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الخواص اإلشعاعية والميكانيكية  في ةدراسة تأثير إضافات عضوية وال عضوي
  لخرسانة التدريع اإلشعاعي

  محمد حسان خريطة، سراج يوسف، مازن نصار

  خالصة
ال عضوية في الخواص اإلشعاعية والميكانيكية يتضمن هذا العمل دراسة تأثير إضافات عضوية و 

  لخرسانة التدريع اإلشعاعي، إذ يتضمن التقرير النهائي أربعة فصول.

في الفصل األول بيان استعمال رماد الوقود كإضافة في خرسانة التدريع اإلشعاعي. لوحظ أن تم 
كل من الكثافة % يخفض قيم 15استعمال مسحوق الكربون كإضافة للخرسانة بنسبة تصل حتى 

ألشعة غاما وللنترونات بصورة طفيفة، ولكنه يزيد في الوقت نفسه من متانة الخرسانة ومعامالت التوهين 
  وسهولة تشغيلها ويخفض من قيم االنحراف المعياري في نتائج كسر العينات. 

الخواص التدريعيه  أما في الفصل الثاني فقد تمت دراسة تأثير النسبة االبتدائية للماء على اإلسمنت في
للبيتون العادي، إذ تبين أنه ال يوجد تأثير ملموس لتغير نسبة الماء إلى االسمنت في الخواص التدريعيه 

في  (W/C)للبيتون العادي في درجة حرارة الغرفة، والتأثير الوحيد هو تأثير ميكانيكي، إذ تؤثر النسبة 
  متانة العينات المدروسة عند ازدياد األول. 

مركبات البور إلى خرسانات التدريع اإلشعاعي، حيث تبين الفصل الثالث تمت دراسة تأثير إضافة  وفي
أنه من غير المناسب إضافة حمض البوريك ومسحوقه الزجاجي لتحسين خواص التدريع للخرسانة نتيجة 

الكلي الوزن % من 1.5لآلثار الضارة في عملية تصلب اإلسمنت، ولكن يمكن إضافة البوراكس حتى 
للخرسانة دون أن يتسبب ذلك في خفض متانة الخرسانة. وليس إلضافة البوراكس أي تأثير يذكر في 

سم)، ولكن هناك بعض التأثيرات اإليجابية  10كفاءة التدريع ضد النترونات في الخرسانة الرقيقة (حتى 
  في خفض الجرعة الناجم عن أشعة غاما الناجمة عن األسر النتروني.

الرابع تمت دراسة استعمال نفايات البولي ايتيلن المدوَّرة في خرسانات التدريع اإلشعاعي، إذ  في الفصل
تبين أن استعمال هذه النفايات في الخرسانة ال يؤثر في خواص التدريع بشكل ملحوظ، ويمكن تجاهل 

ها اجهادات عالية التأثير في قيم المتانة لهذه الخرسانة نظرًا ألن معظم الدروع سميكة وال تتشكل ضمن
  القيم.

  الكلمات المفتاحية

 خرسانة تدريعية، إضافات، مسحوق كربون، بور، نسبة ماء لالسمنت، بولي اثيلين.
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The effect of some organic and non-organic additions 
on the shielding and mechanical properties of 

radiation shielding concrete 

M.H. Kharita, S. Yousef, M. Al-Nassar 

Abstract   
Few studies on the effect of some additives on the shielding properties of 
concrete have been carried out in this research. These studies included 
the effect of carbon powder, boron compounds, and waste polyethylene. 
The effect of water to cement ratio has been studied too. 

The research results showed that carbon powder and some boron 
compounds could be used to improve shielding concrete properties, and 
the possibility to add waste polyethylene in shielding concrete without 
effects on shielding properties. No significant effect for water to cement 
ratio on shielding properties of concrete. 
Keywords  

Shielding concrete, additives, carbon powder, boron, water to cement 
ratio, polyethylene. 
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  ال رماد الوقود كإضافة في خرسانة التدريع اإلشعاعياستعمالفصل األول: 
  

  مقدمة:
تلعب اإلضافات دورًا هامًا في تغيير خواص الخرسانة. ويعد العقد الماضي فعًال عقد اإلضافات 

الخرسانية. ففي العشر سنوات الماضية شهدت سوق اإلضافات الخرسانية طرح مئات األنواع 
  من هذه اإلضافات. 

