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 پایه،گروه فیزیکعلوم دانشکده، قم دانشگاه
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 چکيده:
ها جهت تعیین خوردگی لوله، از فناوری هایی هستند که در حال حاضر استفاده از پرتوهای گامابخصوص  روش های تابش،

سازی به طراحی و شبیهمقاله  در این. ها ساده، غیر مخرب و آنالین هستنداین روش .بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند
و دریافتیم  یمپرداخت ایسیستم تشخیص خوردگی هسته قتبررسی عوامل موثر در افزایش د جهت MCNP4Cسیستم توسط کد 

ساز با متر و استفاده از موازیسانتی 16به اندازه  کوری، فاصله چشمه از آشکارسازمیلی 50که با انتخاب چشمه سزیم با اکتیویته 
 07/98را تا  مترمیلی 3و ضخامت  مترمیلی 72 قطرای به لوله پذیری میزان خوردگیدقت تفکیکتواند متر میمیلی 5قطر دهانه 

 باشد.که این دقت برای صنایع قابل قبول میدرصد افزایش دهد 

 MCNP4C آشکارساز، خوردگی ، پرتو گاما،تشخیص   :کلمات کليدي

 :مقدمه

شوند. یافتن زیادی میهای های مکانیکی خود، متحمل هزینهصنایع نفت و گاز به دلیل پدیده خوردگی در سیستم

تواند در سه بعد اقتصادی، ایمنی و کاهش ضایعات های فلزی، میدر لولههایی برای تشخیص میزان خوردگی روش

زان برای تشخیص می …و  2، جریان گردابی1های الکتریکی، آلتراسونیکهای مختلفی شامل روشروش تاثیرگذار باشد.

[، همچنین در 1-2بر می باشند]یتورینگ پیوسته و زمانتوانایی مانقیمت، فاقد هایی گرانگردد که روشخوردگی انجام می

ها رند، اجازه استفاده از این سیستمها و انواع قطر لوله، که برخی از آنها پوشش عایق دا، وجود بسیاری از خمخطوط لوله

گیری آنالین، سرعت ها به علت اندازهنسبت به سایر روشای هستهخوردگی  تشخیص امروزه سیستم [.4]را نمی دهد

این سیستم براساس عبور تابش از ماده و . اندپیدا کردهای را در صنعت کاربرد گسترده، بدون هیچ تماسی با اشیاءباال و 

دهند بسیار مهم ار میگیری را تحت تاثیر قردر این سیستم، پیدا کردن عواملی که دقت اندازه .کندآشکارسازی آنها کار می

میتوان تمام عوامل تاثیرگذار در افزایش دقت سیستم را بررسی و از آنها در  MCNP4Cاست. از این رو با استفاده از کد 

                                                 
1 ultrasonic 

2 eddy current 
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وقت، تمام پارامترهایی که  صرف هزینه ومیتوان بدون  MCNP4Cدر اصل با استفاده از کد . حالت تجربی استفاده نمود

 آگاهی پیدا کرد.تواند در عملکرد سیستم تاثیرگذار باشد، بررسی و از دقت سیستم می

 روش کار:

های عبوری از ها از چشمه گسیلنده گاما و اندرکنش فوتونای، گسیل فوتوناساس کار سیستم تشخیص خوردگی هسته

 پرتو تضعیف مبنای این سیستم بر وسیله به تعیین خوردگی ت. اصولماده با یک آشکارساز حالت جامد یدور سدیم اس

های حاصل از برهمکنش شمارندههای ثبت شده توسط ی مورد آزمایش است. با استفاده از شمارشاز لوله عبوری گاما

ها را لوله با ماده و آشکارساز، با فرض چگالی ثابت متناسب با ضخامت لوله میتوان خوردگی …فوتوالکتریک، کامپتون و

ای به چه میزان از تغییرات . دقت سیستم در اینجا بدین معنیست که سیستم تشخیص خوردگی هسته[5]مشخص کرد

[. در اینجا عواملی که دقت 6ر است]دهد. به طبع، هرچه این تغییرات کمتر باشد، دقت سیستم باالتالعمل نشان میعکس

