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  تدريع األمثل لمفاعل طاقة باستخدام المصادر المتاحة محليًاخرسانة ال

  
  :ملخص

  
ستقبلي                    ووي م دريع مفاعل ن تم في هذا العمل دراسة عدة تصاميم لخلطات خرسانية محلية مرشحة لت

ة                     ، في سوريا   دفقات النيتروني ذلك للت ا وآ ات ألشعة غام ذه العين وهين ه ة ت في  ، وشمل البحث إمكاني

ائي ال وآذلك الثبات    الظروف االعتيادية  درجات حرارة          فيزي انة ل وهيني في حال تعرض الخرس  و الت

  .مرتفعة األمر الذي يمكن حدوثه في ظروف المفاعل النووي

ي من أجل الحصول                          شيط النترون انة للتن ة في ترآيب الخرس وآذلك تم دراسة قابلية العناصر الداخل

ا يمكن    ( ضة القابلية للتنشيط اإلشعاعي  على درع خرساني بحيث تكون المواد المكونة له منخف    ل م أق

  ).من حيث الجرعة ونظائر مشعة ذات أعمار نصف قصيرة

ى                 وبهذا األسلوب يمكن أن نحصل على تدريع بيولوجي للمفاعل آمن أثناء تشغيل المفاعل باإلضافة إل

ا              ل ضررًا منه ة مشعة أق تثماره نفاي اء من اس د تفكيك المفاعل واالنته م     أنه سيكون بع و ت  في حال ل

  . استخدام مواد عيارية عادية

  
  

  :ـــــةمقدم
ضد تدريع ال، وقد استعمل بشكل واسع في واالستخداميعتبر البيتون مادة ممتازة ومتعددة المزايا 

 ومفاعالت (Nuclear Power Reactors) مفاعالت الطاقةالمصادر اإلشعاعية ولعل أهمها 
، (Hot Cells)  و المخابر، والخاليا الحارة(Accelerators) األبحاث، والمسرعات

  .والمرافق الطبية التي تستخدم فيها األشعة
تتيح لنا إمكانية اختيار الترآيبة األمثل ، و الخيارات الواسعة نسبيا للترآيبة الصخرية للخرسانة

ك عدة  هنا- خرسانة تدريع المفاعالت-وفي حالتنا ، بما يتناسب مع المهمة التي تنتظر الخرسانة
  :متطلبات من خرسانة التدريع هذه أهمها

   إمكانية توهين إشعاعات المفاعل المختلفة بكفاءة عالية؛-١
حيث تتعرض الخرسانة لتسخين وتبريد األمر الذي يتسبب في تلف بعض ،  التحمل الحراري-٢

  أجزاء الخرسانة وإضعاف الخواص الميكانيكية والتوهينية لها؛
ر الداخلة في ترآيبها للتنشيط و إنتاج عناصر ذات أعمار نصف طويلة أو  عدم قابلية العناص-٣

  .أو تنشطها بأقل ما يمكن و بأعمار نصف قصيرة، متوسطة
و البيتون عمومًا مادة منخفضة الكلفة نسبيًا، من السهل التعامل معها و يمكن صبها بأشكال معقدة 

 و ثقيلة، مما يجعله ذو خواص نووية جيدة و مختلفة، آما يحوي البيتون مزيجًا من عناصر خفيفة
 وآثافته وبالتالي يمكن تكييفه هلتوهين آًال من الفوتونات و النترونات، و يمكن التحكم بترآيب

  . في مجال واسع من الحاالتالستخدامه
 من حجم البيتون لذا فإن لها تأثيرًا آبيرًا على خواص البيتون الناتج% ٧٥تشكل الحصيات 

، ويحوي بيتون التدريع اإلشعاعي على حصيات عادية ذات ) ١٩٨٦ –ن الدين رزوق و زي(
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تتألف عادًة من رمل، . (Ordinary Normal Weight Aggregates)وزن طبيعي 
تكون عادًة آلسية سيليسية، يتراوح وزنها ي، ذات مصدر طبيعي محل جالميد محطمة، ،ىحص

 و آثافة البيتون الناتج من استخدامها ٣سم/غ ٢٫٧ إلى ٢٫٥  بين (Specific Gravity)النوعي 
تستعمل لتحسين  (Special Aggregates) و حصيات خاصة ،٣سم/ غ٢٫٤ و ٢٫٢بين 

  هذه الحصيات الخاصةتقسم، خواص البيتون التوهينية لألشعة و إنقاص سماآة الدرع البيتوني
  :إلى نوعين حسب مصدرها

  .حصيات طبيعية -١
  .حصيات صناعية -٢
صيات الطبيعية الخاصة المستخدمة لزيادة آفاءة البيتون في توهين األشعة الكهرطيسية هي الحو 

 TiO2 (و الماغنيتيت، و الهيماتيت،واإللمنيت بشكل رئيسي فلزات المعادن الثقيلة آالباريت،
FeO( أما الحصيات الطبيعية ٣سم/ غ٤٫٨ حتى ٤، وهي تملك عادًة وزنًا نوعيًا يتراوح بين ،
 المستخدمة لزيادة آفاءة البيتون في توهين النترونات فهي الحصيات الطبيعية الخاصة

 من اإلضافاتض ع آذلك ب،  و الليمونيت،يتوتغالهيدروجينية مثل البوآسيت، و السربنتين، و ال
  .(Kallan, 1989) البورون على شكل بورات الكالسيوم

  الوزن النوعي العالي أو البيتونذو تستعمل إلنتاج البيتون  والحصيات الصناعية الخاصة
بوزن  ((Ferro phosphorus)الفوسفور الحديدي : الثقيل،من األمثلة على هذه الحصيات

 ٧ - ٦٫٥بوزن نوعي  ((Ferrosilicon)السيليكا الحديدية  ) ٣سم/ غ٦٫٣ - ٥٫٨ نوعي 
  الحديديةكرياتالالقضبان المعدنية المقصوصة، و : ، و المنتجات المعدنية الحديدية مثل)٣سم/غ
   ).٣سم/ غ٧٫٨ - ٧٫٥بوزن نوعي يتراوح بين (

 أآثر قابلية وبالتالي أآثر لينًابينت العديد من التجارب أن أغلب أنواع الحصيات الخاصة 
لالنسحاق من الحصيات العادية، و يسبب ذلك  العديد من المشاآل عند إنتاج مثل هذه الحصيات، 

  .(Kallan, 1989) و الغربلة التقليديةحيث تنتج عادًة بطرق التكسير 
 ASTM C638:Descriptive Nomenclature of)المواصفة األمريكية صنفت 

Constituents of Aggregates for Radiation Shielding) الحصيات الطبيعية 
إلى مستعملة في الحاالت العادية، الوالصناعية المستخدمة بكثرة في التدريع اإلشعاعي، و غير 

   :نفينص
وهي الحصيات و الصخور الحاوية على فلزات : الحصيات الثقيلة، أو العالية الوزن النوعي -١

عالية الوزن النوعي، و مواد صناعية أخرى عالية الوزن النوعي أيضًا، وفي هذا الصنف ذآرت 
  :األنواع التالية

،  Tio2 FeO (Ilmenite) ،  اإللمنيت(Hematite) فلزات الحديد و خاماته، آالهيماتيت -
  . (Magnetite) ، الليمونيت و الماغنيتيت(Goethite) الغوتيت

 BaCo3  و الويذيريتBaSo4 (Barite) آالباريت فلزات الباريوم و خاماته، -
Witherite).(  

  .(Ferro phosphorus)الفسفور الحديدي  -
زجاج الصناعي الحاوية  وهي بعض أنواع الفلزات و ال:)boron(المواد الحاوية على البور  -٢

على آمية مالئمة من البور بحيث تمتص النيترونات الحرارية دون أن تؤدي إلصدار أشعة غاما 
  .، بورات المغنيزيوم، بورات الصوديوم١بورات الكالسيوم: عالية الطاقة، مثل

 ،السربنتين( الهيدروجينية ر إلى الفلزاتتش المواصفة لم  هذهتجدر اإلشارة هنا إلى أن
 ASTM)مواصفة اللمنتجات الحديدية المعدنية، في حين تم ذآر هذه المواد في ل، وال )البوآسيت

C637: standard specification for aggregates for radiation shielding 
concerts).  

                                                           
  .والموجود في سورية هو االوالآسيت) او الآسيت، آمولمانيت، بيرسيت(بورات آلسية  1
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 خرسانةفي من خالل المواصفات الدولية فقد تم تحديد األنواع الصخرية التي يمكن أن تستخدم 
  :١-١ ويمكن تصنيفها في الجدول يع اإلشعاعيالتدر

  
   بعض األنواع الصخرية المحلية التي يمكن أن تستخدم في خرسانة التدريع١-١الجدول 

  مالحظات الوزن النوعي  الترآيب الكيميائي  نوع الحصيات

  صخر طبيعي 3MgO.2SiO2.2H2O 2.4 -2.65  (Serpentine) السربنتين

  صخر طبيعي  2Fe2O3.3H2O  3.4 -3.8  (Limonite)الليمونيت

  صخر طبيعي  Fe2O3.H2O  3.5 -4.5  (Goethite)الغوتيت

  صخر طبيعي  Al2O3. 2H2O  1.8 -2.3  (Bauxite)البوآسيت

  صخر طبيعي  Fe2O3  4.6 -5.2  (Hematite) الهيماتيت

  صخر طبيعي  Fe3O4  4.6 -5.2  (Magnetite) الماغنيتيت

  صخر طبيعي  FeO.TiO2  4.2 -4.8  (Ilmenite) اإللمنيت

  صخر طبيعي  BaSO4  4.0 -4.4  (Barite) الباريت

حصيات صناعية  FeP ,Fe2P ,Fe3P  5.8 -6.3  (Ferro phosphorus) الفوسفور الحديدي

حصيات صناعية  Fe  6.5 -7.5  الفوالذ/الحديد

حصيات صناعية  90%Fe +10%B  5.0  (Ferro boron) البورون الحديدي

  
سورية          بعض ا  توفرأجريت دراسة    لصخور المالئمة للتدريع في أراضي الجمهورية العربية ال

سورية   ة ال ة الذري ة الطاق ي هيئ ا ف سم الجيولوجي ل ق ن قب وافر .د(م ة ت اح و آخرون دراس رم
ي  ستخدم ف ة ت صخور المحلي واع ال عاعي بعض أن دريع اإلش د  ). الت زات الحدي راح فل م اقت و ت
سربنتين           الموجودة في سورية و الرمال السوداء الشا       راح ال م اقت انة، وت طئية لرفع آثافة الخرس

  .لزيادة المحتوى الهيدروجيني للخرسانة
ل، وجد                     ائج التحالي اطع مع نت من خالل دراسة توضعات الحديد في عدة مواقع من سورية، وبالتق

و         ة راج ن منطق أخوذة م ات الم ي العين ت ف د بلغ سب الحدي ى ن ينا(أن أعل ث ) وادي سرس ، حي
ز الماغنتيت           %١٠٠ وحتى   ٤٣بين  ) Fe2O3 (تراوحت نسب  ، آما يمكن أن يترافق معه أحيانا فل

)Fe3O4 ( اوز سبة ال تتج ت %١٠بن ذلك الغوتي ع  ) Fe2O3.H2O(، وآ ل، م سب أق ن بن ولك
از             إلى اإلشارة ) TiO2(أن فلزات الحديد في منطقة راجو تحتوي على نسب ال بأس بها من اآلنات

زة من               ،  وم  %٥٠ وحتى   ٥تتراوح بين    ع أن هذا الفلز ضار في صناعة الحديد، لكنه يعتبر ذو مي
ة راجو     في    يةحديدالصخور ال  أن   ووجد. حيث استخدامه آخلطة مناسبة في التدريع      راوح  منطق تت

ين  ة ب ا النوعي م/ غ٢٫٧أوزانه م/ غ٣٫٣٨ و ٣س ين ٣س ة ب ا الحجمي راوح أوزانه ا تت  و ٢٫٥ ، بينم
  .٣سم/ غ٣٫٠٦حتى 
شير ى أن االون ي بعض      إل اه ف ة للمي ة العالي ات الفلزي راهة العين ت ش ية أثبت ارات الهندس ختب

ة من أجل استخدام             ب  ًاالمواقع عن األخرى، مما يعطي انطباع       سويات بعناي ار ال ضرورة اختي
  . الحصيات الناتجة عنها بشكل موفق في الخلطات التدريعية
زات          سبة فل داني، فتكون ن د الزب و حدي ز       أما الموقع الثاني فه راوح فل ل، حيث يت ه أق د في  الحدي

از فال يتواجد ضمن                 %٣٠ إلى   ٢٥الهيماتيت بين    ا االنات ت، أم ، يترافق معه أحيانا فلز الغوتي
ا                    ى انخفاض وزنه دل عل ارات الهندسية ت توضعات حديد الزبداني، يضاف إلى ذلك أن االختب

ضلة لال    ر مف ا غي ا يجعله ا، مم اض متانته ساميتها و انخف ي و م ات  الحجم ي الخلط تخدام ف س
  .التدريعية
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ة      ) القدموس(أما الموقع الثالث     ا الرملي ك طبيعته ى ذل فان نسبة الحديد منخفضة جدًا، يضاف إل
  .التي تجعل منها عديمة الجدوى في استخدامها بالخلطات التدريعية

ة ، تتشكل نتيج)Placer Deposits( أنماط التوضعات المكيثة إحدىهي أما الرمال السوداء ف
 مثل ٣سم/ غ٣عمليات الترآيز الميكانيكي للفلزات الثقيلة، ذات الوزن النوعي األعلى من 

