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تعیینِ مرزِ تداخل بین مّواد در صنایع پاالیشگاای ،یگیایای ،زگاز
پتر ییا ،برای تحلیل فرآیند از ایاّیت ِبگاالی ،برخگوردار ا.گتا بگا
توّجگگب بگگب ِگگد ِمشگگایدۀ مگگرز جدا.گگازی مگگواد در در م مزگگازم
ر شیای مزتلف ،برای تعیین این مرز پر فایل چاال ،آمیا ارائگب
یده ا.تا در این مقالب مکانیزم ،برای تعیین مرز جدا.ازی مواد بگب
.یلب پرتویای زاما بیام مگ ،زگرددا در ایگن ر ش بگب اگز .گازه
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مکانیک ،چشاب زسیلنده زاما آیکار.ازِ پرتو زاما میگزام ارتفگا
مواد مزتلگ

نگوا  ،امولو.گیوم در م مزگازم تعیگین مگ،زگرددا

خر ج ،این ر ش بب صورت پر فایل ،برا.گا

چاگال ،مگواد ارائگب

م،یود ب در آم تغییر در چاال ،بب د .تآمده نشامدینگدهی مگرز
جدا ننده بین مواد م،بایگدا یاننگین نتگای ِتجربگ ،ارائگب یگده در
صنعت ییایای ،نشام م ،دید ب این فنا ری از ارای ،قابگل قوگول،
برخوردار ا.تا در این مقالب برای ینا.گای ،بهتگرِ مگرزِ بگین مگواد از
ر ی ،موتن ،بر انحراف ِمعیارِ دادیای ثوت یده ا.تفاده یده ا.تا
واژههای کلیدی :آیکار.گاز پرتویگای زامگا جدا.گازی مگواد
تداخل.ن

صنایع ییایای.،

مقدمه

با توجّ ب بگب ایایگت جدا.گازی مگواد در صگنایع یگیایای ،پتر یگیا ،زگاز نفگت

یگره

ر شیای مزتلف ،برای ینا.ای ،مرز ِتداخل مواد ییایای ،ارا ئب داده یده ا.گتا در یاگین
را.تا با توجّب بب ماییّت ِپرتویای زاما در نفوذپذیری از ضزامتیای فلزی مزگزم در ایگن
مقالب ر ی ،برای .نجش مرز تداخل مواد در م مزازم ارائب م،زرددا پگ

از تعیگین مگرز

جدا ننده مواد م،توام اطلّاِات ِفرآیندی در مگورد نحگوۀ توزیگعِ مگوّاد نگامحلو در داخگل

مزازم بب د .ت آ ردا یاننین در این ر ش م،توام میزام امولو.یوم 3مواد با یکگدیار را

ینا.گگای ،ناگگودا در زمین گۀ .گگنجش مگگرز تگگداخل بگگین مگگواد یگگنا ر یکگگ ،از .گگادهتگگرین
قدیا،ترین ر شیای ،ا.ت ب ینوز در بسیاری صنایع اربرد دارد [ ]3 -2اصو

ار رد

ینا ریا ینا ر یدم یز جسم با چاال ،اتر نسوت بگب مگایع ِدر م ِمزگزم مگ،بایگد گب
معاوالً برای قطع

صل ردم جریام مگایع در م یگز مزگزم ا.گتفاده مگ،یگوندا بگدین

ترتیب ازر .طح ِمایع از ّدِ مشزّص ،پایینتر بیاید ینا ر با .طح مایع پایین آمده لیگدی
1

emulsion
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را صل م ،ند ب منجر بب ر د مایع در م مززم م،یودا پ

