
 

 

1 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

تابش داده شده با  های فشار ضعیفبررسی دز الکترونی در کراس لینک روکش کابل

 الکترون دهندهشتاب

 

 (3)، خضری پور سعیده(2)،  شیرمردی سید پژمان*(1)، رضایی محمدرضا(1)صادقی علیرضا            

 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی هسته ای(1)
 پرتوها پژوهشکده کاربردای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته(2)

 ، گروه فوتونیکدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوری های نوین(3)

 

   چکیده:

ستند سبک لنیاتیکابل برق که به طور عمده از جنس پل یهاالکترون روکش یپرتوده  وندیپ جادیموجب ا ه
ض سشودیروکش کابل م یمقاومت باال تایو نها یعر ض یوندهایپ جادیا ی. در برر  یروکش کابل دارا ،یعر

مناسب روکش  کی طیدز باشد تا شرا کنواختی عیتوز یدارا دیالکترون، با یبر اثر پرتوده زیسبک ن لنیاتیپل

دهنده الکترون به عنوان ابزار ، شتابMCNPX یسازهیمطالعه، با استفاده از کد شب نی. درابرای آن فراهم گردد

روکش  یدز بر رو عیطرفه، نحوه توز کیروش  یسازهیو با استفاده از شب بدست آمده روکش کابل یپرتوده
 عیبرابر و درصد توز 9/2به روکش کابل  دهیدز رس زانیم طرفهکیاز روش  فادهشده است. با است یسکابل برر

 شدن دز است. ترکنواختی کنندهانیکه ب رسدیدرصد م 5/98دز در کل کابل به 

 MCNPX، کد شتابدهنده طرفه، کیروش  کنواخت،ی عی، توزپلی اتیلن سبک  کلمات کلیدی:

 مقدمه : 

شود. در صنعت برق نیز از این ماده عنوان یکی از پلیمرهای پرکاربرد در صنعت شناخته می سبک بهاتیلن پلی

اتیلن ستتبک، ویژه پلیگردد. جهت ایجاد پیوندهای عرضتتی در پلیمرها و بهعنوان روکش کابل استتتفاده میبه

فاده از پرتوهترین این روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از مهمروش بهای یونها، استتتت ویژه پرتو ستتتاز 

ست که شاخهاتیلن، رادیکالبا برخورد الکترون به پلی الکترون ا صلی و  های جانبی های آزاد بر روی زنجیره ا

شود. های دارای رادیکال آزاد به هم دیگر، پیوند عرضی ایجاد میشود و در صورت اتصال این شاخهتولید می

سبت به روکشضی بهاتیلن با پیوند عردالیل برتری پلی سیار عنوان روکش ن شامل مقاومت ویژه ب های دیگر 

ست صال کوتاه ا . در ]1-8[خوب، پایدار بودن در برابر گرما و توانایی رودرویی با رویدادهای ناگهانی نظیر ات

 اتیلن  میالدی به  بررسی ایجاد پیوند عرضی  توسط پرتو الکترون در دماهای مختلف بر روی پلی 1995سال 
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سط باژون کیو شد 1تو سال ]9[و همکاران پرداخته  ضیائی 2004. در  سط آقای  تاثیر  شو همکاران 2میالدی تو

شتتد. در این انجام توستتط تابش پرتو الکترون اتیلن با چگالی کم نرخ دز در ایجاد پیوند عرضتتی بر روی پلی

فاوت در اتیلن با چگالی کم با نرخ دز متهای پلیتحقیق، تابش القاشده برای ایجاد پیوند عرضی بر روی نمونه

شتابکیلو 200تا  20ی محدوده شان داد که درصد مگا  5دهنده الکترون گری با  شد. نتایج ن الکترون بررسی 

قدژل  کاهش دادن م ندکی ار نرخ دز،با  یان پرتو الکترون، نرخ دزهای افزایش می ا با تغییر دادن جر بد و  یا

سال ]10[گذاردشده توسط ماده تأثیر میشود که در مقدار دز جذبمتفاوتی ایجاد می میالدی  2012.      در 

انجام شد. در این  و همکاران 3سازی ایجاد پیوند عرضی بر روی عایق سیم و کابل توسط زبیگنیو زیمیکبهینه

در ارتباط با تابش پرتو الکترون برای ایجاد  CEB افزارو نرم کارلوستتازی براستتاش روش مونتشتتبیه تحقیق

شتتده در عایق بینی تئوری برای توزیع دز جذبپیوند عرضتتی بر روی عایق ستتیم و کابل انجام شتتد. پیش

