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  رادیواکتیودر برابر  رازیش یشهرداردر محدوده مقاوم  های بتنبررسی عملکرد 
 

 حسین عبادی پور 

 .ایران شیراز، شیراز، شهرداری فنی معاونت حوزه عالیه ناظر و کارشناس

 

 چکیده

 بتن پرتوگیر .گیرد میرار بررسی ق رادیواکتیودر برابر  رازیش یمقاوم در محدوده شهردار های بتنعملکرد  یبررسدر این تحقیق 

. این بتن یک ماده گیرد میرا در برتابش  ایدئالفیزیکی حفاظ  های ویژگیبسیاری از که  باشد میتن سیمان پرتلند یک نوع از ب

. اشعه گاما توسط شود میموجود در ماتریس خمیر سیمان پرتلند تشکیل  های دانه سنگچند فازی است که از ذرات 

. گردند میهیدروژن موجود در خمیر سیمان تضعیف  های اتمتوسط  ها نوترونو  شود میی چگالی باال جذب دارا های دانه سنگ

: گرمای انتقالی از قطعات داغ سیستم راکتور و حرارت داخلی ناشی از گیرد میبتنی در معرض دو منبع گرما قرار  حفاظ

 شود میی سریع و اشعه گاما که از هسته راکتور وارد حفاظ ها نوتروناص از کند شدن خو اشعه گاما. انرژی  ها نوترونتضعیف 

اثرات  احتماالً. مقدار کل حرارت تولید شده قابل توجه است. این حرارت شود میگرما آزاد  صورت بهدر آنجا ذخیره شده و 

تن تحت تابش اشعه عملکرد انواع مختلف ب اگرچه دارد.بتن به همراه  ای هستهمخربی بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی، و 

شده  تر ضعیفآب تبلور را از دست داده و تا حدودی  ها آنزیاد گرم قرار گیرند همه  نسبتاًمتفاوت است، اگر در معرض حرارت 

کمتری خواهند داشت. در مورد اثرات درجه حرارت باال بر روی بتن پرتوگیر اطالعاتی هر چند  تأثیرو در مقابل تضعیف نوترون 

. اثربخشی بتن شود میدر معرض دمای باال بر خواص و اثر حفاظ ارائه  قرارگیریاز اثر  ای خالصهرد.در زیر محدود وجود دا

 شود میخشک شدن باعث کاهش مقدار هیدروژن  که هنگامییک حفاظ ممکن است تحت شرایط )درجه حرارت باال(  عنوان به

که  شود میکه چگونه افزایش دما باعث کاهش مقدار آب بتن  دهد می. نتایج نشان شودکمتر  دهد میرخ  خوردگی ترکو یا 

  .شود میخود به افزایش تراکم شار نوترون انتقالی از طریق بتنی با ضخامت مفروض منجر  نوبه به

 

 اشعه گاما، رادیواکتیو ،رازیش یشهردار ،مقاوم تنبهای کلیدی:  واژه
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