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 :دهيچک
وگه گودگزی  1MNSRوگکافو یحقتقجیت خجوج گز قلب ب یجوک یک سییتمییاد وگریفی گوت وفی بوت یج گییجر یک یجویوت وفی با ت گویت 

 رو وگکافو یج گسافجره گز قلب وگکافو یت عنفگا چشمت وفی بوت ستماد یک سجیت پ یفرهت خجوجت ستماد رو بگقع گینشده گست. 
ستماد وگریفی گوت وفی بوت، قلب وگکافو یت منظفو جب گا مص ف سفخت ب گوزگیش وگکاتفیات پس گز وگه گودگزی شفر. محمفب مت

ست مجزگر گز ط یق گوزبرا یجزیجینده ی لتفمت شده گ ش گیط وتزیوت قلب وگکافو وگ یغتت  متگتتج   رورهد. . گوزبرا یجزیجینده ی لتفمت 
مفور گوزیجیت ق گو ی وت. کتفتت یجویوت یج گسیییافجره گز  وت وفی بوتی  وبی کتفتت یجوی MNSRگین مقجلت گث  گتتجی قلب وگکافو 

ساجودگور ستت  سنیش  گ شد. واجیج  545E-2ASTMکتفتت ب تمج شجا متگودگزه یت یگویجم  رهد کتفتت یجویوت وفی بوت پس گز هج و
 تجی قلب وگکافو یهبفر یجوات گست.گت

  ، یجویوت وفی بوتASTM، گساجودگور MNSRوگریفی گوت وفی بوت، وگکافو یحقتقجیت  :کلمات کليدي

 : مقدمه

پ یفرهت هجی مخالف وفی با ب یجمج رگوود کت رو زمتنتب پجیدگوی گز  حقتقجیت همات گی قجیلتت یفلتد شجو یجالوگکافوهجی ی

صنعات کجوی ر رگوود ی گی  شگجهت ب  شده رو  .]1[یحقتقجت ب خدمجت آزمجی شجو وفی با یفلتد  ساتجیت یت  وگکافوهجی ر

پذی  گسییت کت خجوج گز قلب وگکافو گموجاپ یفرهت هجی رگخل قلب ب یج سییجیتپ یفهت هجی یحقتقجیت گز ط یق سییجیت

شجو مفور وتجز،  مات یت ی خت عفگمل وظت  وفع آزمجیش،  ست. گیعجر ومفوتب گواخجب محل پ یفرهت بگی هجی یحت آزمجیش گ

سجیت هج وظت  یفلتد وگریفگیزبیفپ بت گز وعجلتتی خ شجو وفی بوت رو  ستلتوفا یدلتل وتجز یت تدگکث   هجی رگخلت یغلتظ 

سفی ریگ  ی خت گز وعجلتت]2[شفود وگکافو پ یفرهت مت رلتل وتجز پ گش وفی بوت یت ب هج وظت  وگریفی گوت وفی بوت. گز 
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هجی خجوجت وگکافو پ یفرهت یفرا گجمیییجم یحت آزمجیش رو سیییجیتب یزوگ مخصیییف  یت ط گتت یجویوت وفی بوت 

 .]3[شفود مت

گی یج یذشت زمجا مشخصت گز کجوک ر وگکافو یجیمات مص ف سفخت همات لب وگکافوهجیقیدلتل مص ف سفخت رو 

ججییجیت گی گز ط ق مخالفت وظت  گوزبرا سفخت یجزه یت قلب، جب گا ی رر. جب گا مص ف سفخت رو وگکافوهجی همات

شییفر کت رو گین مفگور یدلتل یغتت  قلب ممون هجی قلب گویجم متهجی سییفخت رو قلب، ب یج یغتت  یجزیجیندهموجا میامع

وشجا رگر یج  3جنجح .]4-6[هجی پ یفرهت رگخلت یج خجوجت قلب یفجفر آید سجیتمتزگا شجو یج طتف رو گست یغتت گیت رو 

هجی جیگزینت سفخت مص ف شده یج سفخت یجزه، متزگا شجو وفی با روبا سجیتیغتت  غنجی سفخت یت مقجری  کما  ب ج

سختپ یفرهت رگخلت یغتت ی ومت شجا رگر 4زبیت.]4[شفر ی  متکند گمج طتف وفی با  یغتت  قلب وگکافو رو ی خت  وتز و