صورت گرفت  ILU 6 دهنده الکتروناز طریق شتابوسیله پرتو الکترون با نتایج روش تجربی که الکتریکی به

شبیه شد.  سه  ستم تابش دوطرفه در ابزار دایرهمقای سی ستفاده از  ای چندالیه با تغیر سازی برای توزیع دز با ا

های عایق و قطر سیم کابل(، نوع عایق پلیمر، انرژی ضخامت الیهیی نظیر هندسه عایق و سیم کابل )پارامترها

یکی  MCNP . استفاده از کد]11[ش انرژی و هندسه پرتو الکترون در ناحیه تشعشع انجام شدالکترون، گستر

شبیه ست. کد  سبه دز بر روی کابل ا ست که  MCNP سازیاز ابزارهای مهم برای محا یک کد چند منظوره ا

. ]12[ار برده شتتودبه تنهایی و با هم بک نوترون، فوتون، الکترون، پروتون و ستتایر ارات، ی ترابردتواند برامی

توان به توزیع دز این مطالعه نشتتتان دهنده این استتتت که با عبور کابل بین دو قرقره ثابت تحت تابش، می

 یکنواخت دست یافت.

 روش کار :

دوترون دهنده پرتو الکترون روبل، از شتابکا سازی نحوه توزیع دز بر روی روکشبرای شبیه دراین تحقیق

200TT با انرژی MeV 10 ،توانkW 100  مشخصات  ا توجه بهاستفاده شده است. بآمپر یلیم 8و جریان حداکتر

ابل برابر ، شعاع استوانه داخلی کmm 41/0 هادی و قطر هر هادی 126، که دارای 2mm 16کابل با سطح مقطع 

mm 5/5  و ضخامت روکشmm 52/0 ل سازی شده در شکسازی کابل پرداخته شد. کابل شبیهاست به شبیه

 شود.مشاهده می الف-1

دردصد  5درصد کربن بالک و  5/6درصد اتیلن وینل استات،  10اتیلن سبک، درصد پلی 83روکش کابل از 

 ای رنگ مشکی روی نل استات برای افزایش پیوند عرضی، کربن بالک برشده است. اتیلن ویاکسید تشکیلآنتی
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روکش و برای مقاومت در برابر اشعه ماورإبنفش و آنتی اکسید برای جلوگیری از آتش گیری روکش استفاده 

 باشد. میلی آمپر می 4 سازی، برابردهنده در این شبیه. هادی کابل هم از مس است. میزان جریان شتاب]2[شودمی

 
 

   سازی شدهشبیهشده تقسیمچهار قسمت  -ب     MCNPX سازی شده در کدکابل شبیه XYسطح مقطع  -(:  الف1شماره) شکل
 

تقسیم کرده که چهار قسمت روکش با اعداد ب  -1قسمت مطابق شکل روکش کابل را به چهار 

دهنده های مختلف از دهانه شتابمشخص شده است. در این مرحله کابل را در ارتفاع  220،221،222،223

شود و طول کابل برابر با طول موثر در هر ارتفاع است تا نحوه توزیع در هر چهار قسمت روکش قرار داده می

 کابل بررسی شود. 

دز دریافت کنند  ل به یک اندازههار قسمت روکش کاببرای رسیدن به حالت توزیع یکنواخت یعنی اینکه هر چ

دو   حولزدن حرکت کابل و دورد. به همین دلیل نیاز به ندهنده قرار گیرباید هر چهار قسمت در مقابل شتاب

 شود.شاهده میم 2شود که نحوه قرار گرفتن کابل در شکل قرقره ثابت دارد که به روش یک طرفه شناخته می
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 برای رسیدن به توزیع یکنواختروش یک طرفه  (:2)شماره  شکل
 

است. دهانه  cm 150 شده است که طول کابل برابر( استفاده 2) طرفه طبق شکلسازی از روش یکبرای شبیه

شود. در عمل، دهنده قرار داده میدهنده دو بعد دارد که محور کابل در راستای بعد بزرگ دهانه شتابشتاب

دور زدن تمام شیارهایی که تحت تابش قرار دارد از شیار انتهایی خارج  شود و پس ازکابل از یک شیار وارد می

توان عدد شیار می 19تا  MCNPX رسد و در کدها نمیسازی با فرض اینکه پرتو به قرقرهشود. در شبیهمی

وه گیرد. برای بررسی نحمی کابل در قسمت پایین قرار 19یی و کابل در قسمت باال 19تعریف کرد، در نتیجه 

از یکدیگر بر  cm 4ام سگمنت در فاصله توزیع دز در هر شیار قرقره، ابتدا با قرار دادن صفحات مجازی به ن