حيان كان هناك هدف مزدوج من استعمال اإلضافات، فمن جهة تعمل هذه وفي كثير من األ
هذه اإلضافات غالبًا تكون اإلضافات على تحسين خواص الخرسانة اإلسمنتية ومن جهة أخرى 

نفايات سامة أو مؤذية ناتجة عن الصناعة. فيساهم استعمال هذه اإلضافات في االستفادة من 
برز األمثلة على هذه الحالة استعمال هباب السيليكا الناتج عن هذه النفايات واحتوائها. ومن أ

ج في تحسين خواص الخرسانة وترويجها عالميًا، حتى أصبحت يفي النرو  واسعٍ  الصناعة بشكلٍ 
  .جيهذه المادة من أشهر اإلضافات الفلزية للخرسانة، ومن أبرز منتجيها النرو 

ترط أن تلعب دورًا إنشائيًا ويكفي أن تحمل هذه على الرغم من أن الدروع اإلشعاعية عادة ال يش
الدروع نفسها. فإنه في أحيان أخرى تلعب هذه الدروع دورًا إنشائيًا هامًا، وبالذات الدروع 

الخرسانية. ومن األمثلة على ذلك جدران حاوية األمان لمفاعالت الطاقة. حيث تتعرض هذه 
ادث. وبالتالي كان من المفيد دراسة تحسين الجدران إلجهادات معتبرة وبخاصة في حاالت الحو 

الخواص الميكانيكية والتشغيلية لخرسانة التدريع اإلشعاعي باستعمال بعض اإلضافات المحلية 
  منخفضة الكلفة.

  
  المواد والطرائق:

استعمل مسحوق الفحم الكربوني كإضافة للخرسانة بنسب مختلفة. تم تصميم خلطة خرسانية 
ية هيماتيتية (خامات الحديد) بينت التحاليل بتقانة انعراج األشعة السينية باستعمال حصويات محل

% مع وجود الماغنيتيت والغوتيت ونسبة 100-43أنها تحوي على الهيماتيت بنسب تتراوح بين 
  % ونسب من الكالسيت والدولوميت والغضار و الكوارتز.50-5عالية من األناتاز بين 

  
الجداول التالية التدرج الحبي تبين مكعبًا خرسانيًا مخبريًا.  45صب استعملت الطرق المعتادة في 

  للحصويات المستخدمة ونسب المواد في العينات المختلفة.
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  ): التدرج الحبي للبحص المستخدم. 1الجدول (
Total 

passed 
% 

Sieve 
size 

100 1 1/2 
87.23 1 
74.75 3/4 
51.23 1/2 
35.24 3/8 
0.47 N4 

0 N8 
0 base 

  
  

  ): التدرج الحبي للرمل المستخدم.2الجدول (
Total 

passed 
% 

Sieve 
size 

98.45 N4 
60.54 N8 
32.18 N16 
18.41 N30 
11.07 N50 
6.32 N100 
3.72 N200 

0 base 

  
  

    
  
  

  ): نسب المواد في الخرسانة المدروسة.3الجدول (
 cement sand gravelwater plasticizer ash 

slump 
mm 

fresh 
weight 

C-0 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0 50 - 
C-3 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0.03 140 2.72 
C-6 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0.06 135 2.7 
C-9 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0.09 100 2.71 
C-12 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0.12 140 2.66 
C-15 1 1.8 2.7 0.55 0.015 0.15 0 2.66 

  
الخواص التدريعيه للخرسانة بتحديد  فيجرى دراسة تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون 

بيريليوم. -ومنبع من األمريسيوم Cs-137معامل التوهين الخطي وسماكة النصف من أجل منبع 
  الطيف النتروني للمنبع المستخدم. 1الشكل يبين 

ة الخرسانة ومتانتها، حيث كسرت العينات كثاف فيكما درس تأثير النسب المختلفة من الكربون 
  يوم وحددت مقاومتها على الضغط. 28بعمر 
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  ): الطيف النتروني للمنبع المستخدم.1الشكل (

  
  النتائج والمناقشة:

الوزن  فييبينان تأثير النسب المختلفة لإلضافة الكربونية  2الشكل و  4الجدول من ُيبيِّن كلٌّ 
  صلب.بعد الت  الحجمي للخرسانة

  
  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في الوزن الحجمي للخرسانة المدروسة.4الجدول (

ash/cement 
specific 
weight 
g/cm3 

St.Dv 
g/cm3 

0 2.725 0.065 
3 2.668 0.052 
6 2.641 0.040 
9 2.618 0.042 
12 2.612 0.023 
15 2.614 0.049 
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  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في الوزن الحجمي للخرسانة المدروسة.2الشكل (

  
نالحظ من الشكل السابق تناقص الوزن الحجمي للخرسانة مع زيادة نسبة مسحوق الكربون، و 

% لم يتجاوز انخفاض الوزن 6نالحظ أن هذا التأثير غير كبير فمن أجل نسبة مسحوق كربون 
  من الوزن الحجمي دون أي إضافة، بالتالي ربما يمكن إهمال هذا التأثير.% 3الحجمي 

  
- نتائج دراسة توهين األشعة النترونية لمنبع من األمريسيوم 3والشكل  5ُيبيِّن كلٌّ من الجدول 

  بريليوم للخرسانة المدروسة وبنسب مختلفة من مسحوق الكربون.
  