شجو وفی با سجیت شجو وفی با ب رو ی خت ریگ  منی  یت گوزگیش  شفر ب تات متزگا متهجی پ یفرهت منی  یت کجهش 

شجا رگر  5چتول .]5[ کندهجی ت گویت وتز یغتت  متمتزگا وفی با وگ  هجی پ یفرهت رگخلتسجیتشجو یفگود متیغتت  قلب و

 .]6[هج پ یفرهت خجوجت یحت یجثت  ق گو رهد تات یتشا  گز سجیت

وگکافوهجی  گکث هجی م یفط یت آا یق یبجً رو وگریفی گوت وفی بوت یک وبش آزمفا غت مخ ب سفرمند گست کت ستماد

. ه  ستماد وگریفی گوت وتجز یت یک چشمت وفی با قفی مجوند قلب وگکافو همات گی رگور ]3[یحقتقجیت وصب شده گست 

 یک ستماد وگریفی گوت وفی بوت روکت یافگود رو زمجا ومباجً کفیجهت یصجبی  وگریفی گوت یج کتفتت قجیل قبفلت یفلتد کند. 

. روگین ستماد قلب وگکافو یت عنفگا چشمت وفی با ب ی گی ]7[ط گتت ب وصب شده گست  6MNSRوگکافو یحقتقجیت

 .]7[رساتجیت یت شجو وفی با گز یک یتد یتفب آلفمتنتفمت خجوج گز قلب گسافجره شده گست 

وزگیش گجب گا مص ف سفخت ب ستماد وگریفی گوت وفی بوت، قلب وگکافو یت منظفو گین پس گز وگه گودگزی چند مجه 

ب هد مفجب گوزگیش گوزبرا یجزیجینده ی لتفمت یت قل وگکاتفیات مجزگر گز ط یق گوزبرا یجزیجینده ی لتفمت گتتج شده گست.

افو ی  وبی کتفتت گتتجی قلب وگکشفر. رو گین مقجلت یجثت  وگکاتفیات مجزگر قلب ب هد مفجب یغتت  هندست قلب وگکافو مت

و یج گسافجره گز گویجم شده گست. ی گی گین منظف ستماد وگریفی گوت وفی بوتیعنت  ستماد پ یفرهت خجوجتبوت یجویوت وفی 

جربلفوتفمت ب وتلد یک الیت یج گسافجره گز مبدل ی ASTM-E545گساجودگور سنیش کتفتت ب تمجستت وگریفی گوت وفی بوت 

 تت گت رو قلب وگکافو گویجم شدود.یغگسافجره شده گست. آزمجیشجت سنیش یجویوت قبل ب یعد گز 
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 : روش کار

گز وفع یجوک  kW30یک وگکافو یج تدگکث  یفگا  MNSR. وگکافو ]7[ رهدوگ وشییجا مت MNSRومجیت گز وگکافو  1شییول 

ساخ   ستروبا گ سبک  گ شد تمکت کند کننده ب خنک کننده آا آب  سافگوت. ]7[یج شول گ گی یج قط  ب قلب وگکافو یت 

شول گز  cm23گویفجع  سفخت تجبی  343ما شد کت یفسط یجزیجینده مت 235روصد گبوگوتفم  90.2یج غنجی  4UALمتلت  یج

 یجال ب پجیتن گتجطت شده گست. ،ی لتفمت گز ججوب

 
 و اجزاي آن MNSR( راکتور 1شکل شماره )

شییفر ب وگهوجو گین گم  گوزبرا رو گین وفع گز وگکافو سییفخت یذگوی جدید ی گی جب گا مصیی ف سییفخت گویجم ومت

مشخصجت قلب وگکافو وگ پتش گز  1وگکافو، گست. جدبل  "گتتجی"یجزیجینده ی لتفمت یت قممت یجالیت قلب، یج یت عبجویت 

 .]8[رهد ب پس گز گتتج وشجا مت

 مشخصات راکتور پيش و پس از احيا (1جدول شماره )

وگکاتفیات  پجوگما 

 (mkمجزگر )

کجوک ر تدگکث  زمجا 

 (min) رو یفگا یتشتنت

گویفجع قلب 

(mm) 

هجی یعدگر متلت

 سفخت

تدگکث  شجو وفی با رو 

 (s2-n.cm.-1تدگکث  یفگا )