  ...االلمنيت، الماغنتيت، الكروميت، زرآون
وفساد وتجوية الصخور فوق األساسية ) بازلت(نتيجة حت وتعرية الصخور األساسية 

  ).بيريدوتيت(
تعود ) رمال شاطئية(وضعات جدولية يوجد في سورية هذا النمط من التوضعات على شكل تو

على امتداد )الرمال الشاطئية(تترآز توضعات ). بالسيتوسين، حديث(إلى زمن الرباعي 
من طول شاطئ القطر العربي % ٣٥الشواطئ الرملية الحصوية الناعمة والتي تشكل حوالي 

ذقية وجنوب مثل منطقة البسيط ومنطقة الال) ١٩٩٢المؤسسة العامة للجيولوجيا، (السوري 
وهي عبارة عن ناتج تعرية وتجوية صخور السلسلة الجبلية الساحلية ذات . بانياس وطرطوس

التتابع الطبقي الذي يمتد من الترياسي وحتى النيوجين، تتخللها سويات بازلتية عائدة إلى 
، بينما تغطي سماآات آبيرة من بازلت النيوجين )١٩٨٢معطي، (الجوراسي والكريتاسي 

  .في الجنوب) البليوسينية (تخل أحيانا مع الرسوبياوتتدا
فتتكشف صخور المعقد االوفيليتي وهي ذات الطبيعة فوق ) البسيط(أما في أقصى الشمال 

، والتي بفسادها تؤدي إلى تحرير الكروم وجرفه ضمن المجاري المائية )بيريدوتيت(األساسية 
نثرات سوداء ذات بريق معدني في أسفل باتجاه البحر، فيتوضع ضمن الرمال الشاطئية بشكل 

  ).١٩٩٣قطاع وقنبور، (المجاري النهرية والجدولية عند التقائها بالبحر 
وق    صخور ف ود ال ورية، وج مال غرب س سيط ش ة الب ي منطق شاطئية ف ال ال ب الرم يعكس ترآي

ة المحيطة          اطق الجبلي سيط   (األساسية في المن اير والب د االو         )الب ي  ، حيث توجد صخور المعق فيليت
ا الكروميت               التي   Fe(Cr,Fe)2O4الغنية بوجود ترآزات من الفلزات المعدنية الثقيلة ومن أهمه

ت          ال الح ة أعم رر نتيج ات، ويتح ة وتجمع سام قاطع شكل أج سربنتين ب قوق ال من ش ر ض تظه
ا مع البحر         د التقائه ار عن ى مصاب األنه ة إل سربنتين ليجرف ضمن المجاري المائي ة لل والتعري

دني       ليتواج  ق مع رات سوداء ذات بري شكل نت شاطئية ب ال ال د في    . د ضمن الرم سبة الحدي تصل ن
ا ذات وزن       % ٥والتيتان  % ١٦والكروم  % ٣٠رمال البسيط إلى أآثر من       وهذه العناصر جميعه

  .٣سم/ غ٣٫٥نوعي عالي، وبالتالي تكون هذه الرمال ذات وزن نوعي عالي قد يتجاوز 
 الشاطئية والناتجة عن فساد الصخور األساسية والرسوبية المحيطة،           أما فيما يتعلق برمال بانياس    

د                       سبة الحدي م تتجاوز ن سيط، ول ال الب ة مع رم فقد تميزت بانخفاض نسبة العناصر الثقيلة بالمقارن
ن %٧٫٢ سيوم ع سبة الكال ا زادت ن وعي %١٠، بينم ال ذات وزن ن ذه الرم ان ه الي ف ، وبالت

  .سيطمنخفض نسبيًا مقارنة برمال الب
اس               ال باني درج الحبي لرم إن الت سه ف اس    (في الوقت نف ة باني ذه           )منطق ر له ى خشونة اآب دل عل  ي

ة و       واد الناعم سبة الم ا أن ن اس، آم ال باني ن رم ل م ضل بقلي ي أف درج الحب وزع للت ال و ت الرم
  .الغضارية قليلة جدًا في هذه الرمال آكل

سيط هي األفض           دريع اإلشعاعي      تعتبر الرمال الشاطئية في منطقة الب ل لالستخدام في خلطات الت
ة      الفلزات الثقيل ا ب ى غناه ك إل زى ذل اس، ويع ة باني شاطئية لمنطق ال ال ة بالرم ت، (مقارن آرومي

سيط              ..)هيماتيت ة الب دوتيت، بازلت   (، الناتجة عن حت وتعرية الصخور المحيطة لمنطق ، ..)بيري
ين              ال ب ذه الرم وعي له وزن الن شاطئية        . ٣سم /غ ٤٫٣ – ٣٫٥حيث تراوح ال ال ال ا تكون الرم بينم

ل           وعي اق اس ذات وزن ن ة           ٣سم / غ ٢٫٨ - ٢٫٦بمنطقة باني زات آربوناتي ى فل ا عل سبب احتوائه  ب
  .ناتجة عن تعرية الصخور المحيطة بالمنطقة وهي عبارة عن صخور آلسية وبازلتية

نتيجة فساد صخور أما السربنتين فيتواجد في أقصى الشمال الغربي من القطر العربي السوري، 
 آما المعقد االوفيليتيي، هذا المعقد الذي يقسم إلى ثالثة آتل رئيسة الباير، البسيط وجبل األقرع

 تتألف صخور المعقد االوفيليتي من صخور فوق أساسية مؤلفة من )١-١  (شكلال يظهر في
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 Dubertret, 1953 ،Kazamin( البريدوتيت، السربنتينت وبعض  الدونيت والبيروآسينيت 
and Kulakov, 1961 ،Parrot, 1977.(  

  
، 1/200.000خارطة جيولوجية لمنطقة الباير والبسيط، مأخوذة عن الخارطة الجيولوجية مقياس  ): ١-١شكل(

  .١٩٨٥حميدي،
  

  
 Kazamin and)يعود تشكل صخور المعقد االوفيوليتي إلى ما قبل نهاية الترياسي 

Kulakov, 1961) وتتداخل هذه الصخور مع صخور أساسية  (Parrot, 1977) ناتجة عن
 برآانية وطف برآاني وغابرو، تغطيها صخور رسوبية غضارية وآلسية سيليسية تإنبثاقا

وراديوالريت تعرضت هذه المجموعة الصخرية إلى طيات معقدة وفوالق وتكسرات وظواهر 
. (Dubertret, 1953)ل اإلقليمية خالل نهاية الكريتاسي استحالة نتيجة حرآات النقل والتحمي

أن تأثير المحاليل الهيدروترمالية على الصخور فوق األساسية بيريدوتيت يؤدي إلى تفسخ 
  .وتحولها إلى سربنتين بشكل جزئي أو آلي) أوليفين، بروآسين، أمفيبول(الفلزات المكونة لها 

 حجر ). نيوجني( حجر كلسي رملي وكونغلومريا .ضعات سريرية هنرية تو.فوالق وصدوع  .نطاق التراكب 
.  اجملموعة الرسوبية الربكانيـة  ). كريتاسي/جوراسي( املعقد االوفيلييت    ). باليوجني/كريتاسي أعلى (كلسي حواري، مارن    

  .الصخور االستحالية .  التشكيلة االوفيليتية مع تواجدات للكروميت). برييدوتيت( التشكيلة االوفيليتية 
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ة   سربنتين الكيميائي يغة ال سيل   Mg3(Si2O5)(OH)4ص ذر الهيدروآ شكل ج سبة (OH)، ي  ن
ة   . ٣سم / غ ٢٫٥، وزنه النوعي    ٢٫٥ – ٣، لونه رمادي مخضر، قساوته      %١٤إلى  % ١٢ إن أهمي

ى جذر الهيدروآسيل            ه عل ذا             (OH)السربنتين تكمن باحتوائ ز، ل ذا الفل ة له ة البلوري ، ضمن البني
بر أحد الفلزات المستخدمة في الخلطات      ، وهكذا يعت  الحراريةيلعب دورًا آبيرًا في أسر النترونات       
  .اإلسمنتية الخاصة بالتدريع اإلشعاعي

تنتشر توضعات السربنتين على مساحات واسعة بمنطقة البسيط، ومواقع تكشفها يؤمن سهولة 
، و )%94لم تقل عن (ارتفاع نسبة السربنتين استجرارها، آما ان نتائج التحاليل المخبرية بينت 

وهذا   باإلضافة إلى أن حصياتها تتميز بوزن نوعي عالي،لمحتوى الهيدروجيني،بالتالي ارتفاع ا
المستخدم لتدريع مالئمة جدًا لالستخدام آحصيات لرفع المحتوى الهيدروجيني للبيتون ما يجعلها 

  .المنابع النترونية
عل  و هي قيمة جيدة تج٣سم/ غ٢٫٥٥ و ٢٫٤٥يتراوح الوزن الحجمي للصخور السربنتينية بين 

من الممكن استخدام هذه الصخور لرفع آثافة الخرسانة الناتجة فضًال عن زيادة المحتوى 
الهيدروجيني المرتبط، مما يجعلها مالئمة في تدريع مفاعل، حيث يصدر المنبع خليطًا من أشعة 

  .غاما و النترونات بسويات طاقية متنوعة
بة االمتصاص المرتفعة قليًال و النسبة ويوجد بعض المساوئ للصخور السربنتينية المحلية، فنس

العالية للفاقد في اختبار لوس انجلوس يدل على المسامية العالية و الحاجة لكمية ماء زائدة للخلطة 
من جهة و ضعف مقاومة هذه الصخور من جهة ) مما يضعف المقاومة عمومًا(الخرسانية 

لية المقاومة باستخدام مثل هذه أخرى، األمر الذي يزيد من صعوبة الحصول على خرسانة عا
و على أية حال . الصخور وهذا يدعو للتعامل مع هذه الصخور بشيء من الحذر عند االستخدام

فإنه في آثير من الحاالت ال تدعو الحاجة الستخدام خرسانة عالية المقاومة في الدروع 
  .صغيرة نتيجة لذلك، وة عن أي قةاإلشعاعية ذات المقطع الضخم، بحيث تكون اإلجهادات المتولد

 
  تأثير الحرارة على خواص الخرسانة: أوًال

ة   رارة البيئ د عن درجات ح رارة تزي درجات ح ة ل ي الظروف االعتيادي انة ف ال تتعرض الخرس
انية         اك حاالت خاصة تتعرض          . المحيطة، وهي الحالة الغالبة في معظم المنشآت الخرس ولكن هن

ر آم          ى بكثي ات ومعامل                 فيها المنشآت لحرارة أعل ا هي الحال في الحرائق وفي معامل الكيماوي
ة وبخاصة في           . المعادن حيث تكون الخرسانة قريبة من األفران       ة النووي وفي بعض منشآت الطاق

ة  في بعض                    . حاالت الحوادث  ة والفيزيائي انة الميكانيكي ى خواص الخرس أثير الحرارة عل يحدد ت
  .يفتها اإلنشائيةهذه التطبيقات إمكانية أداء الخرسانة لوظ

رة        ة آبي ة ذو أهمي رارة العالي ات الح أثير درج ت ت انية تح لوك العناصر الخرس ة س د دراس ويع
ث       ة بحي دة طويل ة لم رارة عالي انة لح ث تتعرض الخرس اعالت، حي د للمف ل الجدي صاميم الجي لت

صميمية   دود الت اوز الح ة٦٥(تتج ة مئوي ة للمهن  )  درج ة األمريكي ود الجمعي ي آ واردة ف ين ال دس
  .  حول تصميم أوعية الضغط وتمديدات األنابيب(ASME Code)الميكانيكيين 

  
ى                  إن الخواص الحرارية للخرسانة أآثر تعقيدًا من الكثير من المواد األخرى، وال يعود ذلك فقط إل

و       ة الخ ا مختلف ة مكوناته ادة مرآب انة م ون الخرس ق     . صاآ ها تتعل ى أن خواص ضًا إل ن أي ولك
ة              . ميتهابرطوبتها و مسا   ى خواصها الفيزيائي ؤثر عل إن تعرض الخرسانة لدرجات حرارة عالية ت

ويمكن أن يتشقق سطحها     . والميكانيكية، وتتشوه نتيجة لذلك العناصر اإلنشائية وتنزاح عن مكانها        
ه       انة في درجات الحرارة               . ويتساقط نتيجة لتراآم ضغط البخار تحت سلوك الخرس د ل م الجي إن الفه

ه                   العالية ضرور  شأ وحسن عمل ضمان سالمة المن الي ل وق وبالت د والموث ي للتقييم التصميمي الجي
  . وتشغيله
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سية         ة     (يصنع االسمنت البورتالندي بمزج المواد الكل ثًال الحجارة الجيري واد الغضارية      ) م مع الم
ة      ر من        . في درجات حرارة عالي ون أآث ات            % ٩٠و تّك ة مرآب وزن الجاف لإلسمنت أربع من ال

  :هي
  .(3CaO.SiO2)يكات الكالسيوم الثالثية سيل .١
 .(2CaO.SiO2)سيليكات الكالسيوم الثنائية  .٢
 .(3CaO.Al2O3)الومينات الكاليسيوم الثالثية  .٣
 .(4CaO.Al2O3)الومينات وحديدات الكاليسيوم الرباعية  .٤

  
ذا   ي ه رة من الحرارة ف ة معتب تج آمي ه، وتن دي مع اء يتفاعل اإلسمنت البورتالن د إضافة الم عن

ادة من       . يدعى العجينة اإلسمنتية  ويتشكل ما. التفاعل صلبة ع ة اإلسمنتية المت ألف العجين -70وتت
ة         %20 من سيليكات الكالسيوم المائية و       80% ات أخرى قليل سيوم إضافة لمرآب اءات الكال  من م
سب رارة  . الن ات الح أثير درج ت ت ة تح ة وآيميائي رات فيزيائي منتية تغي ة اإلس اني العجين وتع

