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دار با استفاده از اسکن گاما های تقطیر سینینمودار ستونسازی یک روش جدید برای تفسیر پیاده

 در ترکیب با تکنیک تطبیق الگو  
 

  (1)فقهی، سید امیر حسین – (1) *خرسندی، مجید -(1)براتی دوین، حسین 
 ، گروه کاربرد پرتوهایاهسته یدانشکده مهندس ،یبهشت دیدانشگاه شه 1

 چکيده:
دار است. در این پژوهش، روش جدیدی جهت توسعه های تقطیر سینیاستفاده از اسکن گاما روشی مرسوم جهت بازرسی ستون

های تجربی در محیط آزمایشگاه سازی شد. این روش با انجام آزمایشفرآیند تفسیر نمودار بدون نیاز به دخالت فرد متخصص پیاده
ستم اصحت سی شد. بدین منظور یک  سیر لکترومکانیکی و یک نرمسنجی  نمودار و نمایش نوع افزار جهت کنترل داده برداری، تف

سااازی گردید. نتاین نشااان دادند که عیود متداولی نظیر تجم  ک  بر روی سااینی، مایان مای  و ... با د ت عیب و مکان آن پیاده
شده و در زمان کوتاهی بطور خودکار گزارش می سایی  شنا شاشود ابل  بولی  ستقل از ن. نتاین کلی ن دهنده عملکرد این روش م

 است. mm/s 30تا  5سرعت اسکن در بازه 

 دار، ، تفسیر نمودار.اسکن گاما، تطبیق الگو، ستون تقطیر سینی  :کلمات کليدي 
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Abstract: 
Gamma ray scanning is a well-known technique for inspection of distillation columns. In the present work, a new 

method was proposed and implemented to develop the interpretation procedure of the scan profile without involving 

technical staffs. The method was validated through the experiment in Laboratory. An appropriate electro-mechanical 

system as well as a software for providing some controls on scanning procedure in addition to displaying the defects 

types and locations on the screen were developed. The results revealed that the commonly occurred malfunctions such 

as foaming, flooding etc. can be accurately identified and automatically reported in short time. Overall results also 

showed that the proposed method works almost independent of the scanning speed in the range of 5 to 30 mm/sec. 
Key words: Gamma scan; Tray-type column; Scan profile; defects; Interpretation; Inspection.  
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 :مقدمه

سیاری از کاهاگامااز تکنیک  شخیص عیود و اندازهبردری عبوری در ب ستفاده یگیرها به منظور ت این  بر. [1]شود می ا

ساس سترده ،ا سکن به مور گ شگاهی، از جمله گاما ا سات پاالی سی سینیهاستونای برای پایش تا  2آکندهو  1داری تقطیر 

ه از آن آمدامالعات بدساات با این روش سااری ، ارزان  یمت و ریرتهاجمی بوده و . [2,3] گیردمورد اسااتفاده  رار می

 را تقطیر هایستوندر   ابل رخدادیود و نوا ص به مور کلی ع .[4] کرد بهینهپایش و تقطیر را  ستونعملکرد توان می

سیال و عیود  توانمی سرعت  سه گروه عیود مکانیکی، عیود مربوط به  سیم کرد ستونداخل  فرآیندی دربه  . [4] تق

سیب دیده سینی سینی3آ سینیهاستون در از جمله موارد خرابی 5ک  تجم ، 4، مایان مای  برروی  ست که ی تقطیر  دار ا

سکن  ستبا روش گاما ا سایی ا شنا سری  خرابی  ابل  سیب یا. تشخیص  ی ا تصادی هادیدگی موجب کاهش خسارتآ

سب  سیر منا سته به تف سکن نمودارمی گردد که خود واب ست آمده از ا سته به میزان تجربه  بد ست. در برخی از موارد ب ا

سیرکنندهفرد  صورت نپذیرد و فرتف ست تحلیل به راحتی  شد. بنابراین پیادهآیندی زمان، ممکن ا روش یک سازی بر با

 از اهمیت باالیی برخوردار است. نمودارکامپیوتری جهت تفسیر سری  و  ابل اممینان 

ضردر  سعه فرآی، تحقیق حا سینیبمنظور تو ستون  سکن یک  سیر نمودار ا شگاهی، یک ند تف  وشردار در مقیاس آزمای

