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 غلظت ترکیبات دو فازی با استفاده از چگالی سنجتعیین 
 1علی، عظیم بیگی راد؛    1زاده توت کله، سجادرحمن   ؛1الی؛ حسنلو،  سه 1، رضا  یوندیپور پ یقل

 

 ای، عاسهاى اًزصی اتوی ایزاى، تْزاى پضٍّؾگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّغت1ِ

 چكیده
پزتَ گاها تزای تؼييي غلظت هادُ ٍ -رٍػ ػثَر تک اس  .  در ایي دعتگاُآیذ گيزی در صٌؼت تِ ؽوار هی ًذاسُدعتگاُ تؾخيص غلظت اس پزکارتزدتزیي اتشارّای ا

. در ایي ًوایينتَاًين اس خاصيت ضزیة تضؼيف اعتفادُ  تزای تؼييي غلظت ٍ تؾخيص ًَع هادُ هی ،عٌج  ّای غلظت . در عيغتنؽَد هیًغثت ٍسًی آى اعتفادُ 

عٌجی دٍفاس، درصَرتی کِ اختالف غلظت  ّای چگالی در عيغتن .در کارًجات صٌؼتی هختلف ارائِ ؽذُ اعت  عٌج حاصل اس دعتگاُ غلظت ًتایج هختلف ،پضٍّؼ

 عٌج را تزای تؼييي غلظت هادُ هَرد ًظز تِ کار تزد. تَاى دعتگاُ چگالی ای اس ّن اختالف داؽتِ تاؽٌذ، هی فاسّا تِ صَرت قاتل هالحظِ
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Abstract  
 

Concentration detection systems used widely as measuring systems in the industry. In this system, a single-pass 

approach - gamma ray is used to determine the concentration and weight ratio of the materials. In densitometer 

system, we can use attenuation coefficient of the materials to determine the concentration and detection of 

materials type.  In this study, the results obtained from densitometer systems are proposed in a variety of 

industrial factories. In two-phase densitometer systems, if concentration of two phases difference significantly, 

it would be applicable to use densitometer system for determining materials concentration.  
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  قدمهم
عٌج پزتَ گاها، دارای کارتزدّای فزاٍاًی در صٌایغ  دعتگاُ چگالی

ات هختلف، ّزیک در  ّای صٌؼتی فزاٍاًی تا تَليذ تاؽذ. ٍاحذهی

ی تزکيثات عاختِ ؽذُ یا  پی داًغتي اعالػات لحظِ تِ لحظِ

اعتخزاج ؽذُ خَد ّغتٌذ. یکی اس کارتزدّای صٌؼتی ٍ هْن، 

ّای فزآیٌذی ٍ گشارػ آًالیي در تاسُ ًصة ایي دعتگاُ در خغَط

تاؽذ، تِ عَریکِ تا تَجِ تِ ًَع هَاد، سهاًی چٌذ ثاًيِ تِ تاال هی

اس اًَاع پزتَّای گاها تا  ،جٌظ، ضخاهت ٍ قغز خغَط فزآیٌذی

تَاى اعتفادُ کزد. اعاط کار ایي دعتگاُ  اًزصی ّای هختلف هی

اس اًجام  ّای هختلف پظ هيشاى تضؼيف پزتَ گاها در ًوًَِ

تاؽذ. تا اعتفادُ  ّای هؾخص هی ػوليات کاليثزاعيَى تَعظ ًوًَِ

هخزب هتغيز در سهاى )تذٍى دخل ٍ تصزف در  ّای غيز اس تغت

تَاًين عاختار داخلی عيغتن را اػالم  عاختار اصلی عيغتن( هی

اعالػاتی کِ در  :کٌين. در خغَط، دٍ هَرد دارای اّويت اعت 

گيزد ٍ اعالػاتی کِ  هَرد اعتفادُ قزار هیی کٌتزلی عيغتن  حلقِ

تٌْا تزای داًغتي ٍ اػتثارعٌجی هحصَالت تِ ٍجَد آهذُ 

ّا ٍ هحل  . دقت اعالػات در تواهی ایي دعتگاُؽَد تکارگزفتِ هی

ّای هتفاٍت اعت. دعتگاُ تؾخيص غلظت اس   کارتزد دارای اّويت

آیذ.  هی گيزی در صٌؼت تِ ؽوار پزکارتزدتزیي اتشارّای اًذاسُ

ّا تا  ّای حاٍی هَاد ؽيويایی کِ دعتياتی درصذ تزکيثی آى لَلِ

 گيزی دارای ّشیٌِ هالی ٍ سهاًی تغيار ٍ گاُ غيز هوکي اعت ًوًَِ

کٌٌذ کِ تَاًایی ایي تؾخيص را  ّایی را ایجاد هی ًياس تِ دعتگاُ ٍ

ّا سهاًی تيؾتز هَرد تَجِ قزار  تزتزی ایي دعتگاُ .داؽتِ تاؽٌذ
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اقتصادی عزح در گزٍ آى تاؽذ یا هؼياری تزای   يزد کِ تَجيِگ هی