فاتها   الم ى ص ؤثر عل ا ي ة مم أثر        . رتفع ا ت ق به ي يتعل منتية الت ة اإلس واص العجين م خ ن أه وم
ة     ) التسخين في جو محكم أو غير محكم      (الخرسانة بالحرارة العالية الرطوبة      ة الكيميائي د  (والبني فق

سيليكون،     سيد ال ى أآ سيوم عل سيد الكال سبة أآ ة، ون سيوم المائي يليكات الكال ن س رتبط م اء الم الم
سيوم   اءات الكال سبة م ة ) ون ة       (والفيزيائي سبة البني طي، ن سامة الوس م الم سامات، حج سبة الم ن

  ).الزجاجية إلى البنية المتبلورة في المادة الصلبة
  

اً تعد الخرسانة مادة غير متجانسة متعددة األطوار، تتألف من حصويات خاملة تقريبًا مربوطة       مع
صلبة     ة اإلسمنتية المت ة تحدث         . بواسطة العجين ى درجات حرارة عالي انة إل د تعرض الخرس وعن

انة          ذه الخرس ة له رات في            . تغيرات في الخواص الميكانيكية والديموم رات عن تغي ذه التغي تج ه تن
رة                    ة آبي ذي يصبح ذو أهمي رابط اإلسمنتي وال دريجي لل رطوبة مكونات الخرسانة، والتخريب الت

  .مدد لكل من العجينة اإلسمنتية و الحصوياتعندما يكون هناك اختالف آبير في معامالت الت
  

امج حرارة   (يتعلق سلوك الخرسانة في درجات الحرارة العالية بظروف التعريض           ة -البرن -رطوب
ة دل ). زمن-حمول ق بدرجة الحرارة ومع ة تتعل ي درجات الحرارة العالي انة ف إن صفات الخرس

سخين    دة الت رارة وم دورات الح دد ال سخين وع د اختال). الت ات   نج ائج الدراس ين نت رة ب ات آبي ف
ائج                 ذه النت سير ه ود  . المختلفة حول سلوك الخرسانة في الحرارة العالية، و صعوبة آبيرة في تف يع

  :ذلك إلى
  .اختالف المكونات وظروف حفظ ومعالجة العينات )١(
 .عدم آفاية توصيف المواد )٢(
 .اختالف إجراءات التسخين )٣(
 .اختالف شروط االختبارات الميكانيكية )٤(
 .الف أشكال وأبعاد العينات المختبرةاخت )٥(
 

 :إجراءات التجربة •
ات                   ى شكل مكعب ة عل  ١٠x١٠x١٠تم إعداد عينات متعددة من أنواع مختلفة من الخرسانة المحلي

 يوم بعد الصب     ٢٨ درجة مئوية لمدة     ٢٢تم وضع هذه العينات في حمام مائي بدرجة حرارة          . سم
درجات حرارة     . غرفةثم استخرجت وترآت لتجف في درجة حرارة ال        ك ل عرضت العينات بعد ذل

دريجيًا بح       ).  درجة ٨٠٠ حتى   ١٠٠من  (مختلفة   تم الوصول لدرجة       ي رفعت درجة الحرارة ت ث ي
ذه الدرجة من الحرارة القصوى                    م ترآت في ه دة ساعات ث الحرارة القصوى المطلوبة خالل ع

سه            ١٠لمدة   رن نف بطء ضمن الف رد ب ك ترآت لتب ردت     أخر.  أيام، وبعد ذل د أن تب ات بع جت العين
ة مع الوسط                        ادل الرطوب ا أمكن من تب ل م ام للتقلي ووضعت في أآياس من النايلون وربطت بإحك



 ١٠

ا ومعامل                        . المحيط ة له ة الميكانيكي اس المتان م قي ا ت سخين، آم د الت ل وبع تم قياس وزن العينات قب
  .بيريليوم-مريسيوم وللنيترونات بطاقة منبع من األCs-137التوهين ألشعة غاما بطاقة 

  
  

  :تأثير الحرارة على مقاومة الخرسانة •
  :، ويمكن تلخيص النتائج بما يلي)١(يمكن الحصول على النتائج التفصيلية بمراجعة الملحق 

ى              .١ ال يحصل أي هبوط في مقاومة الخرسانة المصنوعة من الحصويات الهيماتيتية حت
انة      م% ٨٧ درجة مئوية بينما يحصل هبوط إلى حوالي         ١٠٠ ن المقاومة األصلية للخرس

 ).ASME Codeوهي أعلى من الحرارة التصميمية ألوعية الضغط وفق (الدولوميتيه 
من  % ٧٣ مئوية يحصل هبوط في المقاومة، وتتراوح المقاومة بين    ٢٠٠في الدرجة    .٢

 .للخرسانة الهيماتيتية% ٨٩قيمة المقاومة األصلية للخرسانة الدولوميتية و
د            ) ةقم (هناك ازدياد    .٣ ة عن سربنيتينية والفراتي ة وال ة للحصويات الهيماتيتي في المقاوم

 .يعقبه انخفاض في المقاومات.  درجة مئوية٣٠٠
د  .٤ ة يحدث عن اع للمقاوم اك ارتف ة ٤٠٠هن سربنتينية والهيماتيتي ة للحصويات ال  درج

 . درجة مئوية٥٠٠ويستمر االرتفاع حتى 
ة من     % ١٠٠يتية و للخرسانة الدولوم % ٦٦تتراوح المقاومة بين     .٥ للخرسانة الهيماتيتي

ة   د الدرج ا األصلية عن ة ٣٠٠مقاومته وادث  ( مئوي ة للح رارة متوقع ة ح وهي درج
 ).التصميمية

رة       ٦٠٠ال يمكن ألي نوع من الخرسانة أن يتحمل حرارة تزيد عن              .٦ ة لفت  درجة مئوي
 .زمنية طويلة مع المحافظة على تكاملية الخرسانة بدرجة مقبولة

 ).٢-١(ائج للخلطات المختلفة تظهر بالشكل رقموهذه النت
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ألنواع مختلفة من الخرسانة درجة الحرارة   سم مع تغير١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٢-١ (شكل

  .المحلية
  

  :آفاءة الخرسانة للتدريع ضد النترونات الحرارة على تأثير •
سابقة                تم قياس  انة ال ات الخرس  توهين النترونات الصادرة عن منبع أمريشيوم بريليوم ضمن مكعب

  : الشكل التالي يبين هندسة التجربة يبين.الذآر والمعرضة لدرجات حرارة مختلفة
  



 ١١

  
  .تجربة قياس معامل التوهين للنيترونات): ٣ (شكل

  
  ):٤-١( والشكل ٢-١ونتائج التجربة مدرجة بالجدول 

  
  .تغير معامل توهين النيترونات مع تغير درجة حرارة تعريض العينة): ٢-١ (دولالج

 الخلطة
D H S F 

µ µ µ µ 

درجة 
حرارة 
 التسخين

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط
20,000 0,094 0,003 0,100 0,005 0,095 0,003 0,091 0,003 

100,000 0,089 0,002 0,097 0,002 0,091 0,002 0,087 0,002 
200,000 0,088 0,002 0,096 0,002 0,090 0,003 0,085 0,002 
300,000 0,087 0,002 0,091 0,003 0,090 0,002 0,084 0,002 
400,000 0,085 0,029 0,091 0,003 0,087 0,002 0,085 0,002 
500,000 0,080 0,002 0,088 0,003 0,083 0,003 0,081 0,003 
600,000 -   0,084 0,002 0,072 0,002 - - 
700,000 -   0,081 0,002 0,068 0,026 - - 
800,000 -   0,076 0,003 0,069 0,002 - - 

  
  
  
  
  
  

 املنبع النيتروين وين العينة

 الكاشف



 ١٢
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  .تغير معامل توهين النيترونات مع تغير درجة حرارة تعريض العينة): ٤-١ (شكل 
  
  
  

  
  :Cs-137معامل توهين الخرسانة ألشعة غاما بطاقة  الحرارة على تأثير •

شكل     ٣-١يلخص الجدول    ة               ) ٥-١(  وال ا بطاق وهين أشعة غام ر معامل ت ائج تغي  مع   Cs-137نت
  .نةتغير درجة الحرارة التي تعرضت لها العي

  . مع تغير درجة حرارة تعريض العينةCs-137تغير معامل توهين أشعة غاما بطاقة ): ٣-١ (الجدول

  درجة الحرارة   )cm −¹(معامل التوهين  
 )مئوية ( 

S D F H 

500 0.155 
± 0.003 

0.166 
± 0.005 

0.178 
± 0.001 

0.198 
± 0.011 

400 0.157 
 ± 0.003 

0.176 
± 0.008 

0.179 
± 0.005 

0.2 
± 0.007 

300 0.162 
± 0.001 

0.18 
± 0.006 

0.18 
± 0.005 

0.202 
± 0.004 

200 0.164 
± 0.003 

0.181 
± 0.004 

0.181 
±0.005 

0.202 
± 0.006 

100 0.163 
± 0.003 

0.183 
± 0.005 

0.186 
± 0.004 

0.205 
± 0.003 

20 0.171 
± 0.004 

0.191 
± 0.005 

0.192 
± 0.004 

0.212 
± 0.007 
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  . مع تغير درجة حرارة تعريض العينةCs-137تغير معامل توهين أشعة غاما بطاقة ): ٥-١ (شكل

  
  

 تأثير الحرارة على آثافة الخرسانة ) ٦-١( والشكل) ٤-١( يبين الجدول  :آثافة الخرسانة الحرارة على تأثير •
  

  .تغير الكثافة مع تغير درجة حرارة تعريض العينة): ٤ (الجدول

  ة درجة الحرار  ) g /cm³ ( الكثافة
 )مئوية ( 

S D F H 
500 1.913 

± 0.029 
2.138 

± 0.036 
2.291 

± 0.009 
2.582 

± 0.072 

400 1.932 
± 0.053 

2.268 
± 0.020 

2.315 
± 0.018 

2.578 
± 0.063 

300 1.98 
± 0.026 

2.308 
± 0.018 

2.322 
± 0.018 

2.602 
± 0.012 

200 2.035 
± 0.031 

2.298 
± 0.055  

2.345 
± 0.031 

2.617 
± 0.058 

100 2.032 
± 0.021 

2.36 
± 0.093 

2.372 
± 0.029 

2.608 
± 0.008. 

20 2.165 
± 0.018 

2.41 
± 0.053 

2.435 
± 0.005 

2.725 
± 0.065 
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  .تغير الكثافة مع تغير درجة حرارة تعريض العينة): ٦-١ (شكل

  
  
  
  

  :TGA وDSCالحراري باستخدام تقانات تحليل ال •
انتي المسح الحراري التفاضلي                ل باستخدام تق وزني الحراري        DSCتم إجراء تحلي ل ال  و التحلي

TGA)   ة /درجة١٠بمعدل انة         )  دقيق م سلوك الخرس ة فه ك من أجل محاول ين  . وذل ) ٢(الملحق يب
  .العينات التي تمت دراستها والمنحنيات الناتجة

  : ما يليمةللحصويات المستخدنالحظ من التحليلين السابقين 
 :بالنسبة للحصويات الدولوميتية .١

إن مصدر الرمل و الحصيات لهذه الخرسانة واحد، وبالتالي تم تحليل عينة ممثلة للحصويات               
وزن     TGAنالحظ من منحني    . من الرمل فقط   ل من   ( أنه حصل هبوط طفيف متدرج في ال أق

ى %) ٥ ر ٦٠٠حت ي آبي د وزن م حصل فق ة، ث ة مئوي والي ( درج ين%) ٥٠ح  ٨٥٠-٧٥٠ ب
ل   درج الطفيف قب د المت ذا الفق ن أن يعزى ه ة، يمك ة مئوي اء ٥٠٠درج ى تبخر الم ة إل  درج

د        ر بع وزني الكبي دان ال زى الفق ا يع وائب، بينم راق ش ك    ٧٥٠واحت ى تفك ة إل ة مئوي  درج
دولوميت       درجات      (CaCO3.MgCO3)الكربونات في ال ذه ال د ه نالحظ عدم وجود أي      .  عن

  . درجة٥٠٠ للعينة حتى DSCقمة مميزة في مخطط 
  :بالنسبة للحصويات الفراتية .٢

ا          سلها، أم د غ رات بع ر الف شاطئية لنه ال ال ي الرم انة ه ذه الخرس ي ه ل ف صدر الرم إن م
رات    اطئ الف ى ش ة عل ة النهري ي الحصى الطبيعي راري  . الحصويات فه ل الح ري التحلي أج

  . وعينللبحص والرمل في هذه الحالة لعدم التأآد من تماثل ترآيب الن
ى                 ة الرمل حت درج في عين ي مت  درجة في     ٦٠٠ درجة وحتى      ٥٥٠نالحظ حصول فقد وزن

ين           %). ٢الفقد أقل من     (عينة البحص    ي ب د وزن م نالحظ فق ة حوالي      ٨٥٠-٦٠٠ث % ٤ مئوي
زة في منحني            . بالنسبة للبحص % ٨بالنسبة للرمل و   ة ممي ى    DSCلم تالحظ أي قم  ٥٠٠ حت

  .درجة مئوية
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  : ت السربنتينيةبالنسبة للحصويا .٣

ة واحدة للحصويات من                       ة ممثل ل عين م تحلي مصدر الرمل والبحص واحد في هذه الحالة لذا ت
ى        . الرمل ين   %). ٢حوالي   ( درجة    ٥٠٠نالحظ حصول فقد وزني متدرج حت  ٧٠٠-٥٠٠وب