  لكربون في الخواص التوهينية للخرسانة المدروسة للنترونات.): تأثير النسب المختلفة لمسحوق ا5الجدول (

ash/cement 
mean 

transmission 
St.Dv 

Attenuation 
coefficient 

(1/cm)  
HVL (cm) 

(HVL-HVL0) 
HVL 

C-0 - - 0.1 6.93 0.00 

C-3 0.375 0.010 0.098 7.07 0.020 

C-6 0.375 0.012 0.098 7.06 0.018 

C-9 0.381 0.013 0.096 7.19 0.037 

C-12 0.375 0.013 0.098 7.06 0.019 

C-15 0.374 0.015 0.098 7.05 0.017 
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  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في خواص توهين النترونات للخرسانة المدروسة.3الشكل ( 
 

فعالية توهين النترونات مع زيادة نسبة  نالحظ من الشكل والجدول السابقين حصول تناقص في
نسبة التناقص في قيمة سماكة  % ثم ثبات فعالية التوهين، حيث وصلت9ن حتى مسحوق الكربو 

  % مسحوق كربون.9% من أجل 3.6 إلىالنصف 
للخرسانة  Cs-137نتائج دراسة توهين أشعة غاما بطاقة  4والشكل  6ُيبيِّن كلٌّ من الجدول 

  مختلفة من مسحوق الكربون. المدروسة وبنسب 
  

  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في الخواص التوهينية للخرسانة المدروسة لألشعة غاما.6الجدول (

ash/cement 
mean 

transmission 
St.Dv 

attenuation 
coefficient 

(1/cm)  
HVL (cm) 

(HVL-HVL0) 
HVL 

C-0   0.212 3.270 0 

C-3 0.128 0.005 0.206 3.370 0.031 

C-6 0.129 0.007 0.205 3.388 0.036 

C-9 0.137 0.003 0.199 3.488 0.067 

C-12 0.136 0.002 0.120 3.471 0.061 

C-15 0.137 0.002 0.199 3.488 0.067 
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  أشعة غاما للخرسانة المدروسة. ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في خواص توهين4الشكل ( 
  

وبالتالي تناقص الفعالية التدريعية مع  ،نالحظ من الشكل والجدول السابقين ازدياد سماكة النصف
% في سماكة 3.6% مسحوق كربون هناك نقصان بمقدار 6زيادة نسبة الكربون، ومن أجل 

  النصف.
  

  ام مكبس هيدروليكي. أخيرًا تم اختبار العينات الخرسانية على قوة ضغط باستخد
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  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في متانة الخرسانة المدروسة.5الشكل (
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  ): تأثير النسب المختلفة لمسحوق الكربون في متانة الخرسانة المدروسة.7الجدول (
ash/cement 

Strength 
Kg/cm2 St.Dv 

(F-F0)  
F 

0% 312.1 45.7 0 

3% 322.0 47.9 0.03160138 

6% 359.5 21.1 0.15200324 

9% 264.4 16.6 -0.15300769 

12% 252.8 10.4 -0.19007908 

15% 274.2 7.6 -0.12159851 

  
نالحظ من الشكل والجدول السابقين، أوًال تناقص قيمة االنحراف المعياري مع زيادة نسبة 

حيث بلغت نسبة الزيادة  ،% مسحوق كربون6د المتانة حتى تزايأيضًا مسحوق الكربون. نالحظ 
  % ثم تناقصها تدريجيًا.15في المتانة 

  
  االستنتاجات:

% يخفض الكثافة ومعامالت 15إن استعمال مسحوق الكربون كإضافة للخرسانة بنسب حتى 
نة و في الوقت نفسه من متانة الخرساويزيد  شعة غاما وللنترونات بصورة طفيفة،التوهين أل

  المعياري في نتائج كسر العينات. االنحرافسهولة تشغيلها و يقلل من قيم 
حيث أعطت هذه النسبة انخفاضًا صغيرًا في قيم  ،% من مسحوق الكربون6ينصح بنسبة 

  %.15معامالت التوهين للنترونات و أشعة غاما وزيادة معتبرة في المتانة بحدود 
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  الخواص فيتأثير النسبة االبتدائية للماء إلى االسمنت الفصل الثاني: 

  التدريعية للبيتون العادي 
  

  
  مقدمة: .1

استخدم البيتون في بناء المنشآت النووية بسبب تمتعه بخاصتين أساسيتين: قوته البنيوية وقدرته 
مية معروفة لوجود الهيدروجين في درع . وهناك أه(Fillmore 2004)على تدريع األشعة 

. يحوي الماء (Kallan 1989)إشعاعي من البيتون، وخاصة فيما يتعلق بتوهين النيترونات 
نسبة عالية من الهيدروجين. وبالتالي فإن المحتوى المائي في البيتون المتصلب هو معامل ذو 

في توهين النيترونات أهمية عالية عند تقدير فاعلية الدروع البيتونية المستخدمة 
(ANSI/ANS-6.4-1985,1985;Hilsdorf,1967) ال ينحصر تأثير المحتوى المائي في .