تغياری اس  .تاؽذٍجَد داؽتِ اداهِ رًٍذ تَليذ، تغييز یا تَقف آى 

رٍػ ّا ّوچَى اعپکتزٍهتزی فلَرعاًظ پزتَ ایکظ، آًاليش تا 

فؼالغاسی ًَتزٍى، آًاليش ؽيويایی ٍ غيزُ هی تَاًذ تزای تؼييي هادُ 

 ّای چٌذ فاسی هَرد اعتفادُ قزار گيزد.ٍ ًغثت آى در عيغتن 

کٌين کِ  در ایي دعتگاُ ها اس رٍػ تضؼيف پزتَ گاها اعتفادُ هی

 فَایذ سیادی دارد کِ تزخی اس آًْا در سیز تياى ؽذُ اعت :

 آعاًی ٍ عادگی آى تزای عاخت ٍ اجزا

 آًاليش ًوًَِ ّا تذٍى ًياس تِ فزآیٌذ جذاعاسی ًوًَِ 

 ت ٍسًی آىتؼييي ًَع هادُ ٍ ًغث

 اتشاری غيز هخزب، دقيق، اقتصادی ٍ کن ّشیٌِ

پزتَ گاها تزای تؼييي غلظت هادُ -در ایي دعتگاُ رٍػ ػثَر تک 

 ٍ ًغثت ٍسًی آى اعتفادُ ؽذُ اعت.

عٌج تزای تؼييي غلظت ٍ تؾخيص ًَع  غلظت در عيغتن ّای 

هادُ هی تَاًين اس خاصيت ضزیة تضؼيف اعتفادُ کٌين. ضزیة 

 تزاتز پزتَّای گاها تزای هَاد هختلف هقادیزی هتفاٍتیتضؼيف در 

هغاتق تا قاًَى جذب تِ  xتا ضخاهت  m1 دارد کِ تزای هادُ

 [1]ؽَد: صَرت سیز هحاعثِ هی

                                                                     (1) 

 1ٍ2اعت کِ تزکيثی اس هادُ  totalهادُ  3کِ  i=1,2,3   کِ در آى

 هی تاؽذ.

                                                          

  m1+m2 m3 =و برای ترکیب دو ماده 
ٍ  2، 1تِ تزتية ضزیة تضؼيف جزهی هَاد  μ1 ،μ2 ،μtotکِ    

ؽذت پزتَ گاها اٍليِ ٍ  I0ٍ  ضخاهت هَاد xکل هی تاؽذ.  هادُ

I1 ،I2 ،I3  تِ تزتية ؽذت تاتؼ گاها تضؼيف ؽذُ پظ اس ػثَر اس

 اعت.  xٍ ضخاهت   m1 ،m2  ،mtotalهَاد تا جزم ّای 

 تزای ضزیة تضؼيف کل هی تَاى ًَؽت:
                                                    (4)                                 

 و
                                                                (5)                                   

کغز ٍسًی ٍ درصذ غلظت ّز هادُ هی تاؽذ. تاا جایگاذاری    Cکِ 

 ( هی تَاى ًَؽت:3( در راتغِ )5( ٍ )4رٍاتظ )

            (6) 
 در ًتيجِ دارین:

 

(7)                                                

 

تاا تَجاِ تاِ     1μٍ ضزیة تضاؼيف   m1کغز ٍسًی ػٌصز تِ جزم 

 فزهَل تاال تذعت خَاّذ آهذ. 

در حالت دیگز اگز ؽوارػ ٍ چگالی هَاد را تِ صَرت سیز ًؾااى  

 دّين، آًگاُ دارین :

I1   =ُاٍل ی ؽوارػ هاد 

I2   =ُی دٍم ؽوارػ هاد 

IP   =ُی هجَْل ؽوارػ هاد 

ρ1   =ُی اٍل چگالی هاد 

ρ 2   =ُی دٍم چگالی هاد 

ρ P  = ُی هجَْل چگالی هاد 
                                                   (8) 

 اعت. هجَْل هادُ 3کِ  i=1,2,3   کِ در آى

الی هادُ هجْاَل اس عزیاق راتغاِ سیاز     در ًتيجِ درحالت کلی چگ

 [4-2]آیذ: تذعت هی

(9)                            

 

تا اعتفادُ اس چگالی عٌج هی تَاًين تزای تزکيثاتة کِ دٍ فاس دارًذ 

ٍ آى دٍ فاس ّن اختالف غلظت قاتل قثَل داؽتِ تاؽٌذ هی تَاًين 

 ی تزعين.اس چگالی عٌجی تِ غلظت عٌج

 