سه عدم وجود       %). ١٥فاقد آلي حوالي   (درجة يحدث فقد سريع للوزن       نالحظ في الوقت نف
ى    DSC في منحني      أي حادثة مميزه   د               ٤٥٠ حت ة عريضة ماصة للحرارة عن م قم  درجة، ث

د                 .  درجة ٥٥٠حوالي   سربنتين بع رتبط لل اء الم دان الم ى فق ة إل  ٥٠٠يمكن أن تعزى هذه القم
  .درجة

  
  :بالنسبة للحصويات الهيماتيتية .٤

دة    ة وحي ل ممثل ة رم دت عين ذا اعتم د، ل بحص واح ل وال صدر الرم دريجي . م د ت نالحظ فق
نخفض  وزن م ى %) ٢(لل ى  ٤٠٠حت وزن حت د لل د متزاي م فق ة، ث ة ٨٥٠ درج والي ( مئوي ح

ي %). ٧ سبة لمنحن والي  DSCبالن د ح ة عن ود قم زى ٥١٠ نالحظ وج ن أن تع ة، يمك  مئوي
  ).الليمونيت مثًال(للفاقد المائي في األآاسيد المائية للحديد المتواجدة مع الهيماتيت والماغنتيت 

  
ى       مما سبق يمكن االستنتاج  ًا حت ه حراري تعمالها ثابت م اس  درجة  ٥٠٠ أن جميع الحصويات التي ت

ين          ه ب ي حوالي       ( درجة    ٨٥٠-٥٠٠مئوية، ويحدث تفكك للحصويات الدولوميتي د وزن %). ٥٠فق
ة          سابق للحصويات الفراتي نفس المجال الحراري ال رتبط ب حوالي  (في حين يحدث فقدان للماء الم

  %).٧حوالي (بينما للحصويات الهيماتيتية %) ١٥والي ح(أما للحصويات السربنتينية %) ٦
  

ات         تخدام تقان سابقة باس انات ال ن الخرس ات م راري لعين ل الح ة التحلي  TGA وDSCإن دراس
  :يعطي النتائج التالية

a( الخرسانة الدولوميتية: 
ى        . تم تحليل عينتين من هذه الخرسانة      وزني حت ات ال ين         ٧٠٠يالحظ الثب ا ب ة، أم  درجة مئوي

د حوالي ٨٥٠-٧٠٠ ة يحدث فاق وزن% ٥٠-٤٠ درجة مئوي ابقًا . من ال دان س ذا الفق سر ه ف
  ).من الوزن الكلي% ٧٠الحظ أن الحصويات تشكل حوالي (

ي  ى منحن ين   DSCعل رارة ب صغيرة الماصة للح م ال ة ١٧٠-١٠٠ نالحظ بعض القم  درج
والي  د ح زة واضحة عن ة ممي ة، وقم ة٤٧٠-٤٦٠مئوي ة مئوي ا نالحظ .  درج ة آم ود قم وج

تعزى هذه القمم إلى تحوالت في   .  درجة في أحد المخططين٣٤٠ناشرة للحرارة عند حوالي    
  :، أهم هذه التحوالت هي) درجة٥٠٠ألن الحصويات ثابتة حتى (الرابط اإلسمنتي المتصلب 

  
ة    • سيوم المائي يليكات الكال ي س رتبط ف اء الم ك الم شكل (تفك ة % ٨٠ت ن العجين م

 . درجة مئوية٨٥٠-١٠٠، ويحدث بين )اإلسمنتية المتصلبة
Cx-Sy-Hz → Cx-Sy + H (g) 

ث  منت  . (C :CaO  ،S:SiO2  ،H:H2Oحي اء اإلس وز آيمي ق  : x ،y ،z). رم يم تتعل ق
  .بالمرآب

  ).آغ/ آيلو جول٥٠٠-٢٥٠حوالي (وهو تفاعل ماص للحرارة 
  

شكل حوالي    )البورتالنديت(تفكك ماءات الكالسيوم     • من وزن  % ١٥-١٠، وهو ي
  . درجة مئوية ٦٠٠-٤٠٠العجينة اإلسمنتية المتصلبة، ويحدث بين 

Cx- Hz → Cx-Sy + H (g) 
  ).آغ/ آيلوجول١٣٤٠حوالي (وهو تفاعل ماص للحرارة 
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  .يعزى االختالف بين العينتين إلى اختالف نسبة الرابط اإلسمنتي المتصلب في آل منهما
  
b  (الخرسانة الفراتيه:  

ة       ٧٠٠لوحظ ثبات وزني حتى     . ذه الخرسانة أجري تحليل عينتين من ه      درجة مئوية في العين
درج            ي مت دان وزن ى   %) ١٢حوالي   (األولى، أما في الثانية فق ة    ٧٠٠حت يعزى  .  درجة مئوي

ا                  االختالف إلى أن العينة األولى لم تحتوي على أي نسبة من الرابط اإلسمنتي المتصلب، بينم
ى صفات       احتوت الثانية في معظمها على رابط إسمن       ة األول تي متصلب وبالتالي عكست العين

ل                     ك تحلي د ذل رابط اإلسمنتي و يؤآ ة صفات ال ين  DSCالحصويات أما الخلطة الثاني ،  للعينت
ى  زة حت ة ممي ود أي قم دم وج وحظ ع ى ٥٠٠حيث ل ة األول ي العين ة ف ة ( درج ي عين ا ف آم

ا في أ             )الحصويات الفراتية  م التي سبق مالحظته سابقة      ، بيمنا نالحظ القم واع الخرسانات ال ن
ة  ة الثاني ي العين رابط اإلسمنتي المتصلب(ف ات ال د ).تفكك م عن ذه القم ًا ٤٦٠وه  درجة تقريب

رارة ( ة للح ة ماص د )قم ة ٣١٠، وعن رارة  ( مئوي ة للح ضة ماص ة عري غيرة  )قم م ص ، وقم
  .  درجة١٧٠-١٠٠ماصة بين 

  
C (الخرسانة السربنتينية:  

ًا   . انةتم تحليل عينتين من هذه الخرس     دانًا وزني ى   %  ٨نالحظ فق ا حت  درجة  ٥٥٠-٥٠٠تقريب
ي حوالي         . مئوية ي آل د وزن ى    ١٦٫٥وفاق ى            ٧٠٠ حت ًا حت ًا وزني م ثبات  درجة   ٩٠٠ درجة، ث
  .تقريبًا

د      رارة عن ة للح غيرة ماص ة ص ظ قم ط   ٤٥٠يالح ي مخط ة ف زى  DSC درج ين تع  للعينت
  ).سبق ذآرها(لتفككات الرابط اإلسمنتي 

  
d (ة الهيماتيتيةالخرسان:  

ين حوالي         . أجري تحليل عينتين من هذه الخرسانة      ى  %) ٩-٦(لوحظ فاقد وزني في العينت حت
ين            ( مئوية   ٧٠٠الدرجة   ين المحللت رابط اإلسمنتي في العينت سبة ال سبة لمخطط    ). حسب ن بالن
DSC           ًا لمخطط شابه تمام ى م ة األول ه   DSC نالحظ أن المخطط للعين  للحصويات الهيماتيتي

منتيال( ط إس ة ال تحوي راب شابه لمخطط  ). عين نالحظ أن المخطط م ة ف ة الثاني ي العين ا ف أم
  .تفكك الرابط اإلسمنتي في أنواع الخرسانة السابق ذآرها

   دراسة التنشيط النيتروني لخرسانة التدريع :ثانيًا

ة     ات ذات طاق ن النيترون ة م دفقات عالي ى ت ووي إل ل الن دريع المفاع انة ت تتعرض خرس
ومع تقدم سنوات عمل المفاعل تتراآم النظائر المشعة في هذه الخرسانة المحيطة بمفاعل              . تلفةمخ

تثمار المفاعل و   ءالطاقة النووي خالل عملية التشغيل، وتصبح خرسانة التدريع بعد االنتها      من اس
ة  لذلك يصنف الجزء الداخلي من خرسانة التدريع البيولوجي في مفاعل ا            . تفكيكه نفاية مشعة   لطاق

ًا لحدود الخلوص      ك وفق شمعة الناتجة    Clearance Levelالنووي آنفاية مشعة وذل دات ال  للنكلي
ي ترآيب   ة ف ستقرة  الداخل ائر الم ع النظ ات م ل والناتجة عن تفاعل النيترون شعيع الطوي عن الت

  . االسمنت حسب توصيات الوآالة الدولية للطاقة الذرية

ي              تختلف نظرية اختراق النيترونات      شار النيترون ات االنت ة عن نظري ات ثخين خالل طبق
ام في    .  وغيرهاFermi ageالمستخدمة لحسابات الكتلة الحرجة، وعمر فيرمي  إذ ينصب اإلهتم

صبًا                        ام من دريع يكون اإلهتم ا في حسابات الت النوع األخير على سلوك الجسيمات المتوسطة، أم
سافات آ            رق م تثنائية التي تخت دد صغير من االصطدامات          على الجسيمات االس رة وتخضع لع بي

ة    . وتتشتت بزوايا صغيرة جدًا أو تعاني بعض التغيرات الصغيرة في الطاقة       ات العادي ا النيترون أم
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درع             ي ال دة ف سافات بعي راق م رة الخت ة آبي ك فرص ا ال تمل ة ألنه ذه الحال ي ه ة ف ست مهم لي
  .ذه النيتروناتالخرساني، وتكمن األهمية في التفاعالت التي تتعرض لها ه

اني       درع الخرس شتت في ال اعالت االمتصاص والت ي في تف وهين النيترون ة الت  إن طريق
ا عة غام وهين أش ة ت شابهة لعملي كال  ، م سبب األش دًا ب ر تعقي ون أآث ات تك ة النيترون ي حال ن ف لك

ة، ل                 رات في الطاق ة للتغي إن   المختلفة لتوابع التشتت والتغيرات في المقاطع العرضية الموافق ذلك ف
ة يمكن أن                       ر ألن الحسابات النظري ة التجريب أآث ى عملي حل مشكلة التدريع النيتروني يعتمد  عل

  .تتنبأ بالتدريع الخاص بأشعة غاما على خالف التدفقات النترونية

ة بحيث تكون                  وغايتنا هنا هي الحصول على خرسانة إسمنتية من أجل تدريع مفاعل طاق
شيط اإلشعاعي    المواد المكونة للخرسانة اإل  Low-activation materialsسمنتية منخفضة التن

ل          .  شغيل المفاع اء ت ن أثن ل آم وجي للمفاع دريع بيول ى ت صل عل ن أن نح لوب يمك ذا األس وبه
ل       ة مشعة أق تثماره نفاي باإلضافة إلى أنها ستكون في المستقبل بعد تفكيك المفاعل واالنتهاء من اس

  . ام مواد عيارية عاديةضررًا منها في حال لو تم استخد

 CL (Clearance Level)يمكننا اعتمادًا على حدود الخلوص للنكليدات المشعة 
الناتجة عن تفاعل مكونات الخرسانة مع النيترونات أن نتنبأ بمدى صالحية استخدام الخرسانة في 

  ، تصميم الدرع البيولوجي لمفاعل طاقة نووي مفترض آمنا ضد التنشيط النتروني
ما يكون زمن التشعيع طويًال جدًا فإن عبارة النشاطية تصبح قريبة من النشاطية العظمى من عند

أجل تدفق نتروني معين وتسمى بالنشاطية اإلشباعية، وال تتعلق قيمتها بعمر النصف للمنتج 
  :النشط إشعاعيًا ولكنها تعتمد فقط على قيم التدفقات النترونية والمقاطع العرضية

XXepthXths NIRAActivity
epthth

)...()( σσ +Φ=
         (1-2) 

  .(n.cm-2.sec-1) لتدفق النتروني الحراري -Φth:  حيث
σXth- المقطع العرضي الحراري للنكليد X) بارن.(  

IRepth                     - الفوق حراري  التدفق النتروني(n.cm-2.sec-1).  
σXepth- المقطع النتروني الفوق حراري للنكليد X) بارن.(  

Nx- ذرات النيكليد  عددXفي واحد غرام .  

