تعیین کسر حباب در سیال دو فازی با استفاده از چگالی سنج گاما
3

امير محمد بيگ زاده ،1غالمرضا اطاعتي، 1حسين آفريده ، 1اسکندر اسدی ،2اسماعيل بيات
 -1دانشگاه صنعتي امير کبير ،دانشکده مهندسي هستهاي و فيزيک
دانشگاه پيام نور ،واحد تهران مرکز – دانشکده علوم پايه – گروه فيزيک

چکیده
روشهای مختلفی برای محاسبه کسر حباب که از پارامترهای اساسی در جريانهای دوفازی سيال-گاز
میباشد توسعه يافته است .روشهايی از قبيل حجمسنجی ،الکتريکی ،اپتيکی ،التراسونيک وراديومتری (هستهای) از
جمله آنها هستند در اين مقاله کسر حباب يک سيال دو فازی با استفاده از چگالی سنج گاما اندازهگيری شده است.

 -1مقدمه
محاسبه کسر حباب يکی از پارامترهای اساسی در جريان های دوفازی سيال-گاز میباشد.تالشهای
زيادی برای دستيابی به روشهای دقيق اندازه گيری اين پارامتراشده است.به صورت پيوسته در يک جريان
سيال-حباب به روش های مختلفی از قبيلحجمسنجی ،الکتريکی ،اپتيکی ،التراسونيک وراديومتری (هستهای)
کسر حباب اندازه گيری شده است .از ميان اين روش ها روش هستهای کاربرد گستردهای به علت سادگی و
غير تماسی بودن اين روش پيدا کرده است[ .]1روشهای هستهای شامل روش پراکندگی نوترون های سريع
و روش تضعيف اشعه ايکس وگاما است.در مقايسه با ساير روش های هستهای تکنيک اشعه گاما توسعه يافته
تر و ماهرانه تر می باشد .و اين بدين علت می باشد که انرژیهای مختلف گاما با توجه به نوع سيستم
قابلانتخاب میباشند .درشکل  1تصويری از حبابسنج نصب شده بر روی لوله گردش آب راکتور آمده است.
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شکل :1نمايي از حباب سنج نصب شده بر لوپ راکتور

-2روشهای تجربي
در اين تحقيق که برای آب درون لوله آهنی به قطر  4اينچ انجام شد ،دمای آب به طور پيوسته برای
ايجاد حالت دو فازی ،تا نقطه جوش باال برده شد وشمارش کل به ازای تغييرات 11درجه سانتيگراد ،ثبت شد.
در جدول1و 2مشخصات سيال آب و شمارش در سه حالت لوله خالی از سيال ،و لوله حاوی سيال تک فاز و
سيال دوفاز آمده است .در اين آزمايش از ) 1 NaI (TLاينچ به عنوان آشکارساز و چشمه  131Csبا فعاليت 0/2ميلي

کوري استفاده شده است و درشکل  2تصويری از حباب سنج طراحی شده آزمايشگاهی آمده است.
جدول  :1مشخصات آب درون لوله

 2/63لیتر=V1

حجم سیال آب درون لوله آهني

 59/4سانتیگراد

دما

 2222گرم

وزن سیال

2/53961

چگالي سیال
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شکل :2نمايي از

حباب سنج

طراحي شده

آزمايشگاهي

 -6نتايج وبحث
 .در جدول 2شمارش در سه حالت لوله خالی از سيال ،و لوله حاوی سيال تک فاز و سيال دوفاز
آمده است.
جدول  :2نتايج مربوط به شمارش
حالت ها

میانگین شمارش در  92ثانیه

خطای شمارش

چشمه و اشکارسازبدون ماده تضعیف کننده

36456

2/15

لوله آهني خالي

42222

2/225

22516/9

2/22

26224/29

2/63

665/9

2/9

لوله آهني حاوی آب 59/4سانتیگراد
لوله آهني حاوی آب در حال جوش
59/4سانتیگراد(حالت دو فازی)
شمارش زمینه