از ر.یدم .گطح مگایع بگب

مقدار مورد نظر لید قطع یده ر د مایع بب در م مززم متوقگ

مگ،یگودا ایگن ر ش بگب

دلیل محد دیت در قرار دادم لید مکانیک ،یا الکتر نیک ،تنها در صنایع ِخاصّ ،گاربرد
داردا ر ش دیاری ب در صنعت برای .نجش ارتفا مواد گاربرد دارد ا.گتفاده از ر ش
لیزر م،بایدا در این ر ش یز زسیلندۀ لیزر در باالی مززم پال
ماده مورد نظر م،تاباند بازتابش این پال

وتای ،بر ر ی .طح

توّ.ط زیرنده دریافت م،یودا اختالف ِزمگام

میام ِپرتو زسیل یده دریافت یده توّ.ط یز مدارِ ّزمان ،اندازهزیری م،یود مسگافت
محا.وب م،زرددا این ر ش بب دلیل یدر رفتن نور در اثر ِپرا ندز ،یاننین آلوده یگدم
لنزِ لیزر ِد ِ ایجاد ِ.اختار ِر زنب در بدنب مزازم در صنایع ییایای ،گاربردی نگدارد {-4
 }1ب در آم برای مهارِ فشارِ باالی خط یاننین جلوزیری از اثگر .گاّ ،مگواد از مزگازمِ
فلزی بستب ا.تفاده م،یودا یاننین ر شیای ،نظیر ر ش ِموتن ،بر فشار [ ]5منشگورِ نگوری
[ ]6-7خگگازم [ ]8مغنگگاطی

[ ]1نیگگز در یاگگین زمینگگب گگاربرد داردا در ایگگن ر شیگگا

محد دیت گاربرد در محگیطیگای زال
چندین ماده جدایونده ِد

یگفّاف دقّگت ِ گم در محگیطیگای متشگکل از

اربرد در محیطیای ا.گیدی یاننگین ِگد

گارای ،بگرای

مزازم با ضزامت بدنب باال از جالب محد دیتیای ا.تفاده از این د.تااهیا م،بایدا
یاورا در مقالب خود آزمایش یای ،در زمینگۀ پرا نگدز ،پرتویگای زامگا رابطگۀ آم بگا
چاال ،مگوارد را مگورد برر.گ ،قگرار مگ،دیگد []31ا یاننگین یندر.گوم یاکگارش در
تحقیق ِخود بب مگد .گازی پگ پرا نگدز ،پرتویگای زامگا در د.گتااهیگای چاگال. ،گن
م،پردازندا آم یا در تحقیقات خود پارامتریای مورد نیاز بگرای طّرا گ. ،گاخت ِ.یسگتم
آیکار.ازی محفظۀ چشاب را مگورد ارزیگاب ،قگرار مگ،دینگد []33ا در ر ش پرتگو زامگا
د.تااه آیکار.از ِزاما بب یاراه چشاب رادیوا تیو در طو ارتفا مزگزم ر گت گرده
یز پر فایل از چاال ،مادهّ در م مززم ارائب م،ناایگدا بگا برر.گ ،پر فایگل انگدازهزیگری
یده مرز تداخل مواد ب بب صورت ِتغییر در چاال ،نشام داده م،یود محا.وب م،زگرددا

یک ،از اربردیای این د.تااه برای تعیین مرز جدای ،مادّه ییگدر فلوریز ا.گید 3از یگز
)Hydrofluoric acid (HF
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مادۀّ آل ،ربندار م،بایدا در این مززم م،توام بب از ر ش پرتو زاما مگرز جگدا بگین
د ماده را تعیین ناوده فرآیند جدا.ازی آم یا را با اطّالِات دقیقتری ادامب دادا
تئوری

ر ش ِپرتو زامگا در بسگیاری از مزگازم ِتحگت فشگار یاننگین مزگازن ،گب در آم یگا بگب
ِلّت ِخورندز ،ایتعا زای ،مواد امکام بب ارزیری ر شیای اندازهزیری یریسگتبای
جود ندارد اربرد داردا در این مزازم یز لولب ارتواط ،برای ر ت آیکار.از ماده
رادیوا تیو قرار داده م،یود تعیین مرز تداخل مواد با ر ت یازمام آیکار.گاز مگاده
رادیوا تیو از