د         λx حيث  EXP(-λx.td)بالحد  ) ١-٢(عند جداء المعامل المعادلة    (x 1 ثابت تفكك النيكلي
(sec-   وtd    زمن التفكك (sec-1)  د تفكيك المفاعل               يمكن  حساب النشاطية عند أي لحظة زمنية بع

  .  الخاص بهCLوى الخلوص  النشاطية المحسوبة من أجل آل نيكليد بمستتقارنومن ثّم 

تج عن تفكيك المفاعل        ة المشعة التي تن ستويات الخلوص    يتم تقييم  النفاي  CL (Clearanceبم
Levels)                   رخيص ستويات الت وجي، م دريع البيول ستخدم في الت ا االسمنت الم ، ونخص بالذآر هن

ة             ة الذري ة للطاق ذا المصطلح      . آما هو موصى بها من قبل الوآالة الدولي ى التصنيف      إن ه دل عل ي
شعة أم ال ة م ادة نفاي و آانت الم ا ل دير فيم وي . اإلشعاعي لتق منتية تحت سبب أن الخلطات اإلس وب

  :CLلتحديد مستوى الخلوص ) ٢-٢(على أآثر من نيكليد مشع فإنه يمكن استخدام المعادلة 

                                                       1
1

≤∑n

i

i

CL
c

                         (2-2) 
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  ،(Bq/g) في المادة المنظورة ويقدر بـ i ترآيز النكليد المشع -Сi: حيث
 CLi –  مستوى الخلوص للنكليدI في المادة المنظورة (Bq/g)).   

n –عدد النكليدات المشعة في الخليط .  
إن ال  د ف ن الواح ل م ساوي أو أق وع ي ان المجم وص إذا آ ستوى الخل ع م ق م ادة تتواف  م

دريع   . )IAEA 1996(المطلوب انة الت ولقد أهمل تأثير التنشيط النتروني للعناصر المكونة لخرس
ائي      . في الدراسات العلمية األقدم    وى الم أثير المحت بينما المشكالت األخرى آالتأثير الحراري أو ت

شاآل               ويمكن أن يرد ذلك إلى أن عهد المفا       . فقد نوقشت  بعناية    م تكن م و، ول دأ للت د ب ان ق عالت آ
  .النفايات المشعة الناتجة عن تفكيك المفاعالت مطروحة بعد

ساوي                       ل أو ت انة اإلسمنتية أق سبتها في الخرس في  % ١حيث أن تأثر بعض العناصر التي تكون ن
ي       شيط النترون رة للتن ية آبي اطع عرض ا مق ر ألن له ون آبي دريع تك ة الت ايير  . فعالي ي المع تعط

ا                            ذه الحدود فإنن ى من ه ز أدن دما تكون التراآي ذه العناصر، وعن ز ه ى لترآي األلمانية الحد األعل
  . يمكن أن نهمل تأثيرها اإلشعاعي

انات                       ى خرس ي عل شيط النترون أثير التن ارات لدراسة ت من جهة أخرى تم إجراء العديد من االختب
  .التدريع خالل فترة االستثمار وبعد تفكيك المفاعالت

و وق تنتج آين دات Kinoد اس أن النكلي شكل 60Co و 152Eu ، 154Eu ب ن  % ١٠ – ٩٩ ت م
انة اإلسمنتية      النشاطية الكلية المتبقية وذلك وفقًا لقيمة مستوى الخلوص        ى الخرس ق عل ذا ينطب  وه

  . العادية في لحظة تفكيك المفاعل

 

  :الطرق والمواد المستخدمة •
ة              تم إجراء اختبارات على ست خالئط إسمنتي       ة من خامات صخرية محلي دريع مكون ة مرشحة للت

ة      ة مختلف صائص تدريعي ات بخ ذه الخلط ع ه وريا، وتتمت ي س ة ف اطق مختلف ن من ذت م م . أخ وت
-٢(ويبين الجدول  . تحضير عينات من هذه الخلطات من إلجراء اختبار قابليتها للتنشيط النتروني 

  . خلطاتترميز وأنواع الحصويات التي استخدمت في تحضير ال) ١

  

  

  

  .أنواع الحصويات المستخدمة في الخلطات المختبرة) ١-٢(الجدول 
MIX01 حصويات خشنة و ناعمة من ضفاف نهر الفرات  
MIX02  صخور من الهيماتيت  
MIX03 حصويات ساحلية ناعمة غنية بخامات المعدنية وحصويات هيماتيتية خشنة  
MIX04  صخور دولوميت )CaMg(CO3)2.(  
MIX05 ويات ساحلية ناعمة غنية بالخامات المعدنية وحصويات السربنتينحص  
MIX06 حصويات من صخور السربنتين  

  
وقد جرى تحضير الخلطات باستخدام االسمنت البورتلندي األسود العادي بسبب توفره وتكلفته 

  .المنخفضة والنتشار استخدامه في بناء دروع المفاعالت
ات لتح ذه العين ل ه د جرى تحلي ةوق شاطيات عالي شكل ن ي ت د العناصر الت د . دي ن خالل تحدي وم
وم              ) ١-٢(تراآيز العناصر وتطبيق المعادلة      ة حقيقي معل مع افتراض أن المفاعل هو مفاعل طاق



 ١٩

دالت           شاطية ومع سابي للن دير الح م التق ذلك ت ة وب وق الحراري ة وف ة الحراري دفقات النتروني الت
  .الجرعة

منتية  ات اإلس شعيع العين سوري جرى ت ي المفاعل ال وات  ف ى خمس قن وي عل ذي يحت سر وال من
شعيع        ة للت اة      . داخلية باإلضافة إلى خمس قنوات أخرى خارجي ي الحراري في قن دفق النيترون والت

ة      ة من رتب شعيع الداخلي رون  (١٠١٢الت ا .٢سم / نت ة     ) ث اة الخارجي ا في القن رون ( ١٠١١ × ٥أم / نت
  : التشعيع وهيوقد تم إجراء ثالثة أنواع من). ثا.٢سم

دة   - صير لم شعيع الق صيرة،   ٣٠الت صف الق ار الن دات ذات أعم د النكلي ك لتحدي ة وذل  ثاني
 ثانية باستخدام آاشف      ٣٠٠ دقائق وبعد ذلك جرى قياسها لمدة        ١٠والتي تم تبريدها لمدة     

  . جرمانيوم عالي النقاوة متصل بمحلل متعدد األقنية
دوم         أما النوع الثاني والثالث من التشعيع ف       - ذي ي هما التشعيع المتوسط والتشعيع الطويل وال

رة  اعات١٠لفت ن .  س ان م اس آ ل القي د قب ن التبري ا زم ى ٤أم د ٥ إل ن أجل تحدي ام م  أي
النكليدات ذات أعمار النصف المتوسطة، في حين من أجل النكليدات ذات أعمار النصف              

  . أسابيع٣من الطويلة فجرى تبريدها أآثر 
  : لتحديد تراآيز العناصر في جميع الخلطات) ٣-٢(دلة وقد استخدمت المعا

X (µg/g) = {cps(X) / cps(X) (std m)} × X(µg/g) (std m)        (3-2) 

  : حيث

  cps(X)-مقدار العدات المقاسة بالثانية من أجل العينة المختبرة .  
cps(X) (std m)-مقدار العدات المقاسة بالثانية من أجل المادة العيارية .  

X(µg/g) (std m - ترآيز النكليد Xفي المادة العيارية .  

  :النتائج والمناقشة •
سينية                    تم تحليل    راج األشعة ال ل بواسطة انع ة التحلي ثالث عينات من مزيج أسمنتي باستخدام تقني

XRD- analysis ا ة فقط      .  ، وذلك لتحديد الفلزات األساسية المكونة له ذه التقني د استخدمت ه وق
ك  ر وذل ة   آمؤش ذه التقني ائج ه ي نت ر ف اب الكبي سبب االرتي دول  .  ب ر الج ذا  ) ٢-٢(يظه ائج ه نت

  :التحليل

  .يبين الترآيب الفلزي للخالئط المختبرة) : ٢-٢(الجدول 
  النسبة المئوية  المكونات  رقم الخلطة

  ٦٠ – ٥٠  آوارتز
  MIX01  ٣٥ – ٣٠  آالسيت

  ١٥ – ١٠  مارغريت و طمي
  ٥٠ – ٤٧  هيماتيت
  ٢٨ – ٢٠  آالسيت

  MIX02  ٢٨- ٢٢  بورتالنديت

  ٣ – ٢  آأولونيت
   ٤٥ – ٣٣  هيماتيت

  ٤٠ – ١٠  آالسيت، دولوميت
  ٣١ – ٢٢  بورتالنديت
  ٩ – ٣  آوارتز

MIX03  

  ٥ - ٢  طمي، آأولونيت
   ٩٠ – ٨٥  دولوميت
  MIX04   ١٠ – ٥  آالسيت

  ٦ – ٤  بورتالنديت
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   ٧٠ – ٥٥  أنتيغوريت 
  MIX05  ٣٥ -  ٣٠  آالسيت
  ٥ – ٠  آوارتز
   ٨٠ – ٥٥  أنتيغوريت

  MIX06  ٤٠ – ١٢  آالسيت ، دولوميت
  ٨ - ٥  آوارتز
  

وقد ُحددت هذه . وتم تحديد العناصر التي يمكن أن تسبب مشاآل جراء قابليتها للتنشيط
لحالة تماثل هذه التقنية بدورها ظروف ا. العناصر باستخدام تقنية التحليل بالتنشيط  النتروني

  .نتائج التحليل بالتنشيط النيتروني) ٣-٢(يعطي الجدول . الحقيقية
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  .نتائج التحليل بالنشيط النيتروني للخلطات الستة في المفاعل السوري منسر) ٣-٢(الجدول 
1 2 3 4 5 6 

3707 3708 3709 3710 3711 3712 
Mix01 Mix02 Mix03 Mix04 Mix05 Mix06 

element 

Con Un Con Un Con Un Con Un Con Un Con Un 
Al �g/g 40880 954 53746 1273 55148 1307 8263 188 9577 218 14129 323 
As �g/g 5.21 0.1                     
Ba �g/g 252 15 358 21 147 9 167 10 162 10 73.4 4.6 
Ca �g/g 31276 1229 137882 4550 130802 3867 277270 7899 107595 3341 101941 3197 
Ce �g/g 60 2 120 4 60 2 6.41 0.2 7.01 0.23 10.3 2.5 
Co �g/g 17.1 0.5 97 3 44 1 7.81 0.23 80.7 2.4 83 2.5 
Cr �g/g 300 19 133.3 8.2 567 35 52.7 3.3 1982 122 3591 221 
Cs �g/g 0.78 0.04 0.57 0.05 0.24 0.03 1 0.01 0.13 0.02 1.12 0.33 
Eu �g/g 1.2 0.08 4.09 0.25 1.97 0.12 0.24 0.02 0.19 0.01 0.3 0.02 
Fe �g/g 31432 922 226292 6633 104692 3068 10520 309 45884 1345 52718 1546 
Hf �g/g 1.91 0.04 12 0 6.62 0.14 0.54 0.01 0.52 0.02 0.69 0.02 
La �g/g 25.9 0.3 42.12 0.45 21.94 0.23 3.02 0.03 4.66 0.05     
Lu �g/g 0.12 0.01 0.8 0.1 0.27 0.02             
Mg �g/g 10743 309 10771 271 16579 407 46199 1314 84265 1801 79010 1688 
Mn �g/g 872 16 559 7 749 12 202 5 686 9 888 12 
Na �g/g 10177 126     1329 16 1667 21 2303 29     
Nb �g/g 5.71 0.49 40 3 23 1.5 2.5 0.2 3.35 0.33     
Nd �g/g 22.4 1.4 67 4 32.9 2.1             
Ni �g/g 90 12 184 25 119 16 50.8 6.8 1532 202 1449 191 
Rb �g/g 20.4 0.6 12.5 0.6 7.87 0.38 2.82 0.12         
Sb �g/g 2.42 0.1 0.67 0.04 0.27 0.02 0.08 0.01 0.11 0.02     
Sc �g/g 10.4 0.4 17.13 0.64 10.1 0.4 2.29 0.09 9.16 0.34 12.77 0.48 
Sm �g/g 4.45 0.09 11 0.22 5.71 0.12 0.74 0.02 0.89 0.02     
Sr �g/g 459 25 1744.9 94.4 675 37 195 11 188 11     
Ta �g/g 0.49 0.04 5.3 0.4 2.67 0.2 0.18 0.01 0.19 0.02 0.42 0.03 
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Tb �g/g 0.44 0.05 2.23 0.23 1.04 0.11 0.11 0.01 0.09 0.01 0.07 0.02 
Th �g/g 2.7 0.11 7.59 0.3 3.75 0.15 0.46 0.02 0.54 0.02 0.63 0.03 
Ti �g/g 2475 138 18400 660 20780 629 1049 93 764 155 2196 138 
U �g/g 1.62 0.1 5.72 0.36 2.7 0.17 1.15 0.07 0.81 0.05     

Yb �g/g 1.27 0.06 8.73 0.39 3.96 0.18 0.27 0.01 0.4 0.02 0.56 0.04 
Zn �g/g 54.9 1.3 73.7 1.9 39.4 1.2 41.53 0.93         
Zr �g/g 78.5 8.4 545 28 284 15 36.07 3.12         
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 1000 و Eu , Sm لكل من ppm 10هو ] ٧[والحد الذي يمكن إهماله وفقًا للمواصفة األلمانية 
ppm ألجل Co, Mn, Ni و Ti .  أما بالنسبة لـFe, Ca, Mg, Na10,000 فهو ppm . 