البيتون على توهين النيترونات في الدروع اإلشعاعية فقط. وٕانما يكون له تأثير على خصائص 
 Kallan)رع التوزع الحراري والضغوط الحرارية في الد يأخرى للبيتون كالناقلية الحرارية وبالتال

1989).  
في الخلطة.  (w/c)من جهة أخرى، يوٌصَ◌ف عادة البيتون بالنسبة الكتلية للماء إلى االسمنت 

زادت  w/cوأكثر من ذلك هذه النسبة ذات عالقة عكسية بمتانة البيتون: كلما نقصت النسبة 
مية هذه النسبة بمساتتحكم . (Bentz and Aitcin, 2008; Shacklock, 1977)المتانة 

الجبلة االسمنتية. وبالنتيجة اعتبرت هذه النسبة لفترة طويلة كمعامل خلط مفتاحي لتحديد نوعية 
  .(Dowell and Cramer, 2002)البيتون 

يضاف الماء كأحد مكونات الخلطة البيتونية. عند الوصول إلى تفاعل الهدرجة، يصبح الماء 
درج. يلتصق الماء المتفاعل أو المرتبط كيميائيًا الحر في الخلطة مرتبطًا كيميائيًا باالسمنت المه

بالبيتون وال يمكن فقدانه بالتبخير. الماء المتبقي في مسامات عجينة الماء مع االسمنت يعمل 
هذا الماء "الماء الحر". وهو يمكن أن ينتشر يدعى كمصدر للماء المتفاعل خالل فترة الهدرجة. 
في ظروف الحرارة العالية أو التنشيف أو كليهما عبر البيتون. ويمكن أن ُيفقد معظمه، 

(ANSI/ANS-6.4-1985, 1985)) المحتوى المائي المتوازن .ew في عجينة االسمنت هو (
المحتوى المائي عندما ال يكون هناك أي حركة للرطوبة إلى داخل أو خارج العجينة المتصلبة. 

الية لتقدير المحتوى المائي المتوازن لعجينة االسمنت لدرجة حرارة العالقة الت Hilsdorfأعطى 
  :40C (Kallan, 1989)حتى 

00.24 0.18 0.36e
ww C m mX Y mC
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نسبة الماء إلى االسمنت في البيتون الطري،  0w، (kg/m3)المحتوى المائي المتوازن  ewحيث 
C توى االسمنتي المح(kg/m3) النسبة الوزنية للبيتون المهدرج في زمن ما إلى الوزن الكلي ،

  معامالت تتعلق بالرطوبة النسبية للوسط المحيط. X ،Yلالسمنت، 
يتضح من العالقة آنفة الذكر وجود عالقة بين المحتوى المائي في البيتون وبين الكمية االبتدائية 

  للماء إلى االسمنت.للماء أو النسبة االبتدائية 
  
 المواد والطرق: .2

الخواص التدريعية للبيتون العادي. تم تحضير  فيمن أجل تقدير تأثير نسبة الماء إلى االسمنت 
خمس خلطات من البيتون العادي. تحوي جميعها نسب ثابتة من االسمنت والرمل والبحص، 

المواد المستخدمة في هذه ) نسب 1وتختلف عن بعضها بالمحتوى المائي فقط. يبين الجدول (
الخلطات البيتونية، باإلضافة إلى الخصائص االبتدائية للبيتون الطري الناتج. تتراوح نسبة الماء 

% وزنًا، وهذا يعبر عن المجال األكثر 63% و 43إلى االسمنت في الخلطات الخمسة بين 
  شيوعًا لنسبة الماء إلى االسمنت في البيتون العادي. 

من  أساسٍ  ملة هي من أحجار كلسية شائعة واسعة االنتشار. وتتألف بشكلٍ الحصى المستع
  .(CaCO3.MgCO3)الدلوميت 

  

w
c

  رمز
الخلطة

  (g/cm3)الوزن النوعي الطري   المكونات
  االنحراف المعياري± الوسطي 

  هبوط مخروط
(mm)أبرامز     رملبحص  ماء اسمنت

0.43G 1  0.43 3.33 1.67 2.61 ± 0.045 0  
0.48H 1  0.48 3.33 1.67 2.62 ± 0.040  0  
0.55F 1  0.55 3.33 1.67 2.74 ± 0.296  125  
0.58I 1  0.58 3.33 1.67 2.60 ± 0.045  165  
0.63J 1  0.63 3.33 1.67 2.64 ± 0.050  135  

  ) مواصفات وترميز الخليط الطري لخلطات البيتون المحضرة.1الجدول (
  

وحفظت في حمام  10x10x10 cm3تم تحضير خمس عشرة عينة مكعبة من كل خلطة بأبعاد 
. بعد ذلك رفعت العينات من الحمام المائي ووضعت في 25Cيومًا بدرجة حرارة  28مائي لمدة 

مجرى هوائي لمدة شهر لتجفيفها والوصول إلى استقرار في الرطوبة (ليس هناك ماء يدخل أو 
قياس معامل التوهين الخطي للعينات من أجل حزمة عريضة من أشعة غاما يخرج منها). جرى 