و تطبیق الگو  بازشناساییروش ، از در این راستا شد.سازی و سپس پیاده پیشنهاد مفسربه کارشناس بدون نیاز  عملیاتی

سکن که درهانموداربرای آنالیز  [5,6] سینی ی ا ستون تقطیر  شگاهیآزمایش تجربی از  ست آمده  دار در ابعاد آزمای بد

ربومه توسعه مهای تجربی، یک سیستم مکانیکی به همراه الکترونیک نمودار در آزمایش تهیهبرای . استفاده گردید ،است

شد. سیب نظیرعیود ترین شامل ایجاد متداول کهجهت ارزیابی روش، چندین آزمایش  داده  ، مایان مای  سینی دیدگیآ

سینی و شگاه بود، تقطیر  ستونک  در  تجم برروی  شد. در محیط آزمای ، در پژوهش [3]با توجه به نتاین مرج  انجام 

  نگار استفاده شد. له انرژی چشمه، در سیستم آشکارساز می زیر ثبت شده در های از شمارشحاضر نیز 

 :روش کار

                                                 
1 tray-type 

2 Packed 

3 Damaged-Tray 

4 Flooding 

5 Foaming 
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نگهدارنده سااربی، حفاظ و با  137-ساازیم از نوع MBq 296 )mCi 8شااامل چشاامه گاما   مورد نظرساایسااتم اسااکن 

سوزن  سو ساز  شکار سازی  الکترونیک حمل ابل ماژولیک به همراه  اینچی NaI(Tl) 3آ شکار ست. آ تقطیر  ستونا

است.  طر  cm 25حدود در  هاسینی بیندارای پنن سینی و ناودان است که فاصله  و آزمایشگاهی از جنس استیل کربن

، در سازی شرایط وا عی عملکرد،شبیه برایاست.  cm 150و  6/0 ،51 به ترتیب ستونخارجی، ضخامت دیواره و ارتفاع 

تقطیر  سااتون ال -(1شااکل   اسااتفاده شااد. تقطیر آزمایشااگاهی سااتون هاسااینی رویدر  به عنوان ساایال آداز جریان 

شان می دهد. در  ستفاده در این کار را ن شگاهی مورد ا شدهآزمای شر  ستم، با   بلی تحقیقات منت سی سکن گسستهاز این   ا

صلدر ستون   پله به پله( ست mm 5 فوا ست آمده ا صل از آن بد سبی در نمودار حا تحقیق . در [3]، د ت مکانی منا

فراهم شد تا عالوه بر داشتن با سرعت مشخص و ورت پیوسته اسکن، امکان اسکن بص سیستم مکانیکیبا توسعه  حاضر

سب، زمان کل داده ساس چند .برداری نیز کاهش یابد درت تفکیک مکانی منا سرعت نمودارین بر این ا های متفاوت در 

mm/s 5 ،mm/s 20  وmm/s 30 د-(1شااکل   .شاادثانیه انجام  1در زمان ثبت داده که در همه حاالت  بدساات آمد 

بدست آمده  نموداررا در مقایسه با  mm/s 5با سرعت  ستون در شرایط کاری عادی بدست آمده از اسکن پیوسته نمودار

 سازی شدهپیادهبا استفاده از برنامه  برداریفرآیند دادهکنترل کامل دهد. در مقاالت دیگر نشان می گسسته اسکن روشاز 

شان دادن نتیجه. همچنین این برنامه جم شدانجام  LabVIEWدر محیط  سکن آوری امالعات و ن . با را بر عهده دارد ا

بطور مستقیم و  سازی شدپیاده MATLAB نرم افزار حیطای که در مدر برنامه ی روی نمودارهاتمامی تحلیلاین وجود، 

ست LabVIEWبه  صل ا سکنشد، انجام مت ستون کردن . با ا شدت  ،سالم یک  شترین میزان   گامای عبوریکمترین  بی

بین دو سینی  خالی  فضای بخار(دهنده فضای نشاننشان دهنده مکان سینی و بیشترین شدت گامای عبوری  عی (تض

ست. سکن را بهنجار، سازی روشدر معرفی و پیاده سازیسادهجهت  ا شکل  نمودیم نمودار ا  بهنجار نموداریک ( 2. 