وهناك عناصر أخرى التي آان يبغي أن تؤخذ بعين اإلعتبار لم تكشف في الخلطات الست 
  ):٤-٢(ا وفقًا لهذه المواصفة في الجدولولكن يمكن تلخيص الحدود المسموح به. المختبرة

  

  .للعناصر في الخرسانة األسمنتي وفقًا للمواصفة األلمانيةالحدود المسموح بها ): ٤-٢(الجدول 
Fe, Na, K, Mg, Ba, S, Cl, P         < 1 % 
Ti, Mn, Ni, Co                          <  0.1% 
In, Dy, Li                               < 0.01 % 
Cd, Eu, Sm                           < 0.001 % 
B, Gd                                <0.00001  % 

وبالتالي يمكن تحديد نسب العناصر وفقًا لنتائج التحليل بالتنشيط النيتروني ومقارنتها مع الحدود 
  ):٥-٢(المسموح بها في المواصفة األلمانية حسب الجدول 

  

 . يعرض نسب العناصر في الخلطات الستة):٥-٢(الجدول 
Mix 01 Mix02 Mix 03 

Fe % 3.1432 Fe % 22.6292 Fe % 10.4692 
Mg % 1.0743 Mg % 1.0771 Mg % 1.6579 
Mn % 0.0872 Sm % 0.0011 Ti % 2.078 
Na % 1.0177 Ti % 1.84       
Ti % 0.2475            
                  

Mix 04 Mix 05 Mix 06 
Fe % 1.052 Fe % 4.5884 Fe % 5.2718 
Mg % 4.6199 Mg % 8.4265 Mg % 7.901 
Ti % 0.1049 Ni % 0.1532 Ni % 0.1449 

            Ti % 0.2196 
  

 والتدفق الفوق حراري 109حسبت نتائج التنشيط باعتماد التدفق الحراري القريب من مرتبة 
آمفاعل ) Atucha 1 NPP( وأخذت هذه التدفقات من محطة أتوتشا النووية األرجنتينية  1010

تم حساب النشاط اإلشعاعي للعناصر التي ) ١-٢( واعتمادًا على المعادلة .]١٣[رجعي نموذجي م
 ٣، في الخلطات األسمنتية الستة وحصلنا على النتائج التالية بعد )١-٢(تم تحليلها، وفقًا للجدول 

أيام من توقف المفاعل وبعد سنة آاملة وذلك إما إلجراء صيانة أو من أجل تفكيك المفاعل بعد 
  .تلك النتائج) ٦-٢(نتهاء عمله يعرض الجدول ا
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 بعد إطفاء المفاعل وتبريده )Atucha 1 NPP( للنكليدات المتشكلة بعد التعرض للتدفق النيتروني لمفاعل أرجنتين مفترض النشاط االشعاعي النوعينتائج حسابات ): ٦-٢(الجدول 
 . أيام وبعد سنة من تفكيك المفاعل٣لمدة 

  أيام ٣د النشاطية بع  
  Mix01   Mix02   Mix03   Mix04   Mix05   Mix06   
  Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un 

As-76 3322.3 63.8 0 0.0E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ba-131 2333.7 139 3315.3 1.9E+02 1361.3 83.345 1546.5 92.6 1500.2 92.606 679.73 42.599 
B-133 15.074 0.9 21.414 1.3E+00 8.7929 0.5383 9.9892 0.6 9.6901 0.5982 4.3905 0.2752 

Ba-135m 1164.9 69.3 1654.9 9.7E+01 679.52 41.603 771.97 46.2 748.86 46.226 339.3 21.264 
Ca-47 58.463 2.3 257.74 8.5E+00 244.5 7.2284 518.29 14.8 201.12 6.2452 190.55 5.976 

Ce-137 1.3929 0.05 2.7859 9.3E-02 1.3929 0.0464 0.1488 0 0.1627 0.0053 0.2391 0.058 
Ce-137m 82.947 2.76 165.89 5.5E+00 82.947 2.7649 8.8616 0.28 9.691 0.318 14.239 3.4561 
Ce-139 8.4477 0.28 16.895 5.6E-01 8.4477 0.2816 0.9025 0.03 0.987 0.0324 1.4502 0.352 
Ce-141 1151.5 38.4 2303 7.7E+01 1151.5 38.384 123.02 3.84 134.54 4.4142 197.68 47.98 
Ce-143 78.772 2.63 157.54 5.3E+00 78.772 2.6257 8.4155 0.26 9.2032 0.302 13.522 3.2822 
Co-60 135513 3962 768700 2.4E+04 348689 7924.7 61892 1823 639527 19019 657753 19812 
Cr-51 14029 889 6233.5 3.8E+02 26515 1636.7 2464.4 154 92685 5705.1 167927 10335 

Cs-134 13846 710 10118 8.9E+02 4260.3 532.54 17751 178 2307.7 355.03 19881 5857.9 
Eu-152 140740 9383 479688 2.9E+04 231048 14074 28148 2346 22284 1172.8 35185 2345.7 
Eu-154 43585 2906 148553 9.1E+03 71552 4358.5 8717 726 6901 363.21 10896 726.42 
Fe-59 12307 361 88602 2.6E+03 40991 1201.2 4119 121 17965 526.62 20641 605.32 

Hf-175 50.207 1.05 315.44 0.0E+00 174.02 3.6801 14.195 0.26 13.669 0.5257 18.138 0.5257 
La-140 4036.8 46.8 6564.9 7.0E+01 3419.6 35.848 470.7 4.68 726.32 7.7931 0 0 
Lu-177 107.3 8.94 715.31 8.9E+01 241.42 17.883 0 0 0 0 0 0 
Na-24 33595 416 0 0.0E+00 4387.1 52.816 5502.8 69.3 7602.3 95.73 0 0 

Nd-147 400.24 25 1197.2 7.1E+01 587.86 37.523 0 0 0 0 0 0 
Nd-147 2E-10 0 5E-10 2.9E-11 2E-10 2E-11 0 0 0 0 0 0 
Ni-65 3E-07 0 5E-07 7.0E-08 3E-07 4E-08 1E-07 0 4E-06 6E-07 4E-06 5E-07 
Rb-86 6867.9 202 4208.3 2.0E+02 2649.5 127.93 949.39 40.4 0 0 0 0 
Sb-122 6698.5 277 1854.6 1.1E+02 747.36 55.36 221.44 27.7 304.48 55.36 0 0 
Sb-124 5788 239 1602.5 9.6E+01 645.77 47.835 191.34 23.9 263.09 47.835 0 0 
Sc-46 18915 728 31155 1.2E+03 18370 727.51 4165 164 16660 618.38 23226 873.01 

Sm-145 0.4014 0.01 0.9923 2.0E-02 0.5151 0.0108 0.0668 0 0.0803 0.0018 0 0 
Sm-153 51074 1033 126251 2.5E+03 65536 1377.3 8493.3 230 10215 229.55 0 0 
Sr-85 1643.7 89.5 6248.5 3.4E+02 2417.2 132.5 698.3 39.4 673.23 39.391 0 0 
Sr-89 0.0002 0 0.0008 4.1E-05 0.0003 2E-05 8E-05 0 8E-05 5E-06 0 0 
Sr-89 1508.3 82.2 5733.8 3.1E+02 2218.1 121.58 640.77 36.1 617.77 36.146 0 0 

Ta-182 10903 890 117935 8.9E+03 59413 4450.4 4005.3 223 4227.9 445.04 9345.8 667.56 
Tb-160 6937.6 788 35161 3.6E+03 16398 1734.4 1734.4 158 1419 157.67 1103.7 315.34 
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Yb-169 1738.8 82.1 11952 5.3E+02 5421.7 246.44 369.66 13.7 547.64 27.382 766.7 54.764 
Yb-175 610.21 28.8 4194.6 1.9E+02 1902.7 86.486 129.73 4.8 192.19 9.6096 269.07 19.219 
Zn-65 1437.5 34 1929.7 5.0E+01 1031.6 31.42 1087.4 24.4 0 0 0 0 
Zr-95 246.26 26.4 1709.7 8.8E+01 890.92 47.056 113.15 9.79 0 0 0 0 
Zr-97 36.951 3.95 256.54 1.3E+01 133.68 7.0607 16.979 1.47 0 0 0 0 
Zr-97 36.951 3.95 256.54 1.3E+01 133.68 7.0607 16.979 1.47 0 0 0 0 

  
  بعد سنة من تفكيك المفاعلالنشاط االشعاعي النوعي  
  Mix01   Mix02   Mix03   Mix04   Mix05   Mix06   
  Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un Activity Un 
                          

As-76 1.43E-96 3E-98 0 0.0E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ba-131 1.36E-06 8E-08 2E-06 1.1E-07 7.924E-07 5E-08 9E-07 5E-08 9E-07 5E-08 4E-07 2E-08 
B-133 8.82E-67 5E-68 1E-66 7.4E-68 5.147E-67 3E-68 6E-67 4E-68 6E-67 4E-68 3E-67 2E-68 

Ba-135m 8.69E-89 5E-90 1E-88 7.2E-90 5.071E-89 3E-90 6E-89 3E-90 6E-89 3E-90 3E-89 2E-90 
Ca-47 9.41E-23 4E-24 4E-22 1.4E-23 3.936E-22 1E-23 8E-22 2E-23 3E-22 1E-23 3E-22 1E-23 

Ce-137 3.5E-291 1E-292 7E-291 2E-292 3.55E-291 1E-292 4E-292 1E-293 4E-292 1E-293 6E-292 1E-292 
Ce-137m 7.78E-75 3E-76 2E-74 5.2E-76 7.784E-75 3E-76 8E-76 3E-77 9E-76 3E-77 1E-75 3E-76 
Ce-139 1.364983 0.0455 2.73 9.1E-02 1.3649832 0.0455 0.1458 0.0045 0.1595 0.0052 0.2343 0.0569 
Ce-141 0.510812 0.017 1.0216 3.4E-02 0.5108122 0.017 0.0546 0.0017 0.0597 0.002 0.0877 0.0213 
Ce-143 4.4E-78 1E-79 9E-78 2.9E-79 4.399E-78 1E-79 5E-79 1E-80 5E-79 2E-80 8E-79 2E-79 
Co-60 118940.3 3477.8 674691 2.1E+04 306045.33 6955.6 54323 1599.8 561315 16693 577313 17389 
Cr-51 1.633006 0.1034 0.7256 4.5E-02 3.0863808 0.1905 0.2869 0.018 10.789 0.6641 19.547 1.203 

Cs-134 9917.328 508.58 7247.3 6.4E+02 3051.4854 381.44 12715 127.15 1652.9 254.29 14240 4195.8 
Eu-152 133665.6 8911 455577 2.8E+04 219434.36 13367 26733 2227.8 21164 1113.9 33416 2227.8 
Eu-154 40233.07 2682.2 137128 8.4E+03 66049.282 4023.3 8046.6 670.55 6370.2 335.28 10058 670.55 
Fe-59 43.78441 1.2843 315.22 9.2E+00 145.83473 4.2737 14.654 0.4304 63.916 1.8736 73.436 2.1536 

Hf-175 1.393198 0.0292 8.7531 0.0E+00 4.82878 0.1021 0.3939 0.0073 0.3793 0.0146 0.5033 0.0146 
La-140 4.58E-62 5E-64 7E-62 8.0E-64 3.878E-62 4E-64 5E-63 5E-65 8E-63 9E-65 0 0 
Lu-177 0.09972 0.0083 0.6648 8.3E-02 0.2243708 0.0166 0 0 0 0 0 0 
Na-24 5.1E-171 6E-173 0 0.0E+00 6.6E-172 8E-174 8E-172 1E-173 1E-171 1E-173 0 0 

Nd-147 4.76E-08 3E-09 1E-07 8.5E-09 6.992E-08 4E-09 0 0 0 0 0 0 
Nd-147 0 0 0 0.0E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ni-65 0 0 0 0.0E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rb-86 0.009929 0.0003 0.0061 2.9E-04 0.0038305 0.0002 0.0014 6E-05 0 0 0 0 
Sb-122 2.92E-37 1E-38 8E-38 4.8E-39 3.26E-38 2E-39 1E-38 1E-39 1E-38 2E-39 0 0 
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Sb-124 89.6087 3.7028 24.809 1.5E+00 9.9976647 0.7406 2.9623 0.3703 4.0731 0.7406 0 0 
Sc-46 947.4852 36.442 1560.6 5.8E+01 920.15385 36.442 208.63 8.1994 834.52 30.975 1163.4 43.73 

Sm-145 0.191914 0.0039 0.4744 9.5E-03 0.2462531 0.0052 0.0319 0.0009 0.0384 0.0009 0 0 
Sm-153 1.53E-52 3E-54 4E-52 7.6E-54 1.963E-52 4E-54 3E-53 7E-55 3E-53 7E-55 0 0 
Sr-85 34.2907 1.8677 130.36 7.1E+00 50.427495 2.7642 14.568 0.8218 14.045 0.8218 0 0 
Sr-89 0 0 0 0.0E+00 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sr-89 10.5375 0.5739 40.059 2.2E+00 15.49633 0.8494 4.4767 0.2525 4.316 0.2525 0 0 

Ta-182 1218.528 99.472 13180 9.9E+02 6639.7355 497.36 447.62 24.868 472.49 49.736 1044.5 74.604 
Tb-160 215.762 24.518 1093.5 1.1E+02 509.98289 53.94 53.94 4.9037 44.133 4.9037 34.326 9.8074 
Yb-169 0.687018 0.0325 4.7226 2.1E-01 2.1421969 0.0974 0.1461 0.0054 0.2164 0.0108 0.3029 0.0216 
Yb-175 5.99E-24 3E-25 4E-23 1.8E-24 1.869E-23 8E-25 1E-24 5E-26 2E-24 9E-26 3E-24 2E-25 
Zn-65 513.8196 12.167 689.77 1.8E+01 368.7521 11.231 388.69 8.704 0 0 0 0 
Zr-95 4.889023 0.5232 33.943 1.7E+00 17.687675 0.9342 2.2465 0.1943 0 0 0 0 
Zr-97 2.2E-155 2E-156 1E-154 8E-156 7.81E-155 4E-156 1E-155 9E-157 0 0 0 0 
Zr-97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  
  
  
  



 ٢٧

) ٦-٢( للخلطات الستة اعتمادا على النشاطيات المحسوبة في الجدول ΣiCi/CLiوتم حساب قيم 
  :نتائج الحسابات) ٧-٢(يعرض الجدول . وذلك بعد تفكك المفاعل بسنة واحدة

  

 . المفاعل للخلطات الستة بعد سمنة من تفكيكΣiCi/CLiيعرض قيم ): ٧-٢(الجدول 
  Mix01 Mix02 Mix03 Mix04 Mix05 Mix06 

�Ci/Cli 132.4 559 261.15 44.569 256.26 275.91 
Un 6.8226 25.5 10.968 2.0234 8.0029 10.656 

ويظهر أيضًا بأن .  بشكل آبير١قد زادت على  ΣiCi/CLiقيم  بأن )١-٢(  رقميبين الشكلو
  . لخلطات الست لها القيمة األدنى بين ا٤الخلطة رقم 