 نتایج آزمایشگاهی
عٌج پزتَ  دعتگاُ چگالیّواًغَر کِ در قغوت قثل اؽارُ ؽذ 

تاؽذ. تا  هختلف هی گاها، دارای کارتزدّای فزاٍاًی در صٌایغ

اعتفادُ اس دعتگاُ چگالی عٌج عاختِ ؽذُ در آسهایؾگاُ یک عزی 

صَرت گزفت ٍ ؽزکت عَرُ  آسهایؾات در کارخاًِ فَالد هثارکِ 

 تایج آى در اداهِ اؽارُ ؽذُ اعت.کِ ً
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 نتایج تست در فوالد مبارکه

در کارخاًِ فَالد هثارکِ توٌظَر صيقلی کزدى ٍرقِ ّاای فاَالدی   

ریشًذ تا آّاي رٍی ایاي   هی (HCl)رٍی ایي ٍرقِ ّا اعيذ کلزیک 

 ٍرقِ ّا تِ ٍعيلِ ایي اعيذ ؽغتِ ؽَد.

  + FeCl3 + FeCl2 هادُ ای کِ اس هزحلِ اٍل تاقی های هاًاذ    

H2O  ِتِ اضافHCl گفتاِ  تاؽذ . تِ ایاي هاادُ اعايذ عاَختِ      هی

ٍ . تؼذ اس ایاي هزحلاِ هاادُ ٍارد هزحلاِ تاسیااتی      ؽَد هی در  ؽاذُ 

کِ هَاد حاصال   داؽتِتاسیاتی یک کَرُ تا درجِ حزارت تاال ٍجَد 

ؽاًَذ. در ایاي کاَرُ آب هَجاَد     اس هزحلِ قثل ٍارد ایي کَرُ هی

تاِ   ؽذُ ٍؽَد ٍ اعيذ تاسیاتی  جذا هی Fe ٍ ؽذُ درایي هادُ تثخيز

 1ؽاکل  در گَیٌاذ.  اعيذ حاصل اس ایي هزحلاِ اعايذ تاسیااتی های    

ًوَدار چگالی تز حغة ؽوارػ اعايذّای حاصال اس اعيذؽاَیی    

 ًؾاى دادُ ؽذُ اعت.

 
 

 : ًوَدار چگالی تز حغة ؽوارػ اعيذ ؽَیی در کارخاًِ فَالد هثارک1ِؽکل 
 

 عاسی در فَالد هثارکِ:ًتایج تغت گٌذلِ 
ّای اصلی ؽازکت هزتاَط    یکی اس فزآیٌذ ،فَالد هثارکِ ؽزکت در

تاؽذ. در ایي تخؼ هخلَعی اس آب ٍ خاا    عاسی هی تخؼ گٌذلِ

کٌٌاذ. خاا     تزای تَليذ گٌذلِ اس یک خغاَط فزآیٌاذی ػثاَر های    

درصذ آّي تاَدُ کاِ ایاي اهاز      67هَجَد در ایي خظ لَلِ دارای 

اس اّويات تااالیی تزخاَردار    غلظت آّاي  ؼييي تؽَد کِ  عثة هی

راتغِ هيشاى ؽوارػ تا چگالی ٍ غلظت  3ٍ  2 ّای تاؽذ. در ؽکل

 آّي در خظ ًؾاى دادُ ؽذُ اعت.

 

 
 در کارخاًِ فَالد هثارکِگٌذلِ عاسی : ًوَدار چگالی تز حغة ؽوارػ 2ؽکل 

 

 
 د هثارکِدر کارخاًِ فَالگٌذلِ عاسی تز حغة ؽوارػ  غلظت: ًوَدار 3ؽکل 

 

چگالی تزحغة ؽوارػ ٍ ّواًغَر کِ هؾاّذُ هی ؽَد ًوَدار 

 غلظت تز حغة ؽوارػ تفاٍت سیادی تا ّن ًذارًذ.

 

  نتیجه گیری
تز خزٍجی  اکتيَیتِدر ایي هقالِ، تزای تزرعی تاثيزات      

تا تَجِ تِ اّويت  .عٌج، آسهایؾاتی ارائِ گزدیذ ّای چگالی دادُ

  تَاى تِ کوک دعتگاُ ّای صٌؼتی، هی غلظت ػٌاصز در عيغتن

ٍ ّوچٌيي تؼييي راتغِ غلظت هَاد ٍ چگالی  عٌج پزتَ گاها چگالی

ذعت آٍرد. در آًْا، غلظت ػٌاصز هَجَد در خغَط فزآیٌذی را ت

ایي هقالِ، تزای تؼييي راتغِ هيشاى چگالی ٍ غلظت تا کاًت 

ّای اعيذؽَیی ٍ  ؽوارػ ؽذُ در صٌؼت فَالدعاسی ٍ در تخؼ

 عاسی، آسهایؾاتی اًجام ؽذ ٍ ًتایج آى ارائِ گزدیذ. گٌذلِ
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