. ناحیه  رمز است تقسیم شدهرد و  رمز های سبز، زمساوی با نام ناحیهبه سه  که دهدرا نشان میحاصل از اسکن شده 

ضعی  ایناحیه شترین میزان ت ست که در آن بی سینینمایانگر ارد و وجود د پرتوها ا ستون تقطیر مکان هریک از  ها در 

 .استدار سینی
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( در شرایط mm 5ستون  سرعت  اسکن پیوسته نمودار شده، د(: تقطیر آزمایشگاهی استفاده ستون( ال (: 1شکل  

  [3]ستون در مرج   سکن گسستهشده از ا گزارش نموداردر مقایسه با  کارکرد عادی
 

ضر،  در روش شنهادی حا ست آمده نموداراز پی شرایط  بد ستون در  سالم بدون نقص  ( به عنوان مرجعی جهت نمودار 

سه با دیگر  ست نمودارهایها  نمودارمقای ستفاده ت ست( ا ست به چپ حرکت  ،(2شکل  با توجه. شده ا سمت را از 

سکن  نمودار، ست. ستون پایینسمت باال به از نمایانگر نتیجه ا سینی در ناحیه  رمز آخرین نقطه  بنابراین ا مربوط به هر 

ر تطبیق الگو این نقاط به عنوان یک مشخصه د .شده استمعیار در نظر گرفته  طهبه عنوان نق ،به زیر سینی اشاره داردکه 

ک   تجم مایان مای  روی سااینی،  نظیر متداول در سااتون عیودتحت تاثیر این نقاط  اند زیراگرفتهمورد اسااتفاده  رار 

 نمودارگیرند. در این کار هدف از پیدا کردن مکان نقاط معیار بدست آوردن میزان شباهت بین روی سینی و ...  رار نمی

شود و فاصله بین دو سینی از آنجاکه اسکن با سرعت ثابت انجام می است.  نمودار تست( تحت بررسی نمودارسالم و 

در برخی از موارد از جمله آسیببا این وجود،  دهنده فاصله بین دو سینی است.فاصله دو نقطه معیار نشان ،معلوم است

  دیدگی سینی
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 شده بهنجاراسکن  نمودارنمونه از  : یک(2شکل  

 

اسکن گم شوند و در نتیجه فاصله بین دو  نموداران مای  بر روی سینی، ممکن است یک یا چند نقطه معیار در و یا مای

میزان  رخ داده باشد، مایان مای  بر روی سینی در این شرایط، برای حالتی که در آننقطه معیار متوالی دو برابر گردد. 

دیدگی جزیی سینی، در صورت آسیب از مرف دیگر،معمول است. پهنای  له تضعی  برای سینی مربومه بیشتر از حالت 

تری تر و دارای پهنای کوچکو  له تضعی  برای سینی مربومه کوتاه ماندبا ی میبر روی سینی مقدار کمی از سیال 

( نشان داده شده است، 3مور که در شکل  نسبت به حالت معمول است. برای تفکیک این دو نوع خطا از یکدیگر همان

به عنوان  در نمودار اسکن، هاسینیاز هر یک مربوط به  پهنای  له تضعی  ،شده بهنجار نمودارارتفاع معین از  5در 

سینی به عنوان  ،کمتر باشد %-10شود. اگر میزان انحراف نسبی کل از ای از تطبیق الگو انتخاد و محاسبه میمشخصه

 طایخ ،بیشتر شود %15صورتی که میزان انحراف نسبی کل از عالوه بر آن، در شود. ذاری میعالمت گ هدیدسینی آسیب

ظاهر مشخصی دارد، بطوری که  نیز شدگی ک  بر روی سینیجم  نقص .خواهد شدمایان مای  برای آن سینی گزارش 

 شود.دیده میدر نمودار  باالی سینیدر  برآمدگی کوچکیک یا چند 
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 دیدگی جزئی سینی از خطای مایان مای برای تفکیک آسیبتطبیق الگو  هایمشخصه :(3شکل 

. جهت تشخیص این شوددیده می( 4ک  بر روی سینی در ناحیه انتخابی باالی سینی در شکل   تجم  نقصای از نمونه

 شد.محدوده مشخصی از فضای باالی سینی انتخاد نقص، 
 

 
 ک  بر روی سینی در ناحیه باالی سینی(: نمونه ای از نقص تجم  4شکل  

 