گز  تشپ

 گتتج
2.95 30 231.5 343 1210 

 1210 343 233 150 3.9 پس گز گتتج
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شفر، خجوج کجوجل خشک وجمتده متپتدگست یتد یتفب م یفط یت ستماد وگریفی گوت وفی بوت، کت  1همجوطفو کت رو شول 

خشک رو  کجوجلشفر. یجشد ب ینجی گین یک سجیت پ یفرهت خجوجت محمفب متگز قلب ب تات خجوج گز یجوک وگکافو مت

ساخ  وگکافو ق گو مت ست کت زمجوت کت روبا گ مات گ سبگقع یک لفلت آلفمتنتفمت یج یک گواهجی ی افا هفگ گییجر یت ر یک 

ی گوت وفی بوت رو رهد. محل گویجم آزمجیش وگریفج وفی با هج وگ گز وزریوت قلب یج گواهجی کجوجل متکند ب گججزه خ بمت

 .]7[شد یجمت s2-n.cm 510× 2.9.-1محل خ بجت گین کجوجل ق گو رگور. شجو وفی بوت ستماد وگریفی گوت ی گی  یج 

 ASTM-E545هجی کتفتت یصییفی  مطجیق یج گسییاجودگور ی گی گویجم آزمجیش سیینیش کتفتت یجویوت وفی بوت گزشییجخ 

ست  شده گ سافجره  شجخ  خلف  یجویوت]9[گ شامل ی  رب قطعت ی  ساجودگور م ستت BPI 7. گین گ مج شجخ  ت  SI 8ب 

 (.2یجشد )شول مت

ب وتلد فی با ویتن یجویوت ب گین رب قطعت یت صییفوت عمفر ی  یجویوت وفی بوت منظفو سیینیش کتفتت یجویوت وفی بوت، یت

ست ی گی گییجر گث  ی  وبی  یدلتل گینوت وفی با یدبا یجو. شدودب پ یفرهت  ی واندوگریفی گوت ق گو  تلد گز یک الیت یج وگ

شد. گز جنس یجربلتنتفم ولزی یت μm25ضخجمت  سافجره  ساصفوت چمبتده یت وتلد وگریفی گوت گ فجره گز وفع وتلد مفور گ

ا یبدیل رگخلت ب یجربلتنتفم رو گث  جذب وفی با یجیش ثجوفیت وگ یت صفوت گلوا بیفر.  D3یج رگوت یندی ویز  SCیک الیت 

 .]9[ کندوفیفا یمتل مت

وی وقجط ی گی یفمیییت  یصیییفی ، رگومیییتات وفب ق گو ی وت ظهفو ب ثبفت وتلد وگریفی گوت یحت  ،پس گز گیمجم پ یفرهت

بفوی یت ی یتب شدت ع 0Iب  Iشفر کت یع یف مت 0Log(I/I=D( رگومتات وفوی یت صفوتگویجم شد.  BPIیصفی  مخالف 

 شدت، یت ASTMگساجودگور  یشوتل یصفی ی یج کتفتت قجیل قبفل ی  وبی وتلد مطجیق یج ی گییجشند. ب شدت و بری مت

رقتقت  06وتجز گسییت کت یج یفجت یت شییجو وفی بوت مفجفر، مدت زمجا پ یفرهت رو تدبر  n.cm 910-2وفی با رو تدبر 

 محجسبت شد.
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 ]SI ]9و BPI( قطعات 2شکل شماره )

سط  صل گز پجوگما هجی یجویوت وفی بوت کت یف صجبی  تج شد BPIشجخ  خلف  یجویوت گوزیجیت ی  :عبجویند گزد ویعتتن 

، ب پجوگما هجیت کت یفسییط 11P، روصیید یفلتد زبج 10S، روصیید پ گکندیت γ، روصیید یجمج 9NCروصیید وفی با هجی ت گویت 

ستت  مج شدود  SIشجخ  ت شجهده  :عبجیند گزیعتتن  شجهده  12Hکفچوا ین تف ه قجیل م شتجو قجیل م  .13Gب یجویوا ین 

 :]9[ محجسبت شدود 4یج  1گز وبگیط  P، ب NC ،γ ،Sپجوگما هجی 
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 همییاند. 2هجی مشییخ  شییده رو شییول مقجری  گودگزه یت ی شییده رگومییتات وفوی رو محل HD ،BD ،LD ،TDکت مقجری  

سنیش یجویوت وفی بوت قبل ب یعد گز یغتت گت رو  آزمجیشجتگست.  HDیت ی ماعلق یت تدگکث  رگومتات وفوی رو ه  گودگزه

 قلب وگکافو مطجیق یج وبش مذکفو رو محل خ بجت کجوجل خشک گویجم شدود.