  .137-صادرة عن منبع السيزيوم
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) تنصيب التجهيزات خالل هذه التجربة. وقد تم عمل تنصيب مشابه من أجل 1يبين الشكل ( 
لقياس معامل التوهين الخطي للخلطات من أجل النيترونات. استعمل  Am-Beمنبع النيترونات  

  .Berthold LB6411ي قياس النيترونات كاشف نيترونات كروي نوع ف
  

            
    

ــــــة 2الشــــــكل (     ): رسم توضيحي لتنصيب التجربة.1الشكل ( ــــــوهين الخطي ــــــر معــــــامالت الت ): تغي
للبيتون بتغير نسـبة المـاء إلـى االسـمنت فـي حزمـة 

  137عريضة من أشعة غاما لمنبع السيزيوم 
  
  

           
  
  

): تغيــــر معــــامالت التــــوهين الخطيــــة  3الشــــكل (
للبيتــــون بتغيــــر نســــبة المــــاء إلــــى االســــمنت فــــي 
حزمــة عريضــة مــن أشــعة غامــا لمنبــع الســيزيوم 

137  

): تغيــــــر معــــــامالت التــــــوهين الخطيــــــة  4الشــــــكل (
للبيتون بتغير نسـبة المـاء إلـى االسـمنت فـي حزمـة  

  137ع السيزيوم عريضة من أشعة غاما لمنب

  

االسمنت إلى الماء w/cنسبة

معامل التوھين 
cm

-1
  

 w/cنسبة الماء إلى االسمنت  w/cنسبة الماء إلى االسمنت 

معامل التوھي
ن

cm
-1

  

معامل التوھين
cm

-1
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درس التوهين عن طريق قياس نسبة األشعة المارة إلى األشعة الساقطة من أجل المحاور الثالثة 
لكل مكعب، وتم أخذ ثالث قياسات من أجل كل محور. ثم جرى حساب القيمة الوسطية 

تالية العالقة ال تقراءة لكل خلطة، ولكل نوعية إشعاعية. استخدم 135واالنحراف المعياري لـ 
  لحساب معامالت التوهين الخطي:

00.1 ln
I

I


       
  

  أخيرًا تم اختبار العينات المحضرة على آلة اختبار الضغط، لتقدير متانتها الميكانيكية. 
  
 النتائج والمناقشة: .3

 661(طاقة  137-درست الخواص التدريعية للعينات في حقل أشعة غاما الصادرة عن السيزيوم

keVنيترونات من منبع ) والAm-Be يمكن التعبير عن معامالت التوهين في األشكال التالية .
  ).4- 2(األشكال 

  
عدم وجود فروقات ملموسة بين معامالت التوهين للخلطات الخمسة  اإلحصائيةتبين االختبارات 

 هذا أن تأثير تغير نسبة الماء إلى االسمنتيبين من أجل كل من أشعة غاما والنيترونات. 
للقياسات واالختالفات الصغيرة في الكثافة  اإلحصائيةصغير جدًا ويقع ضمن مجال األخطاء 

ومكونات البيتون بين عينات البيتون. من ناحية أخرى، لوحظ تأثير النسبة 
w

c  ٍواضحٍ  بشكل 

متانة العينات. تنخفض المتانة بشكل واضح مع زيادة النسبة  في
w

c  في المجال المدروس )
  من النسب) وهذا يتوافق مع األدبيات المنشورة في هذا الشأن.

  
 الخالصة: .4

الخواص التدريعية للبيتون العادي، في  فيال يوجد تأثير ملموس لتغير نسبة الماء إلى االسمنت 
المعروفة. تم بيان تأثير  ةنيكيدرجة حرارة الغرفة. التأثيرات الوحيدة هي فقط التأثيرات الميكا

النسبة 
w

c المتانة. تتناقص متانة العينات المدروسة بشكل واضح مع زيادة النسبة  في
w

c .
  إذًا، ال حاجة لزيادة نسبة الماء إلى االسمنت كوسيلة لتحسين الكفاءة التدريعية للبيتون العادي.
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  الفصل الثالث:
  مراجعة حول إضافة مركبات البور إلى خرسانات التدريع اإلشعاعي

  

  مقدمة:

 إنشاءرخيصة الثمن وقابلة للتكيف مع أي  أنهاتعد الخرسانة أكثر مواد التدريع شيوعًا، حيث 
تختلف خواص التدريع قد . (K. J. Singh et al, 2008; A. M. Neville, 1989)هندسي 

جرى تطوير أنواع مختلفة من الخرسانات الخاصة بتبديل نوع لتركيبها.  للخرسانة وفقاً 
 .I)الحصويات المستعملة لتحضيرها، اعتمادًا على المواد الطبيعية والصناعية المتوافرة محليًا 

Akkurt et al, 2005; M. H. Kharita et al, 2008; M. F. Kaplan, 1989; M. A. 

Ibrahim et al, 1998).  .   
  