ساز چشمه، دهند، از جمله فاصله چشمه و آشکارساز، قطر دهانه موازیمییری این سیستم را تحت تاثیر قرار گاندازه

ای از ها بر روی لولهسازیتمام شبیهدر این پروژه  شود.بررسی می MCNP4Cبا استفاده از کد  انرژی چشمه واکتیویته 

سازی چشمه تنها همچنین جهت شبیهاست. متر انجام شده یلیم 72متر و قطر خارجی میلی 66به قطر داخلی  جنس آهن

به قطر   NaI(Tl) سازی شده نیز،شبیه آشکارسازو  ( استفاده خواهیم کردkev 662)انرژی  Cs137انرژی چشمه تمام قله از 

 باشد.می MCNP4C( نمایی از قرارگیری لوله بین چشمه و آشکارساز در کد 1شکل ) باشد.میاینچ  2
 

 
 MCNP4Cسازی چشمه، لوله و آشکارساز در کد ( نمایی از شبیه1شکل )

ضخامت  جهت بررسی دقت سیستم، ابتدا شار کل فوتون رسیده به آشکارساز در حالتی که لوله بدون خوردگی و کم شدن

های رسیده به آشکارساز را محاسبه آوریم. بعد از آن هر بار از ضخامت لوله کاسته و مجموع شارفوتوناست بدست می

دهیم که تفاضل شار فوتون مربوط به لوله سالم و لوله خورده شده از انحراف معیار کنیم. این کار را تا جایی ادامه میمی

بیشتر شود. در این صورت میگوییم سیستم توانسته میزان خوردگی را تشخیص و  )خطای واقعی( مربوط به لوله سالم

  تفکیک کند.
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 شود،پذیری خوردگی با درصد خطای آن طبق رابطه زیر بیان میاعالم میزان تفکیک

میزان خوردگی )درصد(  = 
ضخامت لوله خورده شده− ضخامت لوله سالم

ضخامت لوله سالم
 × (1)                                        100  

 آید،می دقت دستگاه نیز از رابطه زیر بدست

درصد دقت دستگاه  100- میزان خوردگیدرصد  =  (2  )                                                               

 نتایج:

ای، فاصله قرارگیری چشمه و آشکارساز از یکدیگر هستهیکی از عوامل تاثیرگذار در دقت سیستم تشخیص خوردگی 

باشد. وقتی باشد. همچنین فاصله میان لوله تا آشکارساز نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم در تعیین دقت سیستم میمی

یگر نیز بوسیله کنند و قسمتی دکنش از لوله عبور میآیند قسمتی از آنها بدون برهمها بر روی لوله فرود میباریکه فوتون

عنوان یک چشمه ثانویه درنظر گرفت که پرتوهای عبوری یا توان جاذب را بهشوند. در واقع میلوله، جذب یا پراکنده می

شوند. برای بررسی تاثیر پارامتر فوق بر روی دقت پراکنده شده از آن به سمت آشکارساز حرکت کرده و آشکارسازی می

 MCNP4Cهای مختلف نسبت به یکدیگر با استفاده از کد له و آشکارساز را در فاصله، چشمه، لوسیستمگیری اندازه

 است.محاسبه گردیده درصد میزان خوردگی قابل تفکیکسازی و برای هر یک از فواصل، شبیه

است. این شده(، نمودار درصد میزان خوردگی سیستم برحسب فواصل مختلف چشمه و آشکارساز نشان داده2) شکل

 است.بکرل( در نظر گرفته شده 37000000میلی کوری ) 1نتایج با چشمه سزیم و اکتیویته 

 
تغییر درصد میزان خوردگی به ازای فواصل مختلف چشمه از آشکارساز - (2)شکل  
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درنتیجه بازدهی شمارش  باشد، کمتر یکدیگر از آشکارساز و چشمه فاصله هرچه( پیداست، 2همانطور که در شکل )

متری درصد خطا کمتری سانتی 16شود، اما تنها شمارش باال مالک نیست، فاصله فوتونها توسط آشکارساز نیز زیاد می