مززم تا .ر آم صورت م،زیردا بریاکنش پرتوی زاما با ماده ِاگدتا

بب .ب طریق فوتوالکتریز پرا ندز ،امپتوم تولید ز ج اتفاق م،افتگدا در پرا نگدز،
امپتوم یم انرژی یم جهت پرتوی زاما تغییر م ،ند .در بریاکنش امپتوم داریم :
Eγ
1Ǧ cos θ
1+
E
m0 c2 γ

( )3

= 'Eγ

ب در آم  E'γ Eγبب ترتیب انرژی پرتویای زامگای فگر دی پرا نگده یگده  θزا یگۀ

پرا ندز m0c2 ،جر .کوم الکتر م م،بایندا ا تاا رخ داد پرا ندز ،گامپتوم در
ا د طو مسیر پرتو از رابطب زیر بب د.ت م،آید]32[ :
( )2

) 𝛾𝛾𝐸𝐸(𝑓𝑓

𝐴𝐴𝑁𝑁
𝐴𝐴

σ ≈ ρ

ب در آم  ρچاال ،مادهای ا.ت ب پرتو زاما بب آم تابانده م،یود ِ NAدد آ زگادر

ِ Aدد جرم ،ماده ِ Zدد اتا ،ماده مورد نظر ) f(Eγتابع ،بر سب انگرژی ا.گتا بگا
توجب بب رابطب ( )2مشایده م،یود ب با افزایشِ چاال ،ا تاا پرا ندز ،پرتویای زاما
در ماده بیشتر م،یودا ازر پرا ندز ،در زا یگب ای بیشگتر از  11درجگب صگورت زیگرد در
اصطالح پ

پرا ندز ،اتفاق م،افتد .قت ،پرتویای زاما ارد یوا م،یود بب دلیگل رقیگق

بودم یوا با توجّب بب رابطب ( )2تنا.بِ مستقیم ِپرا ندز ،با چاال ،مگاده یگوا ناگ،توانگد
پرتویای ماده رادیوا تیو را برزرداندا
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برای ا.تفاده از پرتویای زاما در .یستمیای تگداخل .گن یسگتبای مگ ،تگوام از ر ش
جذب یا پ

پرا ندز ،پرتویای زاما ا.تفاده ردا در ر ش جذب چشاب پرتوزا باید در

داخل مززم آیکار.از پرتگو زامگا در مقابگل آم قگرار زیگردا در ر شِ پگ

پرا نگدز،

پرتویای چشاب آیکار .از در داخلِ مززم در امتداد یکگدیار قگرار مگ،زیرنگدا یگکل 3
ناای ،از قرارزیری مادّۀ رادیوا تیو آیکار.از را نشام م،دیدا

یکل 3ا لیّت طرح ارائب یده؛
 :3فاظ .رب :2 ،چشاب  :1آیکار.از  :4مدار الکتر نیز  :5قابِ فوالدی

روش کار

ر ش ار بدین صورت ا.ت ب ماده رادیوا تیگو فوتگومیگای ،را در یاگب جهگات زسگیل
م،نااید بب ِلّت این ب قطعگب .گرب( ،بگب ِنگوام فگاظ) ایگل بگین مگاده رادیگو ا تیگو
آیکار.از م،باید ییچزونب پرتوی ،بب طور مستقیم توّ.ط آیکار.از ینا.ای ،ناگ،یگودا
یاام طور ب در یکل  2نشام داده یده ا.ت پرتویا بب طورِ یرمستقیم ابتدا بب مگاّدۀ در م
مززم برخورد م ،ند .پ
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یکل 2ا .اختار ِالکرد د.تااه تداخل.ن یستبای