نتايج حاصل از شمارش سطح زير فوتو پيک به ازای افزايش دما و ايجاد حباب به ازای افزايش دما در شکل
 3نشان داده شده است .با توجه به نمودار شکل  3روند مشخصی در شمارش سطح زير فوتو پيک به ازای
افزايش دما مشاهده نمی گردد .در حالت دوم شمارش کل به ازای افزايش دما اندازه گيری شد .نتايج حاصل
از اين اندازه گيری در شکل  4آورده شده است.
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شکل:6تغییرات شمارش پیک به ازای افزايش دما و ايجاد حالت دو فازی

شکل  :4تغییرات شمارش کل به ازای افزايش دما و ايجاد حالت دو فاز ی

با توجه به شکل. 4با تغيير دمای آب شمارش کل افزايش يافته و به ازای هر  11درجه سانتيگراد تغييرات دما
از دمای 22سانتيگراد تا دمای 52سانتيگراد شمارش کل با ميانگين  ( 111ثانيه/شمارش) افزايش می يابد اما در
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دمای  52سانتيگراد به ازای تغييرات دما به اندازه 1/4سانتيگراد شمارش به مقدار  (111ثانيه/شمارش) افزايش
میيابد که اين نماينده ايجاد حالت دوفازی سيال است ،که با ايجاد حباب درون آب وتضعيف کمترهوای ناشی
از تشکيل حباب سهم گاماهای عبوری ساطع شده از چشمه سزيم  131-از سيال در حالت دو فازی نسبت
به حالت تک فاز بيشتر می شود وشمارش بيشتری در آشکار ساز ثبت می شود.در ادامه برای محاسبه کسر
حباب از فرمول های ارائه شده استفاده شده است.
دو فرمول های ارائه شده برای محاسبه کسر حبا[.]2-1
-1برای حالتی که پرتوی گاما عمود بر مسير حرکت جريان حباب باشد.
) ln(CR0 / CR
) ln(CR0 / CR1

()1



-2برای حالتی که پرتوی گاما موازی با مسير حرکت جريان حباب باشد.
) (CR0  CR
) (CR0  CR1

()2



که در رابطه ()1و( CR , CR1 , CR0 )2شمارش به ترتيب برای حالتهايی است ،که درون لوله سيال تک
فاز ،خالی و،سيال دوفازی باشد.
و با توجه به جدول 2و را بطه )1 (.کسر حباب به صورت زير محاسبه میگردد.
()3

)ln(CR0 / CR ) ln(22917.5 / 23084.25

 0.0098
) ln(CR0 / CR1
)ln(22917.5 / 48020



از طرفی حباب های ايجاد شده درون سيال آب ،حاوی گاز هوا میباشد و با توجه به اينکه يک ليتر آب 52/4
سانتيگراد معادل با  1/561کيلوگرم است ،در اينصورت می توان با تقريب خوب مقدار حباب ايجاد شده درون
آب دو فازی را محاسبه نمود.پس داريم :
void
Air
()=0.004110
)
liter
) 1kg ( water

چگالی هوا را در دمای  52درجه با تقريب خوب برابر  1/111513 g / cm3است.
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(0.004110

:که در اين صورت
0.004110(

Air
3.99 kg(Air)
)
(50sec)
1kg ( water )
1kg ( water )

(Void  Rate)  0.82(

cm3
)
sec

.سانتی متر مکعب بر ثانيه بدست میآيد1/22 ، در نتيجه آهنگ تشکيل حباب در واحد ليترآب

:نتیجه گیری
 در اين مقاله کسر.گاز می باشد-محاسبه کسر حباب يکی از پارامترهای اساسی در جريان های دوفازی سيال
.حباب يک سيال دو فازی با استفاده از چگالی سنج گاما برای اولين با درداخل کشور اندازه گيری شد
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