 دقت با بیشتر باشد، سیستم آشکارساز در شار متری دارد و علت آن این است که هرچه اختالفسانتی 8نسبت به فاصله 

جهت انتخاب فاصله مناسب دو ویژگی حائز اهمیت است،  .کند تفکیک یکدیگر از را میزان خوردگی تواندمی بهتری

متری چشمه از آشکارساز هر دو ویژگی سانتی 16خطای آماری پایین و حساسیت باال نسبت به تفکیک پذیری، که فاصله 

 باشد.را دارا می

شوند. سازهایی قرار داده میموازیجهت حفظ ایمنی کاربر و امکان تولید یک باریکه مناسب از پرتو گاما، چشمه درون 

ای از جنس سرب استفاده شده تا پرتوهای ساطع شده در جهت دلخواه هدایت ساز نقطهاز موازیدر اینجا بدین منظور 

ساز، ز موازیهای خروجی امیتوان دریافت که فوتون MCNP4Cهای صورت گرفته با استفاده از کد سازیشوند. طبق شبیه

ساز چشمه، باشند. پس بنابراین فقط بخشی از پرتو خروجی از موازییستند و دارای بازشدگی پرتو میکامال موازی ن

ساز ی این کار این است که یا باید طول محل خروج پرتو از موازیشانس ورود به آشکارساز را خواهند داشت. الزمه

ای ساز چشمه، بسته به اینکه در چه فاصلهر دهانه موازیزیاد شود تا پرتوها میرا شوند و موازی خروج یابند و یا اینکه قط

سازها، میتوان از یک بر بودن افزایش طول دهانه موازیگیرد، تنظیم گردد. به علت محدود و هزینهاز آشکارساز قرار می

ش دقت سیستم موثر از پارامترهای مهم که در افزاییکی  ای مشخص استفاده کرد.ساز با قطر دهانه دلخواه در فاصلهموازی

سازهای برای بررسی تاثیر این پارامتر بر روی دقت سیستم، موازی. باشدسازها میاست، اندازه قطر دهانه مربوط به موازی

اند. این نتایج برای چشمه سزیم با اکتیویته ( ثبت شده3سازی شده و نتایج در نمودار شکل )با قطر مختلف توسط کد شبیه

شود که با افزایش قطر شکل مشاهده می طبق متر محاسبه شده است.سانتی 16فاصله چشمه از آشکارساز و  کوریمیلی 1

 کند.گیری افزایش پیدا میدرصد خطا کم و دقت اندازه ،سزیم ساز چشمهدهانه موازی
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سازهای با قطر دهانه مختلفتغییر درصد میزان خوردگی به ازای موازی - (3شکل)  

باشد. انرژی و اکتیویته چشمه در باالرفتن دقت سیستم از اهمیت فراوانی برخوردار می مناسب چشمه پرتوزاانتخاب یک 

باشند که در ادامه تاثیر این دو عامل را بر ای تاثیرگذار میاز مواردی هستند که در دقت سیستم تشخیص خوردگی هسته

 کنیم.روی دقت سیستم بررسی می

با افزایش اکتیویته، تعداد فوتونهایی باشد. پرتوزا در عرض یک ثانیه میهای واپاشیده شده یک ماده ماکتیویته معرف تعداد ات

های بیشتری با نمونه شود که فوتونکنند و این امر باعث میشوند، افزایش پیدا میکه در یک ثانیه از چشمه گسیل می

آید خطای ت که با تغییرات آماری ناچیزی که بوجود میکنش داشته باشند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت اسبرهم

با سزیم  برای بررسی تاثیر این پارامتر بر روی دقت سیستم، از چشمه کند.گیری به میزان چشمگیری تغییر میاندازه

شکل  سازی را بر حسب درصد میزان خوردگی در نمودارهای مختلف استفاده کرده و نتایج حاصل از این شبیهاکتیویته

شود، مطابق انتظار با افزایش اکتیویته در چشمه، میزان خوردگی کمتری قابل همانطورکه مشاهده می ( بیان کردیم.4)