ناحیه  ،است cm 25ها ثابت و برابر با مورد استفاده در این کار، فاصله میان سینیآزمایشگاهی  ستونکه در  ییاز آنجا

از سطح زیر ناحیه  ،+( تعیین شد. جهت بدست آوردن مشخصه تطبیق الگوcm 5/17باالی سینی   % 70 به اندازه انتخابی

باشد، برای  % 25سالم بیش از  نموداردر مقایسه با  شده شد. اگر اختالف نسبی میزان انتگرال محاسبهگیری انتخابی انتگرال

نمودار ( ساختار روش پیشنهادی برای تفسیر 5در شکل   شود.می اعالمک  بر روی سینی  سینی مربومه خطای تجم 

 داد شده است.  اسکن بصورت فلوچارت نشان
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 :نتايج

در  سااتون واسااکن در شاارایط کاری بدون نقص در  نمودارچندین آزمایش جهت تهیه  این روش ساانجیبرای صااحت

 cm 5ضخامت  و 3cm 2/0یورتان با چگالی پلی فومای از  طعهعالوه بر آن با  رار دادن  ی متفاوت انجام شد.هاسرعت

شی از سینی شماره سازی شد. بخشبیهدر آزمایش تجربی،  نیز بر روی سینیشدگی ک  جم ، نقص 2روی سینی شماره 

اسااکن با این  نموداری مختل  جهت تهیه هابریده شااد. چندین آزمایش با ساارعتنیز جهت ایجاد آساایب دیدگی،  3

های بدست ارنمودبدست آمد.  mm/s 30تا  mm/s 5ر بازه هایی دبا سرعت نمودار 670در مجموع  که شرایط انجام شد

سط نرم سی مورد و نتاین  شد تحلیلمبتنی بر روش مذکور افزار آمده تو سیر چهار  ،(6شکل   . رار گرفتبرر نتاین تف

ستون را نمودار مختل  سکن  صل از ا شان می دهد. حا شکل   ن شاهده می6همانطور که در  ک   تجم عیود  ،شود( م

سیب سینی، آ سینی و مایان روی  سینی، دیدگی  سرعت وجودبا مای  بر روی  سایی  متفاوت بودن  شنا سکن به خوبی  ا

  .اندشده

 :نتيجه گيري بحث و

 دار ارائه شد.تقطیر سینی هایستوناسکن بدست آمده از  نمودارتفسیر  برایسری  و د یق  یدر این کار روش

های سخت سازی شد. تمامی کنترلستون، پیادهنیز برای اسکن اتوماتیک و سری   الکترومکانیکیسیستم عالوه بر آن یک 

 .شدافزار انجام نرمدر پیاده سازی شده برنامه اسکن توسط  نمودارافزاری و تهیه و تفسیر 
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 حاصل از اسکن ستون نمودارهایتفسیر ساختار روش پیشنهادی برای  (:5شکل 

 ستون یک که ممکن است در متداول و عمدهبخشی از خطاهای  ، فقطتوسعه استاین روش در حال با توجه به اینکه 

دهد که با اسااتفاده از روش پیشاانهادی، مورد بررساای  رار گرفته اساات. نتاین نشااان می تحقیقدر این  ،تقطیر رخ بدهد

سینی نیز با استفاده عیود مایان مای  و آسیب سینی مستقیما  ابل شناسایی است. عالوه بر آن نقص تجم  ک  بر روی 
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شان می ست. نتاین کلی این تحقیق ن سایی ا شنا شخیص الگو به د ت  ابل  سرعتاز روش ت های متایر دهد که با وجود 

ستون بین  سکن  سرعت mm/s 30 تا 5ا ستقل از  ست آمده تقریبا م ، عملکرد روش همچنان  ابل اعتماد بوده و نتاین بد

 اسکن در بازه مذکور است.

(a)

(c)

(b)

(d)

شکل  

، mm/s 5 اسکن با سرعتشرایط عادی ستون  نمودار (a)مختل  حاصل از اسکن ستون:  نمودار( نتاین تفسیر چهار 6 

(b) اسکن دارای عیب با سرعت نمودار mm/s 5، (c) اسکن دارای عیب با سرعت نمودار mm/s 20،(d)  دارای  نمودار

 mm/s 30 اسکن عیب با سرعت
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