 : جينتا

صجبی  وگریفی گوت وفی بوت  3شول  صل SIب  BPIی شجا مت تج  رهد.گز یجویوت وفی بوت وگ قبل ب یعد گز گتتجی وگکافو و

 قجیل ومجیش یجشند.گود یج گین یصجبی  پس گز ظهفو ب ثبفت یت صفوت رییتاجل یبدیل شده

 
 قبل )چپ( و بعد )راست( از احياي راکتور SIو BPI تصاوير راديوگرافی نوترونی( 3شکل شماره )

شدود وتز رو جدبل  صجبی  یعتتن  مت  ی صل گز گوزیجیت یجویوت کت گز یف ست.  2پجوگما هجی تج شده گ پجوگما هجی آبوره 

یعتتن  4یج  1ب گسییافجره گز وبگیط  BPIیت ی رگومییتات وفوی وقجط مخالف یصییفی  گز گودگزه P، ب NC ،γ ،Sپجوگما هجی 

 هماند. SIکفچوا ین تف ه قجیل مشجهده ب یجویوا ین شتجو قجیل مشجهده رو یصفی   Gب  Hهمچنتن پجوگما هجی  ود.گهشد

 

 پارامترهاي باريکه نوترونی سيستم راديوگرافی پيش و پس از احيا (2جدول شماره )

 NC γ S P H G HD پجوگما 

 1.3 5 5 6 8 7 44 گز گتتج تشپ

 2 5 5 6 8 6 55 پس گز گتتج

 1.2یج  2.5 5یج  6 3یج  6 7یج  3 5یج  6 7یج  3 45یج  65 ید(تدبر گساجودگور )خفب یج 
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 : بحث ونتيجه گيري

شول  مبت یت قبل گز  3همجوطفو کت گز  صفی  وگریفی گوت پس گز گتتج و ست، ی سترگوگی  آاپتدگ ست ب کنا گ یت  یها ی گ

رقتقت تدگکث  شجو وفی با  30وگکافو ینهج قجرو یفر یج  ،پتش گز گتتج. (2رگور )جدبل  یجالی یوفوی رگومتات  عبجویت یصفی 

گین گم  رقتقت یج یفلتد تدگکث  شیییجو وفی با گموجا پذی  شییید.  120وگ یفلتد کند گمج پس گز گتتج گموجا کجوک ر وگکافو یج 

یت وگیطت  )یج یفجت رگومییتات وفویگوزگیش یک م یبت یزویت ب تات مفجب گوزگیش شییدت وفی با و بری ی  وبی وتلد یج 

 شد.ب کنا گست یصفی   لگجویامت رگومتات وفوی ب شدت وفی با(

یت عبجویت یتجوگ  مشییخصییجت هندسییت یجویوت وفی بوت گسییت کت بگیمییات یت گیعجر کجوجل  2 رو جدبل Gب  Hپجوگما هجی 

خشییک، یعنت قط  ب طفل کجوجل خشییک، همییاند. یدلتل گینوت قبل ب یعد گز گتتجی وگکافو هتر یغتت ی رو کجوجل خشییک 

 . وفی بوت یدبا یغتت  مجود ب یت عبجویت تمجستت یجویوت گییجر وشدیغتت ی هتر وتز گین رب پجوگما  رو گییجر وشد، 

یج یفجت یت گوزبرا یفگا وگ مت γیعنت  ب کجهش متزگا یجمجی یجویوت NCهجی ت گویت یجویوت یعنت گوزگیش متزگا وفی با

یجالی قلب وگکافو یفجتت ک ر زی گ  1.5یک الیت  یت  یج رب بگکنش )متلتما ی  یج جذب n،γ( ب )n2،nی لتفم مطجیق  ( هد 

شوجوت یوثت  وفی بوت گویجم متهجی وفی با ه  رب  γب کجهش  NCگوزگیش  .رهدشوجوت بهد یج جذب پ یفهجی یجمجی 

 گود.تجکت گز گوزگیش کتفتت یجویوت وفی بوت هماند کت مفجب گوزگیش کتفتت یصجی  وگریفی گوت وفی بوت شده
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