قسمت شود و توسط کد، مقدار دز دریافت شده در هر قسمت مساوی تقسیم می 38روی محور کابل، به 

انش به خاطر دور زدن کابل از گیرد مکدر قسمت پایین قرار می یاوقتی در شیار باال  آید. سلولبدست می

شود. توسط کد، مقدار دزی که هر چهار قسمت روکش در هر شیار در واحد زمان بدست جا میلحاظ کد جابه

شیار در هر قسمت روکش  19در  cm150 شود. در نهایت مقدار دزی که یک کابل آورد مشخص میمی

یک طرفه بحث خواهد شد. فاصله شیار باال از شود و نحوه توزیع دز در روش دریافت کرده است جمع می

 سانتی متر است. 50شیار پایین 

نتایج: 

ستفاده می شیار میزا .شودبرای دست یافتن به توزیع یکنواخت دز از روش یکطرفه ا شده در هر  ن دز جذب 

مجموع میزان دز جذب شده در قسمت شیار باالیی و قسمت پایینی شیار است. هر با شود که برابر میبررسی 

خود را دارد. چشمه در  خاصدهنده دارد میزان دز جذب شده شیار نسبت به مکانی که نسبت به مرکز شتاب

صله  شیار باال و سانتی 75فا صد توزیع دز، نسانتی 125متر از  شیار پایین قرار دارد. در دز هر سبت متر از 

شینه ست. سلول سلول به دز بی شده ا شیار بیان  شاهده م 1همان طور که در جدول ها در هر  ص شودیم د در

 است.  بیشینه متفاوت ینسبت به دز جذب اریش هر در دز سلول عیتوز
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 دهنده کابل در هرشیارو درصد توزیع در هر سلول تشکیل (Gy)(:  میزان دز جذب شده برحسب 1جدول )

 223سلول 222سلول 221سلول 220سلول شیار
 (Gy)دز % (Gy)دز % (Gy)دز % (Gy)دز %

1 24 37.7 75 64/118 83 23/131 100 3/157 

9 75 5/7007 100 6/9384 74 7/6974 44 4112 

10 99 9/16229 100 16284 92 1/14919 93 15073 

11 100 7/9391 75 7/7059 98 6/9255 75 1/7025 

14 88 66/597 58 4/395 100 41/681 86 74/584 

18 75 03/134 31 28/54 100 98/177 85 48/151 

 

 19کنتتد دز جتتذبی روکتتش کابتتل برابتتر مجمتتوع دز جتتذبی تمتتام شتتیار عبتتور می 19وقتتتی یتتک کابتتل از 

شتتود نحتتوه توزیتتع دز در هتتر ستتلول روکتتش بتته مشتتاهده می (3)همتتانطور کتته در شتتکل استتت.  شتتیار

در  شتود.تر میبیشتتر شتود یکنواختت 19کته چنانهته اگتر تعتداد شتیارها از  شتودمتییکنواختی نزدیتک 

باشد.می kGy 13/42میزان دز جذبی در روکش کابل به طور متوسط برابر  روش یک طرفه،

 
شیار قرقره 19د از عبور کابل از میزان دز جذبی و درصد توزیع دز بع (:3)شماره  شکل
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 : نتیجه گیریبحث و 

برای بهبود پیوند عرضی ایجادشده بر روی روکش، باید هم دز جذبی روکش افزایش یابد و هم توزیع دز یکنواخت شود 

 تا مقاومت و استحکام روکش کابل بهبود یابد.

با استفاده از روش یک طرفه، هم توزیع دز یکنواخت حاصل می شود و هم مقدار دز جذب شده توسط روکش کابل 

افزایش می یابد. یک تفاوت مهم بین شیارهای باال و پایین قرقره وجود دارد. شیارهای پایین نسبت به شیارهای باال دارای 

دهنده با انرژی هایی که از شتابباشد. الکترونه بیشتری میتوزیع یکنواخت بیشتری است و دارای مقدار دز جذب شد

شوند و وقتی به دهند و پراکنده میکنند و مقدار زیادی انرژی از دست میشوند به شیارهای باال برخورد میباال خارج می

ال، شیارهای پایین دارای باشوند. در نتیجه نسبت به شیارهای باشند و جذب میرسند دارای انرژی کمتر میشیار پایین می

شیار باال و پایین بگذرد میزان دز  19د. وقتی کابل از نباشمیو همهنین میزان دز جذبی بیشتری  توزیع یکنواخت بیشتر

 به روکش محکم و مقاوم مناسب است.است که برای رسیدن برابر شده 9/2جذبی 
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