یرقدر مادۀ موجود در مززم چاا تر باید میزام پرتویای ،گب بگب .گات آیکار.گاز
منعک

م،یوند بیشتر مگ ،یگودا در نتیجگب پگ

رادیوا تیو از

از طگ ،یگز ر گت آیکار.گاز مگادۀ

مززم تا باال میزام پرتویای آیکار.ازی یده ثوگت مگ،زگرددا پگ

از

ر.یدم .یستم چشاب آیکار.از بب مرز جدا نندۀ مواد میزام پرتویگای یگاارش یگده بگب
صورت قابل مال ظبای تغییر م ،ندا بب طور لگ ،بگرای یگز مزگزم بگا د مگادۀ یرقابگل
تر یب ناودار ِمیزام ِپرتویای آیکار ش

یده برچسب ارتفا بب صورت م،بایدا

یکل 1ا نحوۀ تغییر تعداد پرتویای آیکار یده در مرز جدای ،د مادّه
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در این ناودار مشایده م،یود ب با تغییرِ مادّه در م مززم میزام پرتویای آیکاریده
با افت یدیدی یاراه م،یودا چناننب در یکل  1نشام داده یده ابتدا د.گتااه آیکار.گاز
در مادّۀ ا ّ قرار دارد پ

از آم ب د.تااه در ارتفا ِ گد د ِ. 351گانت،متگر ارد مگادۀّ

د ّ یده تعداد پرتویای دریافت یده افت م ،ندا نا یبای را ب ناودار با افت یگدیدی
یاراه ا.ت نا یب امولو.یوم نامیده م،یودا یکگ ،از ر شیگای ،گب بگرای ینا.گای ،مگرز
جدا.ازی مواد مورد ا.تفاده قرار م ،زیرد ا.گتفاده از انحگراف معیگار پرتویگای ثوگت یگده
م،بایدا برای این منظور میزام انحراف معیار دادهیگای پشگت .گر یگم را ر.گم مگ ،ننگدا
مشایده م ،یود ب در .طح جگدایش مگواد از یکگدیار میگزام انحگراف معیگار بگب صگورت
نازهان ،افزایش م،یابدا در یکل  4تغییراتِ نازهان ِ،انحراف معیار نشام داده یده ا.تا

یکل 4ا تغییرات نازهان ،انحراف معیار در مرز جدایش د ماده

پ

از ثوت دادهیای اندازهزیری یده بب از انحراف معیاریای بب د.ت آمده مرز

جدای ،موّاد ینا.گای ،یگده مگ،تگوام اقگدامات الز را بگرای جدا.گازی مگواد بگا توّجگب بگب
میزام ِآمیا در مززم را اِاا ناودا
نتایج به دست آمده

یاانطور گگب پگگیشتگگر نیگگز ایگگاره یگگد در صگگنایع یگگیایای ،مزگگازن ،بگگرای جدا.گگازی مگگاده
ییدر فلوریز ا.ید مگادۀّ آلگ ،گربندار جگود داردا بگرای آزمگوم ر ش یسگتبای در
آزمایشااه مززن ،بب ارتفا  2متر تهیب ید برای یگویب.گازی مزگازم ِصگنایع یگیایای ،د
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ماده با چاال،یای نزدیگز بگب ییگدر فلوریز ا.گید مگاده گربندار تهیگب زردیگدا مگواد
انتزاب یده بب ترتیب آب زاز ئیل با چاال 1885 3 ،زر بر .انتیاتر مکعب بوده ب
خاصیت نامحلولیت در یکدیار را دارا م،بایندا در یکل  5ناای ،از این مزگزم بگب یاگراه
د.تااه تداخل.ن یستبا ی را نشام م ،دید ا

یکل 5ا ناای ،از د.تااه تداخل .ن یستبای مواد موجود در مززم مورد آزمایش

برای برر ،.نتای ر ش یستبای مجاوِب آزمایشیای ،در ارتفا یگای مزتلگ
در م مزازم انجا زردید نتای آم در جد

