همگن س ــاز توانای همگن س
دارد و بــرای مخلــوط دوفــازی خــاص پــودر ســنگ آهــن-آب تأییــد 
ــه ي-5 قابلیــت آن  ــا اســتفاده از معادل ــد قبــل از شــروع کار ب شــده، بای
ــی در  ــن کار تحقیقات ــد بررســی گــردد. در ای ــوط جدی ــا مخل در کار ب
مــورد مخلــوط دوفــازی گازوئیــل-آب به دلیــل کاهــش اختــالف 

چگالــی دو فــاز نســبت بــه حالــت پــودر-آب از 3/22 بــه حــدود 
ــی 2/6  ــه ي بزرگ ــی از مرتب ــروي جنبش ــتن گران ــود داش ــا وج 0/15 ب
برابــر، حداقــل دور همــزن نســبت بــه وضعیــت پــودر-آب برابــر 0/28 
خواهــد شــد بــا کــه تأییــدی بــر توانایــی لــوپ در همگن ســازی کامــل 
ــرای  ــرد آن ب ــت عملک ــد صح ــورت تأیی ــت- آب در ص ــازی نف دوف
ــا  مخلــوط دوفــازی پــودر- آب جهــت اندازه گیــری درصــد حجمــی ب
ــم  ــری از الگوریت ــا بهره گی ــه ب ــت. در ادام ــنجه ي گاماس ــتفاده از س اس
ــای  ــتفاده ی حفاظ ه ــورد اس ــه ي م ــاد بهین ــود، ابع ــوی موج مونت کارل
ــر  ــد. ب ــت آم ــاز به دس ــرژی Am-241 و آشکارس ــمه  کم ان ــربی چش س
ایــن اســاس اســتفاده از حفــاظ ســربی بــا شــعاع یــک ســانتی متر بــرای 
چشــمه  جهــت کاهــش دز جذبــی پرســنل بــه آســتانه ي ُدز مجــاز توصیه 
ــذب  ــه ج ــه ب ــا توج ــرژی ب ــمه ي کم ان ــن چش ــورد ای ــود. در م می ش
ــای  ــز ناشــی از ورود پرتوه ــاظ، نوی ــا در حف ــن پرتوه ــل ای ــاً کام تقریب
ــه درون آشکارســاز قابل اغمــاض  ــوری از لبه هــای ســربی ب ــای عب گام

ــت ]13[. اس

5-1-نتایجاندازهگیریتوسطسیستمدینامیک
پــس از تأییــد صحــت عملکــرد لــوپ همگن ســاز و تلفیــق موفــق 
مخلــوط  اندازه گیــری درصــد حجمــی  در  ســنجه ي گامــا  بــا  آن 
ــاد بیــن چگالــی مؤلفه هــا، از ایــن  ــا اختــالف زی دوفــازی پــودر-آب ب
ــل- ــازی گازوئی ــی دوف ــد حجم ــری درص ــت اندازه گی ــه جه مجموع

ــان  ــه ي-8 نش ــه در معادل ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــرداری ش آب بهره ب
داده شــد لــوپ فــوق می توانــد توزیــع همگنــی از دوفــازی نفــت-آب 
ــد.  ــم کن ــوری فراه ــای عب ــش روی گام ــاز و پی ــزن همگن س را در مخ
ــه نفــت، از  ــل نســبت ب ــه ي گازوئی ــل ســهولت در تهی در اینجــا و به دلی
ایــن مــاده جهــت مهیــا کــردن مقادیــر مختلــف درصــد حجمــی آب در 
مخلــوط دوفــازی آب-گازوئیــل اســتفاده شــد. مقادیــر ایــن درصدهــا 
از 5 تــا 50 درصــد بــه لــوپ همگن ســاز تغذیــه شــد. در مرحلــه ي 
کالیبراســیون در حالی کــه لــوپ یکبــار کامــاًل توســط آب و بــار دیگــر 
کامــاًل بــا گازوئیــل پــر شــده بــود فرآینــد شــمارش انجــام شــد. تمامــی 
ــه انجــام  ــه تعــداد 10 مرتب ــی 5 دقیقــه و ب شــمارش ها در بازه هــای زمان
و مقادیــر میانگیــن آهنــگ شــمارش ثبــت گردیــد. در انتهــا نیــز مقادیــر 
درصدهــای حجمــی دوفــازی محاســبه و نتایــج به همــراه انحــراف 