  
  . لكل من الخلطات الستΣiCi/CLiقيم   ): ١-٢(الشكل 

حساب معدل الجرعة الناتجة عن التعرض لواحد غرام من الخرسانة ) ٨-٢(يعرض الجدول 
  .  بعد التبريد لمدة ثالثة أيام على اعتباره منبع نقطيةاإلسمنتي

 .د من الخلطة األسمنتيةحسابات معدل الجرعة اإلشعاعية لغرام واح): ٨-٢(الجدول 
 Mix01 Mix02 Mix03 Mix04 Mix05 Mix06 

Dose rate 12.332 47.7 22.553 3.8998 25.747 26.882 
uncertainty 0.5025 2.02 0.8547 0.1529 0.7912 0.9192 

 ).٢-٢(وبرسم العالقة بين الجرع للخلطات الست نحصل على الشكل 

       
     

  االرتياب     
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من أجل آل خلطة )  ألجل غرام واحد الخرسانةμSv/h( قيم معدالت الجرعة يوضح العالقة بين): ٢-٢(الشكل 

  . من الخلطات الخرسانية
  

  نتيجة التنشيط •
اء          ، ترونات المنخفضة الطاقة  تتأثر آل الخلطات بالن    د االنته شاطيات اإلشعاعية بع حيث تستمر الن

ذي  ، المطلوبةص   الخلو وهذه النشاطيات تتجاوز مستويات   . من استثمار المفاعل و إغالقه     األمر ال
سبب النظائر       ة مشعة ب ة اإلشعاعية نفاي إال ، 60Co, 152Eu, 154Eu, 134Cs يجعل من درع الحماي

شكل                ٤أن الخلطة رقم     بن ال ا ي شكل   ) ١-٢( تبدي درجة نشاطية ومعدل جرعة منخفضين آم و ال
)٢-٢.(  

بعدالت تراآيز ال يمكن   Tiو ، Fe, Mg:   العناصرعلى تحتوي آل خرسانات التدريع السورية 
ز    دآما تع تجاهلها   ة من صخور         األ Ti و   Fe نعنصري ال تراآي ة في الخرسانات المكون ر أهمي آث
سربنتين         ، الهيماتيت ة   ، ولها نفس األهمية أيضا للخرسانات المكونة من صخور ال ، الحصى النهري

تخدام     ائعة االس دولوميت ش خور ال ذلك ص صر      ، وآ ز عن ون تراآي ا تك ة   أMgبينم ر أهمي آث
  .لخرسانات الدلوميت والسربنتين وأقل أهمية لخرسانات الهيماتيت

صر ز عن اوز تراآي د Ni تتج سربنتين الح ي حصى ال ي لوحظت ف سموح   الت واء الم سبب احت  ب
ى   ار عل صى األنه اوز Naح ا يتج انات   Sm بينم ي خرس ئيلة ف ادير ض سموح بمق د الم  الح

  .الهيماتيت
  
  
  

  :ةالنتائج والتوصيات العام
دًا صغيرًا في           ١٠٠ حتى    تسخين العينات  حرارة درجة   مع ارتفاع  .١  درجة مئوية نالحظ فق

ويعزى ذلك لفقدان ماء التبخر     . معامالت التوهين سواء للنيترونات أو ألشعة غاما أو في الكثافة         
ة                . في العينات ) الرطوبة( ذآر للمقاوم وط ي أما من ناحية المقاومة الميكانيكية فال يحصل أي هب
دار  ل وط بمق صل هب ة، ويح انة الفراتي ة والخرس انة الهيماتيتي انة % ١٥-١٠لخرس للخرس

 .الدولوميتية و السربنتينية
ن  .٢ ى ١٠٠م واء       ٤٠٠ حت وهين س امالت الت ي مع وظ ف ر ملح صل أي تغي ة ال يح  درج

ا    عة غام ات أو ألش ين   (للنيترون غير ب وط ص ي   ٣٠٠-٢٠٠هب وهين النيترون ل الت ة لمعام  درج

     معدل اجلرعة الناتج عن اخلرسانة األمسنتية 
μSv/g.   

 .uncertainty     االرتياب 
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ة للخلطة الهي  نخفض                  ). ماتيتي ة، وت انة الهيماتيتي ة والخرس انة الفراتي ة للخرس ة فتبقى ثابت ا الكثاف أم
ين       ة ب انة الدولوميتي سربنتينية و الخرس انة ال يًال للخرس ة٤٠٠ و٣٠٠قل ة  .  درج زداد المقاوم ت

ين   ة ب ين   ٣٠٠ و ٢٠٠الميكانيكي اقص ب ود لتتن ة وتع انة  ٤٠٠ و ٣٠٠ درج تثناء الخرس  باس
 .  درجة٤٠٠ إلى ١٠٠التي تتناقص على طول المجال من الدولوميتية 

ين  .٣ ة ب ا والكثاف عة غام وهين ألش ل الت ت معام ات ٥٠٠-٤٠٠يثب ع الخلط ة لجمي  درج
ل        ذا المعام اقص له ا تن دث فيه ي يح ة الت انة الدولوميتي تثناء الخرس ك   (باس دء تفك سبب ب ب

ات ذا ا       ). الكربون ي ه ي ف وهين النيترون ل الت اقص معام ين يتن ي ح الف ة  . لمج زداد المقاوم وت
 .الميكانيكية لجميع الخلطات في هذا المجال باستثناء الخرسانة الدولوميتية

ة        ٥٠٠بعد   .٤ ة والدولوميتي ستمر انخفاض        .  درجة تنهار عينات الخرسانة الفراتي في حين ي
 . معامل التوهين النيتروني للخرسانة الهيماتيتية والخرسانة السربنتينية

د  .٥ صب٥٥٠عن ة ت ن   درج ل م سربنتينية أق انة ال ة للخرس ة الميكانيكي ن % ٥٠ح المقاوم م
ة         . قيمتها األصلية  ة قيم انة الهيماتيتي غ الخرس د     % ٥٠في حين تبل ا األصلية عن  ٦٥٠من مقاومته
 .درجة مئوية

ة        .٦ ة ٢٠حوالي  (تعد الخرسانة الهيماتيتية هي األفضل في درجات الحرارة العادي ).  مئوي
 .لتدريعية ألشعة غاما والنيترونات والمقاومة الميكانيكيةوذلك من حيث الكفاءة ا

 
د     ، ترونات المنخفضة الطاقة تتأثر آل الخلطات بالن    .٧ شاطيات اإلشعاعية بع ستمر الن حيث ت

ه        ستويات       . االنتهاء من استثمار المفاعل و إغالق شاطيات تتجاوز م ذه الن ة  الخلوص    وه ، المطلوب
سبب النظائر  األمر الذي يجعل من درع الحماية اإلشع  ,60Co, 152Eu, 154Eu اعية نفاية مشعة ب

134Cs ،     شكل  ٤إال أن الخلطة رقم ) ١-٢( تبدي درجة نشاطية ومعدل جرعة منخفضين آما يبن ال
 ).٢-٢(و الشكل 

سورية حتت .٨ دريع ال انات الت ل خرس ى وي آ دال Tiو ، Fe, Mg:   العناصرعل ز ال تبمع  تراآي
ة من صخور      األ Ti و   Fe نعنصريال تراآيز   دآما تع يمكن تجاهلها    آثر أهمية في الخرسانات المكون

ت سربنتين ، الهيماتي ن صخور ال ة م انات المكون ضا للخرس ة أي ا نفس األهمي ة، وله ، الحصى النهري
انات     Mgبينما تكون تراآيز عنصر         ، وآذلك صخور الدولوميت شائعة االستخدام      أآثر أهمية لخرس

 .ية لخرسانات الهيماتيتالدلوميت والسربنتين وأقل أهم
صر  .٩ ز عن اوز تراآي د     Ni تتج سربنتين الح ي حصى ال ي لوحظت ف سموحالت واء الم سبب احت  ب

 . الحد المسموح بمقادير ضئيلة في خرسانات الهيماتيتSm بينما يتجاوز Naحصى األنهار على 
  :من وجهة نظر التنشيط النتروني فإن النتائج ال تتوافق مع المواصفة األلمانية .١٠

)DIN 25413, Klassifikation von Abschirmbetonen nach Elementanteilen – 
Abschirmung von.(   

ة، لكن العناصر         Ba و Ti, Mg حيث أن العناصر   ار نصف طويل شكل نظائر مشعة ذات أعم  ال ت
Co, Eu و Cs    دات المشعة األ ر النكلي ا تعتب ة    والتي تم إهمالها وفقًا للمواصفة األلمانية فإنه ر أهمي آث

 . واألآثر تأثيرًا بين العناصر التي تم آشفها بالتحليل
سليح يجب أن يؤخذ بالحسبان                      .١١ د الت إن هذه النتائج هي لخرسانة إسمنتية غير مسلحة، إذ أن حدي

 . في الحاالت الحقيقة
ي  .١٢ ر التخريب االشعاعي وخصوصا النيترون ذ أث م يؤخ دم  وأل انة لع ات الخرس ى مرآب ره عل ث

رح من أجل دراسة التخريب االشعاعي               ، كانيات حاليا داخل القطر    توفر االم  ذلك نقت في دراسات    (ل
ذا األمر          ) مستقبلية ة في ه ا      (التعاون مع جهات خارجي ة او أوآراني يا االتحادي ثال  روس ة    ، )م او أي جه

 .جالميمكن ان تتعاون في هذا ال
  .ي سورياتعتبر هذه النتائج هامة جدًا ألي مشروع مفاعل نووي مستقبلي ف .١٣
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الح،       • د الم سلة              . ١٩٧٩أحمد خال ة في قاعدة الكريتاسي بسل ة الحديدي التوضعات الحطامي

 .١٩٧٩تموز –  العدد الرابع -المجلة الجيولوجية السورية.  منطقة عفرين-الكرداغ
ة         . ١٩٩٣بسام قطاع و ميساء قنبور،       • مسح استطالعي من أجل الكشف عن الفلزات الثقيل

ي الرم سوري ف ساحل ال داد ال ى امت شاطئية عل سورية-ال ال ة ال ة الذري ة الطاق سم - هيئ  ق
 .٦٤ت د ع /ج-الجيولوجيا

وليتي في شمال غرب            . ١٩٨٥آنيبر و محمد رقية،     . ل. ا. د • د األفي الوضع البنيوي للمعق
 .١٩٨٥آذار - العدد الثامن- المجلة الجيولوجية السورية-سوريا

دين،    • ن ال ب زي ب رزوق و وهي ون  . ١٩٨٥ رات ا البيت شق  -تكنولوجي ة دم ة ( جامع آلي
  .١٩٨٦-١٩٨٥، )الهندسة المدنية



 ٣٣

ة          . ١٩٧٧رالف روسكي و عصام جرمقاني،         • مذآرة إيضاحية عن الخريطة الجيولوجي
داد       – ٥٠٠٠٠/١ مقياس   -السورية اس طرطوس، إع ابو يوسف   :  رقعة باني  المؤسسة   -ش

 .العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية
ت، حت. ر • و . ١٩٦٨اح د راج ز حدي ة ترآي ا و  -دراس ة للجيولوجي سة العام ر المؤس  تقري

 .الثروة المعدنية
ان • ر عثم ة  .١٩٨٥ زاه اعالت النووي دريع المف ون ت ي  ( بيت الوريوس ف ل البك ة لني دراس

 ).الهندسة المدنية
ر                . ١٩٦٧فاضل معقدة،    • د الكبي ة و عاي ة في منطقتي الطبق  -تقارير عن الظواهر الباريتي

 .لمؤسسة العامة للجيولوجياا
ازامين و ف. غ.ف • وف، . ف.آ ة  . ١٩٦١آوالآ ن الخارط ضاحية ع ذآرة اإلي الم

  .٥٠٠٠٠/١ مقياس -الجيولوجية لمنطقة البسيط
ة،  • و رومي د أب داني. ١٩٧٩محم ة الزب ي منطق سورية ف د ال ات الحدي ز خام ة -ترآي  المجل

 .١٩٧٩ تموز - العدد الرابع-الجيولوجية السورية
سوري           . ١٩٨١ برهان عطائي،    محمد •  –الثروات الفلزية االقتصادية في القطر العربي ال

 .١٩٨٢-١٩٨١ آتاب الجيولوجيا االقتصادية، -التوضعات المعدنية
  جامعة دمشق   -مواد البناء و اختباراتها     . ١٩٨٩محمد راتب سطاس و أندرواس سعود،        •

 .١٩٩٠-١٩٨٩، )آلية الهندسة المدنية(
ة،  • د رقي ي  . ١٩٨١محم ة ف ات الحديدي واع الخام ائي و أن وجي و الكيمي ب المينرال الترآي

 .١٩٨١ ٢ت- العدد السابع- المجلة الجيولوجية السورية-منطقة الزبداني
ب،    • عبان نجي د ش داني     . ١٩٧٥محم د الزب شروع حدي ن م ر ع ة  –تقري سة العام  المؤس

 .للجيولوجيا و الثروة المعدنية
اس و م • ود عب ي موسى. محم ة .١٩٩٢ محسن عل ة للخصائص المينرالوجي ة أولي  دراس

دموس       و و الق ي راج ي منطقت د ف زات الحدي سورية    -لفل ة ال ة الذري ة الطاق سم - هيئ  ق
  . ١٩٩٢ تشرين ثاني - ٤٨ت د ع / ج-الجيولوجيا

دراسة أولية للخصائص المنرالوجية لحجر     . ١٩٩٣محمود عباس و محسن علي موسى،        •
سورية          -شرقيةرمل األساس في سلسلة لبنان ال      ة ال ة الذري ة الطاق ا    – هيئ سم الجيولوجي  - ق