 يجب أوالً  وليس من السهل توهينها، حيث السريعة قدرة كبيرة على االختراق تالنيترونا تمتعت
 الهيدروجين والحديد والكربون يتمتعدئتها باستعمال مواد ذات مقطع عرضي كبير للتفاعل. هت

 .لتفاعالت التبعثر، ولذا تستعمل هذه العناصر لتهدئة النيترونات السريعة بمقطٍع عرضٍي مالئمٍ 
وتلك المصنوعة من خامات  ،هذا من الخرسانة المصنوعة من الحصويات الكربوناتيةيجعل 

  في التدريع ضد النترونات. الستعمالهاالحديد (هيماتيت)، جذابة 
  

أسر النترونات البطيئة أو الحرارية الناتجة بعد ذلك، باستعمال مواد ذات مقطع عرضي ويجب 
–. وينجم عن أسر النترونات الحرارية إصدار أشعة غاما نفوذه لألسر مالئم، كالبور والكاديميوم

لتخفيض أو كبت انتاج أشعة غاما الناجمة عن األسر تدعى أشعة األسر الغماوية.  -قاسية
النتروني، يمكن إدخال عناصر ذات صفتين، مقطع عرضي كبير ألسر النترونات وينجم عن 

اقة والتي تكون أقل قدرة على النفوذ وتمتص أسرها للنترونات إصدار أشعة غاما منخفضة الط
  .(M. F. Kaplan, 1989)ضمن الدرع اإلشعاعي نفسه 

  
أسر قدرة عالية على أسر النترونات الحرارية وهو أكثر كفاءة في ب B-10نظير البور  يتمتع

  . (M. F. Kaplan, 1989)عناصر أخرى كالهيدروجين والسيليكون من  النترونات الحرارية
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البور من كفاءة التدريع النتروني للخرسانات، حيث أنه يعمل كمخمد ألشعة غاما الثانوية يزيد 
 .R. G)الناجمة عن األسر النتروني. يمكن إضافة البور للخرسانة بواحدة من طرق ثالثة مختلفة 

Jaeger et al, 1975) :  
  

لى البور كحصويات: استعملت بعض الفلزات الطبيعية والمواد الصناعية الحاوية ع - 1
المواد المهمة تجاريًا الحاوية على البور مذكورة كحصويات لخرسانة التدريع اإلشعاعي. 

 ASTM)في المواصفات األمريكية القياسية للحصويات لخرسانة التدريع اإلشعاعي 

C638, 1998). 

 استعمال أنواع خاصة من اسمنت البور. - 2

 شكل مركبات منحلة. علىإضافة البور إلى الماء المستعمل في الخرسانة  - 3

 

األولى في بعض األنواع الخاصة من الخرسانات الثقيلة جدًا، الحاوية على استعملت الطريقة 
مسحوق زجاج  . ذكرSaclay  (R. G. Jaeger et al, 1975)البور والخردة، والمطورة في ساكلي 

ية للحصويات لخرسانات البور و كربيد البور و بروميد الكالسيوم في المواصفات األمريكية القياس
  .(ASTM C637,1998)التدريع اإلشعاعي 

نشرت معلومات قليلة دقيقة عن تأثيرات استعمال بعض المركبات المنحلة األكثر توافرًا تجاريًا 
على الرغم من أن الكثير من المراجع أوصت باستعمال والبوراكس.  يكللبور كحمض البور 

 ,R. G. Jaeger et al, 1975; M. F. Kaplan)رسانة حمض البوريك مع أنواع مختلفة من الخ

1989) .  
  

خواص نوعين من  فيسنركز في هذا العمل على تأثير إضافة هذه األنواع من مركبات البور 
 M. H. Kharita et al, 2008; S. Yousef)أكثر أنواع خرسانات التدريع استعماًال (محليًا وعالميًا) 

et al, 2008).  
  

  ائق:المواد والطر 

الحصويات المحلية المستعملة في خرسانات التدريع، وهما الحصويات استعمل نوعان من 
واستعمل األسمنت البورتالندي  الكربوناتية العادية، وحصويات خامات الحديد (الهيماتيت).

  األسود العادي لتحضير جميع العينات المختبرة.
، وهو نوع ,(CaCO3)والكالسيت  (MgCa(CO3)2)تتالف الحصويات العادية من الدولوميت 

ويتألف النوع الثاني من فلزات الحديد الطبيعية، معتاد من الحصويات مستعمل محليًا وعالميًا. 
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أكاسيد الحديد وأكاسيد الحديد المائية. سبق تحري الخواص التدريعية لهذه األنواع  رئيسٍ  وبشكلٍ 
  .(Kharita et al., 2007)من الخرسانات 

 

  نات وخواصها الفيزيائية:إعداد العي

  اختبار مركبات البور الثالث:

العادية.  جرى تحري ثالث مركبات للبور متوافرة تجاريًا دمجت مع خرسانة التدريع اإلشعاعي
% و 100هذه المركبات هي حمض البوريك، مسحوق الزجاج المحضر من أكسيد البوريك 