ــار متناظــر در جــدول-3 ثبــت شــد. معی
همان گونــه کــه از نتایــج ایــن جــدول مشــخص اســت مطابقــت خــوب 
و قابل قبولــی بیــن نتایــج مربــوط بــه درصدهــای حجمــی محاســبه 
ــه ازاي  ــت ب ــدم مطابق ــود دارد. ع ــل وج ــازی آب-گازوئی ــده ی دوف ش
ــن  ــش ای ــا افزای ــا 3/10% اســت کــه ب ــر ب درصــد مقطعــی 10% آب براب
ــود. بــا افزایــش  ــر بــا 4/70% می ش ــی بــه 20% آب براب درصــد مقطع
ــش  ــز افزای ــاق نی ــزان عــدم انطب هرچــه بیشــتر درصــد مقطعــی آب، می
خواهــد یافــت. اســتفاده از تلفیــق ایــن سیســتم بــا ســنجه ي گامــا 

CWVF(%) ACR(counts/sec) PWVF(%)

0 48±2280 0

0/04±4/49 47±2241 5/07

0/02±8/95 47±2203 10/15

0/01±13/36 47±2166 15/22

0/0117/72 46±2130 20/29

0/01±23/16 46±2086 26/74

0/00±100 39±1553 100

میانگین 4 شمارش  آهنگ   ،)PWVF) آب  شده ي  آماده  حجمی  درصد  مقادیر 
Am- برای چشمه ي  )CWVF) آب  محاسبه شده ي  حجمی  درصد  و   )ACR)

SEMPF 241 در تلفیق با معادل استاتیک

CWVF(%) ACR(counts/sec) PWVF(%)

0 40±1572 0

0/25±13/10 39±1559 10

0/15±24/70 39±1548 20

0/11±36/40 39±1536 30

0/09±47/36 39±1525 40

0/08±57/99 39±1515 50

0/06±100 38±1474 100

میانگین 3 شمارش  آهنگ   ،)PWVF) آب  شده  آماده  حجمی  درصد  مقادیر 
 Am-241 برای چشمه ي )CWVF) و درصد حجمی محاسبه شده آب )ACR)

TPFHL در تلفیق با لوپ همگن ساز
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ــت-آب  ــازی نف ــان، دوف ــای جری ــازی مؤلفه ه ــر ف ــن کس ــت تعیی جه
ــر از %20  ــدی، آب کمت ــای درص ــان، در محدوده ه ــای جری در لوله ه

قابل قبــول اســت.

5-2-نتایجاندازهگیریتوسطسیستماستاتیک
ــادل  ــتم مع ــرح در سیس ــده ي مط ــرد ای ــت عملک ــد صح ــس از تأیی پ
ــوی  ــوا-آب جل ــن ه ــوط همگ ــردن مخل ــم ک ــت فراه ــتاتیکی جه اس
مقادیــر  شــکل-7  الگــوی  بــا  طبــق  عبــوری،  گامــای  باریکــه ي 
درصدهــای مقطعــی آب 5/07%،  10/15%، 15/22%، 20/29% و %26/74 
مرحلــه ي  در  گردیــد.  مهیــا  آب-گازوئیــل  دوفــازی  مخلــوط  در 
کالیبراســیون کــه فضــای بینابینــی و همچنیــن درون تمــام نی هــا هــر بــار 
بــا یکــی از فازهــای آب و گازوئیــل به طــور کامــل پــر شــده، شــمارش 
ــی  ــز تمام ــار نی ــن ب ــت. ای ــورت گرف ــوط ص ــوری از مخل ــای عب گام
ــه انجــام  ــه تعــداد 10 مرتب ــی 5 دقیقــه و ب شــمارش ها در بازه هــای زمان
ــای  ــا درصده ــت شــد. در انته ــگ شــمارش ثب ــن آهن ــر میانگی و مقادی
مقطعــی دوفــازی محاســبه و نتایــج به همــراه انحــراف معیــار متناظــر در 

ــد. ــت گردی ــدول-4 ثب ج
ــج  ــن نتای ــی بی ــوب و قابل قبول ــت خ ــای مطابق ــدول-4 گوی ــج ج نتای
ــازی  ــوط دوف ــده ی مخل ــبه ش ــی محاس ــای حجم ــه درصده ــوط ب مرب
ــی %5/07  ــد مقطع ــه ازاي درص ــت ب ــدم مطابق ــت. ع ــل اس آب-گازوئی
ــه  ــی ب ــد مقطع ــن درص ــش ای ــا افزای ــه ب ــت ک ــا 0/58% اس ــر ب آب براب
15/22% آب برابــر بــا 1/86% می شــود. بــا افزایــش هرچــه بیشــتر درصــد 
مقطعــی آب، میــزان عــدم انطبــاق نیــز افزایــش خواهــد یافــت تــا اینکــه 
ــدار %3/58  ــه مق ــاق ب ــدم انطب ــی 26/74% آب ع ــد مقطع ــه ازاي درص ب

میــل خواهــد کــرد.