 .٥٢ت د ع /ج
دي، . ع.م • ي   . ١٩٨٥حمي ة ف ة األفيوليتي ت المجموع ب آرومي ن ترآي دة ع ات جدي معطي

 .١٩٨٥ آذار - العدد الثامن- المجلة الجيولوجية السورية-شمال غرب سوريا
ور   . ١٩٨١معتز حواصلي،    • ام   تقرير عن أعمال فرقة تنقيب عن الب ، ١٩٨١ون خالل ع

ة          -تقرير لمحة عن البورون في سوريا       روة المعدني نفط و الث ة     – وزارة ال  المؤسسة العام
 .للجيولوجيا
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  .تأثير الحرارة على المقاومة الميكانيكية للخرسانة): ١(ملحق 
 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ١-١م(جدول 

  .لخرسانة محلية ذات حصويات دولوميتيه
  

 رقم العينة
درجة 
حرارة 
 التسخين

مقاومة 
 الكسر 

مقاومة الكسر 
  يوم٢٨بعمر 

متوسط 
المقاومة بعمر 

  يوم٢٨

االنحراف 
 المعياري

النسبة إلى 
المقاومة بدون 

 تسخين

D-1 219,000 175,200 

D-2 187,300 149,840 

D-3 

500 

196,800 157,440 

160,827 13,015 0,550 

D-4 215,800 172,640 

D-5 203,200 162,560 

D-6 

400 

249,000 199,200 

178,133 18,928 0,609 

D-7 238,400 190,720 

D-8 244,100 195,280 

D-9 

300 

249,800 199,840 

195,280 4,560 0,667 



 ٣٥

D-10 253,000 202,400 

D-11 253,200 202,560 

D-12 

200 

293,400 234,720 

213,227 18,614 0,729 

D-13 292,700 234,160 

D-14 344,500 275,600 

D-15 

100 

314,700 251,760 

253,840 20,798 0,867 

D-22 348,600 313,740 

D-23 301,200 271,080 

D-24 

20 

325,600 293,040 

292,620 21,333 1,000 

D-19 

D-20 

D-21 

700 

D-25 800 

D-26 

D-27 

D-28 

D-29 

D-30 

600 

  درجة مئوية فما فوق انهارت تلقائيًا٦٠٠جميع المكعبات التي سخنت من 

  
  

جة الحرارة لخرسانة محلية ذات  سم مع تغيرات در١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٢-١م(جدول 
  .سربنتينيةحصويات 

 رقم العينة
درجة 
حرارة 
 التسخين

مقاومة 
 الكسر 

مقاومة الكسر 
  يوم٢٨بعمر 

متوسط 
المقاومة بعمر 

  يوم٢٨

االنحراف 
 المعياري

النسبة إلى 
المقاومة بدون 

 تسخين

S-19 800 40,000 32,000 32,000 0,000 0,141 

S-30 53,000 42,400 

S-29 44,300 35,440 

S-28 

700 

47,100 37,680 

38,507 3,553 0,170 

S-27 130,100 104,080 

S-26 117,800 94,240 

S-25 

600 

167,700 134,160 

110,827 20,798 0,489 

S-1 238,200 190,560 

S-2 233,200 186,560 

S-3 

500 

197,500 158,000 

178,373 17,757 0,786 

S-4 186,700 149,360 

S-5 207,800 166,240 

S-6 

400 

246,300 197,040 

170,880 24,176 0,753 

S-7 300 251,300 201,040 185,280 13,825 0,817 



 ٣٦

S-8 224,500 179,600 

S-9 219,000 175,200 

S-10 218,600 174,880 

S-11 192,600 154,080 

S-12 

200 

205,300 164,240 

164,400 10,401 0,725 

S-13 230,000 184,000 

S-14 287,000 229,600 

S-15 

100 

244,000 195,200 

202,933 23,763 0,895 

S-16 325,300 260,240 

S-17 291,500 233,200 

S-18 270,600 216,480 

S-22 249,700 233,053 

S-23 216,300 201,879 

S-24 

20 

231,700 216,253 

226,851 20,184 1,000 

  
  
  
  
  

 سم مع تغيرات درجة الحرارة لخرسانة محلية ذات ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٣-١م(جدول 
  .فراتيةحصويات 

  

 رقم العينة
درجة 
حرارة 
 التسخين

مقاومة 
 الكسر 

مقاومة الكسر 
 يوم ٢٨بعمر 

متوسط 
المقاومة بعمر 

  يوم٢٨

االنحراف 
 المعياري

النسبة إلى 
المقاومة بدون 

 تسخين

F-19 800 

F-20 

F-21 

F-28 

700 

F-25 

F-26 

F-27 

600 

  درجة مئوية فما فوق انهارت تلقائيًا٦٠٠جميع المكعبات التي سخنت من 

F-1 154,100 123,280 

F-2 139,300 111,440 

F-3 

500 

141,500 113,200 

115,973 6,389 0,539 

F-4 135,800 108,640 

F-5 152,200 121,760 

F-6 

400 

155,800 124,640 

118,347 8,529 0,550 

F-7 242,900 194,320 

F-8 

300 

275,200 220,160 

212,347 15,658 0,987 



 ٣٧

F-9 278,200 222,560 

F-10 243,300 194,640 

F-11 209,900 167,920 

F-12 

200 

223,700 178,960 

180,507 13,427 0,839 

F-13 299,900 239,920 

F-14 260,600 208,480 

F-15 

100 

222,800 178,240 

208,880 30,842 0,971 

F-16 277,900 222,320 

F-17 290,400 232,320 

F-18 254,500 203,600 

F-22 257,100 231,390 

F-23 240,500 216,450 

F-24 

20 

205,500 184,950 

215,172 18,205 1,000 

  
  

 سم مع تغيرات درجة الحرارة لخرسانة محلية ذات ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٤-١م(جدول 
  .هيماتيتيةحصويات 

  

 رقم العينة
درجة 
حرارة 

 سخينالت

مقاومة 
 الكسر 

مقاومة الكسر 
  يوم٢٨بعمر 

متوسط 
المقاومة بعمر 

  يوم٢٨

االنحراف 
 المعياري

النسبة إلى 
المقاومة بدون 

 تسخين

H-33 

H-32 
 انهارت هذه المكعبات تلقائيًا

H-31 

800 

55,500 44,400 44,400 0,000 0,142 

H-30 78,800 63,040 

H-29 132,400 105,920 

H-28 

700 

224,500 179,600 

116,187 58,954 0,372 

H-27 280,300 224,240 

H-26 316,200 252,960 

H-25 

600 

285,800 228,640 

235,280 15,469 0,754 

H-1 420,200 336,160 

H-2 286,800 229,440 

H-3 

500 

266,300 213,040 

259,547 66,854 0,832 

H-4 285,500 228,400 

H-5 279,600 223,680 

H-6 

400 

254,100 203,280 

218,453 13,351 0,700 

H-10 470,900 376,720 

H-11 

300 

373,000 298,400 

322,880 46,691 1,035 



 ٣٨

H-12 366,900 293,520 

H-13 387,400 309,920 

H-14 375,100 300,080 

H-15 

200 

283,600 226,880 

278,960 45,370 0,894 

H-16 420,400 336,320 

H-17 402,200 321,760 

H-18 

100 

368,200 294,560 

317,547 21,196 1,017 

H-19 361,700 289,360 

H-20 476,600 381,280 

H-21 399,500 319,600 

H-22 428,000 342,400 

H-23 359,900 287,920 

H-24 

20 

315,100 252,080 

312,107 45,748 1,000 

  
  
  

 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٥-١م(جدول 
  .ألنواع مختلفة من الخرسانة

الحرارة    %نسبة المقاومة بعد التسخين للمقاومة قبل التسخين
درجة (

 D F S H ) مئوية

800 0,141 0,142 

700 0,170 0,372 

600 

 انهيار رانهيا

0,489 0,754 

500 0,550 0,539 0,786 0,832 

400 0,609 0,550 0,753 0,700 

300 0,667 0,987 0,817 1,035 

200 0,729 0,839 0,725 0,894 

100 0,867 0,971 0,895 1,017 

20 1,000 1,000 1,000 1,000 
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 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ١-١م(شكل 

  .لخرسانة محلية ذات حصويات دولوميتيه
  
  
  
  

0,1410,170

0,489

0,7860,753
0,817

0,725

0,895
1,000

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Degree, C

%

  
 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٢-١م(شكل 
  .رسانة محلية ذات حصويات سربنتينيةلخ
  
  
  



 ٤٠

0,5390,550

0,987

0,839
0,9711,000

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 100 200 300 400 500 600
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%

  
 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٣-١م(شكل 

  .لخرسانة محلية ذات حصويات فراتية
  
  

0,372

0,754
0,832

0,700

1,035

0,894
1,0171,000

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Degree, C

%

  
 سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠ الضغط لمكعبات تغير المقاومة المكعبية على): ٤-١م(شكل 

  .لخرسانة محلية ذات حصويات هيماتيتية
  
  
  
  



 ٤١

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

درجة مئوية

%

حصويات دولوميتية
حصويات فراتية
حصويات سربنتينية
حصويات هيماتيتية

ألنواع مختلفة من  سم مع تغيرات درجة الحرارة ١٠*١٠*١٠تغير المقاومة المكعبية على الضغط لمكعبات ): ٥-١م (شكل 
  .الخرسانة المحلية

  
  
  
  
  

  TGA وDSCنتائج التحليل الحراري بتقانتي  ):٢(ملحق 
  

ا اإلشعاع         ١٣تم التحليل الحراري لـ      سم تكنولوجي ة    باستخدام     عينة مختلفة في ق داء  DSCتقان   ابت
ة  ن الدرج ى ٣٠م ة حت دل ٥٥٠ مئوي ة وبمع ة مئوي ات١٠ درج ة/درج ل . دقيق راء التحلي م إج وت

دل ٩٠٠ مئوية حتى ٣٠ من الدرجة    TGAبتقانة   ة / درجات ١٠  مئوية بمع  )١-٢م(الجدول  . دقيق
  :يبين رموز العينات التي تم تحليلها

  
  .رموز العينات التي تم تحليلها): ١-٢م(جدول 

  توصيف العينة  الرمز
R1  عينة من الرمل الدولوميتي  
R2 عينة من الرمل الهيماتيتي  
R3 عينة من الرمل السربنتيني  
R4 عينة من الرمل الفراتي  
P1 بحص الفراتيعينة من ال  

RD22 عينة من الخرسانة الدولوميتية  
PD22 عينة من الخرسانة الدولوميتيه  
PS22 عينة من الخرسانة السربنتينية  
RS22 عينة من الخرسانة السربنتينية  
RH19 عينة من الخرسانة الهيماتيتية  
PH19 عينة من الخرسانة الهيماتيتية  
PF22 عينة من الخرسانة الفراتية  



 ٤٢

PF22 عينة من الخرسانة الفراتية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحلية كوناتالتدريع األمثل لمفاعل طاقة باستخدام الم
  **مازن النصـار. م، بدر نعـوم. ك، *سـراج يوسف. م، **محمد حسـان خريطة. د، سـامر الحـاج علي. د

  سوريا، دمشق، ٦٠٩١ب . ص، هيئة الطاقة الذرية، قسم الهندسة النووية
  سوريا، دمشق، ٦٠٩١ب . ص،  هيئة الطاقة الذرية، لخدمات الفنيةقسم ا*
  سوريا، دمشق، ٦٠٩١ب . ص،  هيئة الطاقة الذرية، قسم الوقاية واألمان**

  :صـملخ
ووي مستقبلي في سوريا                        دريع مفاعل ن ة مرشحة لت ، تم في هذا العمل دراسة عدة تصاميم لخلطات خرسانية محلي

ة            وشمل البحث إمكانية توهين هذ     دفقات النيتروني ذلك للت ا وآ ات ألشعة غام ذلك        ، ه العين ة وآ في الظروف االعتيادي

ه في ظروف                  الفيزيائيالثبات   ذي يمكن حدوث  و التوهيني في حال تعرض الخرسانة لدرجات حرارة مرتفعة األمر ال

  المفاعل النووي

شيط الن        ى درع       وآذلك تم دراسة قابلية العناصر الداخلة في ترآيب الخرسانة للتن ك من أجل الحصول عل تروني وذل

أقل ما يمكن من حيث الجرعة ونظائر ( خرساني بحيث تكون المواد المكونة له منخفضة القابلية للتنشيط اإلشعاعي      

  ).مشعة ذات أعمار نصف قصيرة

ه                    ى أن شغيل المفاعل باإلضافة إل اء ت  سيكون  وبهذا األسلوب يمكن أن نحصل على تدريع بيولوجي للمفاعل آمن أثن

  . بعد تفكيك المفاعل واالنتهاء من استثماره نفاية مشعة أقل ضررًا منها في حال لو تم استخدام مواد عيارية عادية

  .خرسانة مفاعالت نووية. تنشيط نتروني، توهين إشعاعي، تدريع إشعاعي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 



 ٤٣

Some local concrete mixtures have been picked out (selected) to be studied as 
shielding concrete for prospective nuclear power reactor in Syria.  
This research has interested in the attenuation of gamma radiation and neutron 
fluxes by these local concretes in the ordinary conditions.  In addition to the heat 
effect on the shielding and physical properties of  local concrete.  
Furthermore the neutron activation of the elements of the local concrete mixtures 
have been studied that for selection the low-activation materials (low dose rate and 
short half life radioisotopes).  
In this way biological shielding for nuclear reactor can be safe during operation of 
nuclear power reactor, in addition to be low radioactive waste after 
decommissioning the reactor. 
 

Key Words: nuclear reactor concrete, radiation shielding, attenuation, neutron 
activation.  
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