مگواد

 3نشام داده یده ا.تا

جدول  .1نتایج به دست آمده از دستگاه در ارتفاعهای مختلف مواد
یااره

آزمایش

مقدار اقع،

مقدار ارتفا بد.ت آمده

مقدار

3

11

12

51

1

71

71

2
4
5
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ارتفا ماده 3

81
61

51

از د.تااه
78
63

41

ارتفا ماده 2

مقدار ارتفا بد.ت آمده

اقع،

از د.تااه

61

62

41
81

51

53
41
83

51
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در این .ری از آزمایشگات میگزامِ ارتفگا ِ د مگادّه در مزگزم تغییگر داده یگد ارتفگا
اقع ،با ارتفا بب د.ت آمده از د.تااه مقایسب زردیدنتای نشام داد ب در بدترین الگت
میزام خطای د.تااه د د . ±2انت،متر م،باید ب در مقایسب با ارتفا مززم ایگن دقگت
مورد قوو ا.تا یاننین در یکلیای  6تا  8تعداد پرتویای دریافت ،انحگراف معیگار بگر
سب ارتفا در  1ناونب آزمایش نشام داده یده ا.تا

یکل 6ا ناودار ِتعدادِ پرتویای دریافت ،انحراف معیار بب د.ت آمده در مززن،
با ارتفا . 81انت ،متر از مادۀ . 41 3انت،متر از مادۀ 2
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یکل 7ا ناودارِ تعداد پرتویای دریافت ،انحراف معیار بب د.ت آمده در مززن،
با ارتفا . 61انت ،متر از ماده . 41 3انت،متر از ماده 2

یز تغییر انحراف ِمعیار ِنازهان ،در محگل .گطح جگدای ،د مگاده مشگایده مگ،زگرددا
یاننین نتای نشام م،دیند ب با تغییر ِچاال ،موّاد ِموجگود در مزگزم میگزام ِپگ پرا نگ،
یستبای موّاد تغییگر مگ ،نگد گب ایگن ِاگل خگود را بگب صگورت ِتغییگر در تعگداد پرتویگای
دریافتیده نشام م،دیدا
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یکل 8ا ناودار ِتعداد پرتویای دریافت ،انحراف معیار بب د.ت آمده در مززن،
با ارتفا . 85انت ،متر از مادۀ . 15 3انت،متر از مادۀ 2

نتیجهگیری

با توّجب بب ایاّیت تعیین .طح جدای ،مواد در صنایع ییایای ،شور د.گتااهیگای مزتلفگ،
برای تعیین مرز مواد یریاان تو.عب یافتب ا.تا بدین منظگور بگا توجّگب بگب یژزگ ،برخگ،

موّاد ییایای ،مون ،بر .اّ ،بودم قابگل ایگتعا بگودم ِمگواد امکگام ِ.گنجشِ ارتفگا ِمگواد
در م مزازم برای بسیاری از .یستمیای اندازهزیری جود نداردا در این مقالگب ا.گتفاده از
ر ش پ پرا ن ،یستبای برای تعیین .طح جگدای ،مگواد در صگورت ،گب تاگا

بگا مگواد

در م مزگزم بگگب یگگیچ جگب امکگگام پگگذیر نوایگد ارائگگب یگگدا در ایگن ر ش بگگب اگگز یگگز
آیکار.از پرتویای زاما یز چشگاۀ رادیوا تیگو .یسگتم در م لولگبای مجگزا از گ
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 نگدا تحلیگل،مززم تگا بگاالی آم ر گت گرده میگزام پرتویگای آیکاریگده را ثوگت مگ
 اضگح نشگام، مواد در م مززم را بب صورت خیلگ،داده یای ثوت یده تغییرات در چاال
زرددا،یوم مواد نیز امالً مشزص م. امولو، دیدا یاننین در این ر ش نوا،م
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