بحثونتیجهگیری
حجمــی  درصدهــای  جــدول-1،  در  شــده  ثبــت  داده هــای  طبــق 
محاســباتی بــرای هــر کــدام از ترکیبــات دوفــازی پــودر-آب در 
ــازی  ــل آماده س ــر از قب ــا مقادی ــر 4/2%±  ب ــای حداکث ــدوده ی خط مح
ــد کــه نشــان از عملکــرد  ــی دارن ــی قابل قبول شــده مطابقــت و هم خوان
همگن ســازی مناســب و قابل قبــول 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 ذاتــاً شــانس کمتــری وجــود دارد کــه ایــن خــود منجــر بــه 
بــروز خطــای بیشــتر بــه ســبب عــدم قرارگیــری نماینــده ی صحیحــی از 
مخلــوط موجــود در کل مقطــع لولــه در مســیر باریکــه ی قلمــی گامــای 
عبــوری اســت. لــوپ همگن ســاز حضــور مخلــوط همگنــی از دوفــازی 
ــد. مقایســه ی  ــن می کن ــوری تضمی ــای عب را پیــش روی باریکــه ی گام
ــه الگوهــای مطــرح  نتایــج شبیه ســازی موجــود در جــدول-2 مربــوط ب
ــرض  ــازی پیش ف ــزم همگن س ــز مکانی ــتاتیکی و نی ــادل اس ــده در مع ش

از  نشــان  اســتاندارد  مرجعــی  به عنــوان   MCNP کــد  در  موجــود 
مطابقتــی خــوب و قابل قبــول دارد کــه بــر صحــت عملکــردی ایــده ی 
ــر  ــورد نظ ــای م ــه درون نی ه ــان ب ــای جری ــق مؤلفه ه ــرح در تزری مط
ــل  ــن در مقاب ــی همگ ــاد محیط ــت ایج ــه جه ــن مجموع ــش ای و چرخ
پرتوهــای گامــای عبــوری تأکیــد دارد. به ســبب تضعیــف ناشــی از 
ــاً یکســان از نی هــا در مســیر پرتوهــای  حضــور دائمــی ضخامتــی تقریب
ــر  ــی رود کــه همــواره مقادی ــاًل انتظــار م ــه، کام ــوری از لول ــای عب گام
شمارشــی توســط معــادل اســتاتیکی کمتــر از شــمارش ناشــی از مکانیزم 
همگن ســاز خــاص کــد مونت کارلــو، آن هــم بــه ازاي درصــد مقطعــی 
یکســانی از هــوا در مخلــوط دوفــازی آب-هــوا باشــد. ازســوی دیگــر 
ــازی  ــوط دوف ــوا در مخل ــی ه ــد مقطع ــتر درص ــه بیش ــش هرچ ــا افزای ب
پلی پروپیلــن  و  آب  بــا  فوتونــی  برهم کنش هــای  ســهم  مذکــور، 
بــه کاهــش قــدرت تفکیک پذیــری  کاهــش می یابــد کــه منجــر 
ــق  ــه باعــث خواهــد شــد عــدم تطاب ــاده شــده و در ادام ــن دو م ــن ای بی
نتایــج حاصــل از اندازه گیــری درصــد مقطعــی بــرای معــادل اســتاتیکی 
ــه  ــی ک ــوان عامل ــا به عن ــور نی ه ــع حض ــد. در واق ــش یاب ــد افزای و ک
ســبب تمایــز در شــمارش های مربــوط بــه معــادل اســتاتیکی بــا مکانیــزم 
ــده و  ــاس ش ــتر احس ــده، بیش ــو ش ــد مونت کارل ــاص ک ــاز خ همگن س
به عنــوان یــک خطــای سیســتماتیک منجــر بــه کاهــش تطابــق در نتایــج 
ــه  ــورد نظــر خواهــد شــد. همان گون ــری توســط دو سیســتم م اندازه گی
ــتم  ــق سیس ــت تلفی ــهود اس ــداول- 4و3 مش ــج ج ــه ی نتای ــه از مقایس ک
ــوپ  ــین ل ــت پیش ــه حال ــبت ب ــا نس ــنجه ی گام ــا س ــتاتیکی ب ــادل اس مع
ــازی  ــان دوف ــای جری ــازی مؤلفه ه ــر ف ــن کس ــت تعیی ــاز، جه همگن س
آب-گازوئیــل نه تنهــا قابلیــت کاربــرد در گســتره وســیع تری از مقادیــر 
درصــدی آب را دارد بلکــه در مــورد معــادل اســتاتیکی منجــر بــه بــروز 
خطــای کمتــری در عــدم تطابــق نتایــج اندازه گیــری نســبت بــه مقادیــر 
از قبــل آماده ســازی شــده خواهــد شــد. به صــورت بالفعــل ایــن امــکان 
وجــود خواهــد داشــت کــه عــالوه بــر رژیــم همگــن، رژیم هــای 
مختلــف جریانــی نظیــر رژیم هــای حلقــوی، اســالگی و الیــه ای را بــرای 
ــر اســاس نحــوه ی پرکــردن  مخلوط هــای دو، ســه و حتــی چندفــازی ب
تعــداد نی هــای مــورد نیــاز از یــک مؤلفــه ی خــاص جریــان، بــا تعــداد 