استعملت مواد بالنقاوات المستعملة صناعيًا. ُحضرت العينات وفقًا للطرق المعتادة في البوراكس. 
مخابر مواد البناء. جرى تحضير ثالث خلطات تجريبية باستعمال الحصويات العادية وفق 

  .1في الجدول  المبينةالنسب 
  

  ): نسب الخلط (وزنية) للخلطات التجريبية1الجدول(

 اسمنت ماء رمل بحص ملدن مركب بورون

0.03 0.015 2.7 1.8 0.55 1 

  

استعمل حمض البوريك في الخلطة األولى كمركب للبور، ومسحوق زجاج البور للثانية، 
% وزنًا من وزن االسمنت في الخلطة 3حمض البوريك بنسبة إن إضافة والبوراكس للثالثة. 

الخرسانية حتى بعد % من وزن الخلطة الكلي) نجم عنه عدم تصلب العينات 0.5الطازجة (
  أسبوعين من الصب. 

درجة مئوية في بوتقة  900ُحضِّر مسحوق الزجاج البوري بصهر حمض البوريك بحرارة 
. No-50بورسالنية وٕاطفاء المصهور في الماء. ُطحن المسحوق الناتج وُنخل باستعمال منخل 

طة السابقة. النتيجة في الخلنفسها الطريقة باستعمل مسحوق الزجاج بدًال عن حمض البوريك 
 كانت كما في  الخلطة التجريبية األولى، عينات خرسانية غير متصلبة.

  ُحضرت الخلطة الثالثة باستعمال البوراكس كإضافة بورية، ونجم عنها عينات عادية متصلبة.
كنتيجة لهذه المرحلة من العمل، استبعد حمض البوريك ومسحوق زجاج البور من أي اختبارات 

  استنتج أن مركبات البور هذه غير مناسبة لالستعمال. أخرى، و 
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، أجري اختبار إبرة فيكات ة تأثير البوراكس على زمن األخذ للمادة الرابطة (االسمنت)سلدرا
) التغيرات في زمن األخذ 2القياسي باستعمال أربع نسب إضافة من البوراكس. يبين الجدول(

تلفة. ُأختبرت ثالث عينات من كل نسبة لتقييم زمن لالسمنت كنتيجة إلضافة البوراكس بنسب مخ
  األخذ في كل حالة.

   
 زمن أخذ االسمنت ): تأثيرات إضافات البوراكس في2ول(الجد

1.0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 
نسبة البوراكس 

 (وزنًاُ◌)

45 45 60 120 135 
بداية األخذ 

 (دقيقة)

1300 700 510 300 315 
نهاية األخذ 

 (دقيقة)

  

يجب )، أن البوراكس يسرع من بداية األخذ ويؤخر من نهايته. 2ستنتاج من الجدول(يمكن اال
  عند إضافة البوراكس. أخذ ذلك بالحسبان

  

  تحضير العينات باستعمال البوراكس:

ُحضرت العينات باستعمال نسب مختلفة من البوراكس. لتحضير  استعمل النوعان من الحصويات
الكربوناتية العادية، وباستعمال نسبتين من البوراكس. ثالث خلطات باستعمال الحصويات 

  سم) من كل خلطة.  10*10*10عشر عينات مكعبية( تُحضر 
  

  ترميز، ونسب الخلط وخواص الخلطة الطازجة للخلطات الثالث المحضرة.) 3يبين الجدول(
  
 

  

  

 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٢

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 22

  

  

من  ضرة): ترميز، ونسب الخلط وخواص الخلطة الطازجة للخلطات الثالث المح3الجدول(

  الحصويات الكربوناتية.

  

من جهة أخرى، تم تحضير خمس خلطات باستعمال الحصويات الهيماتيتية وبنسب مختلفة من 
) 4سم) من كل خلطة. يبين الجدول( 10*10*10البوراكس.  حضر عشر عينات مكعبية (

  ترميز ونسب الخلط وخواص الخلطة الطازجة للخلطات الخمس المحضرة.
  
ونسب الخلط وخواص الخلطة الطازجة للخلطات الخمس المحضرة من  ): ترميز4الجدول(  

 الحصويات الهيماتيتية.