 کند.گیری کاهش پیدا میتفکیک است و خطای اندازه
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های مختلفتغییر درصد میزان خوردگی به ازای اکتیویته -(4شکل )  

ها و ضخامت جاذب وابسته است، لذا در انتخاب ها به انرژی فوتونای از فوتونبا توجه به این نکته که تضعیف باریکه

گیری کنیم توجه داشته باشیم؛ اگر ضخامت لوله مورد نظر خیلی خواهیم اندازهای که میچشمه بایستی به ضخامت لوله

کنشی با بدون اینکه برهمها وننازک باشد در اینصورت نبایست از اشعه پرانرژی استفاده شود چون دراینصورت اکثر فوت

های زیاد، اگر انرژی درمورد ضخامت همچنین آیدگیری پایین میکنند لذا دقت اندازهماده داشته باشند از آن عبور می

ها جذب ماده شوند، لذا ها کم باشد دراینصورت ممکن است قبل از خروج باریکه از جاذب مورد نظر تمام فوتونفوتون

متر و میلی 72ای به قطراز لوله این موضوع،برای بررسی  شود.تر استفاده میهای پرانرژیترجیحاً از چشمهدر این حالت 

استفاده  MeV 17/1 ،MeV 33/1و  KeV622های سزیم و کبالت به ترتیب با پیک انرژی متر و چشمهمیلی 3ضخامت 

 است.ارائه شده (5) در شکل تلفهای مخبه ازای اکتیویتهسازی شده و نتایج حاصل از این شبیه

 
های مختلفهای سزیم وکبالت به ازای اکتیویتهتغییردرصد میزان خوردگی چشمه -(5شکل)  
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کمترین خطا را  چشمه سزیممتر، استفاده از میلی 3ای به ضخامت شود برای لوله( مشاهده می5همانگونه که در شکل )

شود. این برتری به گیری میها باعث کاهش دقت اندازهافزایش انرژی فوتون گیری به همراه دارد و پس از آندراندازه

های با قطر و ضخامت باشد. برای لولهدلیل بازدهی باالتر آشکارساز سدیم یدید به گاماهای کم انرژی چشمه سزیم می

 .[7]وجب شودبیشتر ممکن است چشمه کبالت به دلیل عمق نفوذ بیشتر پرتوهای آن درصد خطای کمتری را م

 بحث و نتيجه گيري:

متر و میلی 72ای به قطر پذیری خوردگی لولهدر این مقاله عوامل موثر در افزایش دقت سیستم تشخیص میزان تفکیک

-روند مربوط به بهینهمورد بررسی قرارگرفت.  MCNP4Cکارلو سازی با کد مونتمتر با استفاده از شبیهمیلی 3ضخامت 

با انتخاب چشمه پرتوزا با انرژی و اکتیویته مناسب و نیز بهترین فاصله قرارگیری چشمه، لوله و سازی نشان داد که 

توان دقت دستگاه را به میزان مطلوبی رساند ساز مناسب میآشکارساز از یکدیگر و همچنین استفاده از قطر دهانه موازی

توان گفت سیستم توانسته میزان خوردگی را ستم طبق نتایج بدست آمده میه در سیبه نحوی که با اعمال این شرایط بهین

پذیری میزان خوردگی در سیستم برای چشمه سزیم دقت تفکیکمعناست که درصد تفکیک کند، این بدان  93/1با خطای 

که این دقت  میکرومتر را تشخیص و تفکیک کند 116و سیستم توانسته میزان خوردگی تا  استدرصد  07/98برابر با 

 باشد.برای صنایع قابل قبول می
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 از آمده بدست شمارش پروفایل کیفیت روی بر چشمه انرژی تأثیر نژاد، هادی و فقهی، امیرحسین. بررسی[ شهابی7]

و ایمنی پرتو،  . مجله سنجشدارآزمایشگاهیسینی تقطیر ستون یک یابیعیب در گاما پرتوهای کمک به اسکن تکنیک

 .(1395)،4، شماره 4جلد
 