ــرد. ــم ک ــتر فراه ــای بیش مؤلفه ه
 TPFHL داده هــای جــدول-3 مربــوط بــه وقتــی اســت کــه لــوپ
مســئول همگن ســازی جریــان دوفــازی آب-گازوئیــل اســت. بــا وجــود 
ــبت  ــی رود نس ــار م ــازی، انتظ ــان دوف ــن جری ــوب ای ــازی مطل همگن س
بــه همگن ســازی کامــل، تجمــع فــاز چگال تــر آبــی در حوالــی محــور 
مرکــزی مخــزن بیشــتر از گازوئیــل باشــد کــه متعاقبــاً به دلیــل وابســتگی 
مســتقیم ضریــب تضعیــف گامــا بــه چگالــی، ســهم تضعیــف باریکــه ی 
قلمــی و نــازک گامــای عبــوری از مخلــوط بیشــتر و در نتیجــه مقادیــر 
ــه  ــا توجــه ب ــده آل می گــردد. ب ــت ای ــر از حال شمارشــی Imix کوچک ت
اینکــه از معادلــه ی-3 جهــت محاســبه درصــد حجمــی مؤلفه هــای 
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شــمارش های  مقادیــر  شــده،  اســتفاده  مذکــور  دوفــازی  مخلــوط 
گازوئیــل  و  آب  تک فــازی  ســیاالت  بــه ازاي  کــه  کالیبراســیونی 
به دســت آمده انــد کامــاًل مســتقل از کیفیــت همگن ســازی سیســتم 
ــد  ــباتی درص ــر محاس ــول مقادی ــن حص ــتند. بنابرای ــتفاده هس ــورد اس م
ــده آل  ــت ای ــه حال ــبت ب ــت نس ــراف مثب ــا انح ــر و ب ــی بزرگ ت حجم
ــا توجــه  کامــاًل قابل انتظــار اســت. امــا در مــورد داده هــای جــدول-4 ب
ــه ی  ــه در نتیج ــی )ک ــتم همزن ــن سیس ــزم جایگزی ــتفاده از مکانی ــه اس ب
تلفیــق تزریــق مؤلفه هــای جریــان مطابــق بــا الگوهــای نشــان داده شــده 
ــه و نی هــا در فضــای بینابینــی  ــا گــردش مجموعــه ی لول در شــکل-7 ب
چگالی ســنج گامــا، منتــج بــه حصــول مخلوطــی بــا درجــه ای مطلــوب 
ــع مؤلفه هــای  ــی خواهــد شــد( نه تنهــا مشــکل وابســتگی توزی از همگن
به دلیــل  بلکــه   فازهــا حــذف خواهــد شــد  بــه چگالــی  جریــان 
ــاس  ــا، در قی ــی نی ه ــاحت درون ــاد مس ــیار زی ــش بس ــت کاه محدودی
بــا حالــت ایــده آل و متعاقبــاً مقادیــر شمارشــی Imix بزرگ تــر از حالــت 
ــود  ــه خ ــی رود ک ــار م ــه انتظ ــز لول ــر از مرک ــی دورت ــده آل، توزیع ای
ــر و  ــر محاســباتی درصــد حجمــی آب کوچک ت ســبب حصــول مقادی

ــود. ــده آل می ش ــت ای ــه حال ــبت ب ــی نس ــراف منف ــا انح ب

عالئماختصاری:
  B  :عامل هندسی
  Q   :نرخ حجمی

d  :قطر لوله
 A  :سطح مقطع لوله

  μi  :i ضریب تضعیف خطی گامای مؤلفه ی
  ai    :i کسر فازی مؤلفه ی

Iwater  آهنگ شمارش گامای عبوری از آب
vi  :i سرعت مؤلفه ی

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 لوله ی خالی

It   :آهنگ شمارش گامای عبوری از بیشینه درصد حجمی مجاز پودر