  

  

رمز 
 الخلطة

الهبوط 
 (سم)

الوزن 
الحجمي 
 الطازج

نسبة 
البوراكس من 
 الوزن الكلي

% 

 ملدن بوراكس بحص رمل ماء اسمنت

B-
OR-0 

20 2.55 
0.0 

1 0.575 3.25 2.175 0 0.01 

B-
OR-
3.5 

13 2.53 
0.5 

1 0.575 3.25 2.175 0.035 0.01 

B-
OR-7 

0 2.48 
1.0 

1 0.575 3.25 2.175 0.07 0.01 

  الهبوط
 (سم)

الوزن 
الحجمي 
 الطازج

نسبة 
البوراكس من 
الوزن الكلي 

% 

 رمز الخلطة االسمنت الرمل بحص ماء ملدن بوراكس

0.0 2.81 0.0 0 - 0.6003.33 1.671 B-H-0 
0.0 2.76 0.2 0.0132- 0.6003.33 1.671 B-H-0.2 
2.0 2.87 0.5 0.033 - 0.6003.33 1.671 B-H-0.5 
1.5 2.90 0.7 0.0462- 0.6003.33 1.671 B-H-0.7 
1.0 2.90 1.0 0.066 - 0.6003.33 1.671 B-H-1.0 
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  قياسات التوهين اإلشعاعي:

قيست ت التدريع. خواص التدريع لنوعين من خرسانا فيتأثير إضافات البور جرى تحري 
  معامالت التوهين الخطي، واستنتجت سماكة النصف من العالقة: 


2ln

HVL  

 

 هو معامل التوهين الخطي. µحيث 

  
للقياسات  Am-Beلقياسات أشعة غاما ومنبع  Cs-137ُحدِّد التوهين تجريبيًا باستعمال منبع 

عة النافذة من خالل المحاور الثالث لكل مكعب جرى حساب التوهين بقياس نسبة األشالنترونية. 
لتقييم دقة للقياسات (عشر قياسات على طول كل محور). ُحسب المتوسط واالنحراف المعياري 

بت التجربة خالل جميع القياسات وفقًا للشكل لكل مكعب من العينات.  هاوتجانسالقياسات  ُنصِّ
)1.(  
  

وكانت المسافة ، Berthold LB-6411روي من النوع استعمل للقياسات النترونية كاشف نتروني ك
  سم. 100المنبع ومركز الكاشف بين مركز 

 

 

 ): رسم توضيحي لتنصيب التجربة أثناء القياسات.1الشكل(

  

  

 الكتروميتر
     50cm      50cm 

 مسدد مسدد

 حجيرة تأيين

 العينة

 منبع مشع 
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 قياسات المتانة الميكانيكية والوزن الحجمي:

قيس لى جهاز اختبار على الضغط معياري. المتانة لكل خلطة باختبار العينات عُقدِّر متوسط 
  للعينات باستعمال طريقة ارخميدس، بقياس الوزن الجاف والمغمور للعينات.الوزن النوعي 

  
  النتائج والمناقشة:

  الخرسانة الطازجة: فيتأثير اإلضافات 

 بشكلٍ  دُّ % وزنًا من حمض البوريك للخرسانة يع1ورد في التقارير أن إضافة  كما ذكر سابقًا، فقد
  .(M. F. Kaplan, 1989) عام كاٍف ألغراض التدريع 

  

تصلب اإلسمنت حتى بنسب منخفضة.  فيتأثيرًا ضارًا  كلوحظ في هذا العمل أن لحمض البوري
 .G. Jaeger et al, 1975; M. F)هذه النتيجة مع بعض األدبيات المنشورة ال تتفق 

Kaplan, 1989) الزجاج البوري المحضر من حمض  مسحوق في. لوحظ نفس األثر الضار
البوريك فقط. ورد في بعض التقارير أنه يمكن تثبيت مسحوق الزجاج البوري بإضافة الكالسيوم 

ا يجعل . ربم(G. Jaeger et al, 1975; M. F. Kaplan, 1989)أو األلومينا أو السيليكا .  
  االسمنت البورتالندي. فيقل ذلك، تأثير مسحوق الزجاج أ

  
ه االسمنت البورتالندي معقد. ويرتبط معدل تصلب الخرسانة من الحالة البالستيكية إلى إن تمي

  الصلبة والزيادة الالحقة في المتانة بمعدل التفاعالت الكيميائية المرتبطة بتميه االسمنت.
التفاعالت مسببًة تأخيرًا في  فييمكن أن تؤثر مركبات البور (حمض البوريك ومسحوق زجاجه) 

البيئات عالية القلوية عند  فيأو حتى تمنع حدوث التصلب للخرسانة. تؤثر الحموض  التصلب
  تميه االسمنت.

أزمنة تصلب  الخرسانة، حيث تزيد زمن بدء التصلب وتؤخر  فيتؤثر إضافة البوراكس أيضًا 
 ASTM)زمن انتهاء التصلب. جرت اإلشارة إلى التأثير المؤخِّر للبور في بعض المراجع 

C638, 1998; G. Jaeger et al, 1975; M. F. Kaplan, 1989) يمكن تعطيل التأثير .
   (ASTM C638, 1998)مسرعة أو مبطئة.إضافات باستعمال المسرِّع أو المبطئ 
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  نتائج القياسات اإلشعاعية 

مبينه في  Cs-137نتائج قياسات التدريع اإلشعاعي الغماوي للعينات المحضرة، باستعمال منبع 
  ) من أجل منبع امريسيوم بريليوم 3نتائج القياسات النترونية ملخَّصة في الشكل( ).2الشكل(

 

 

مالت التوهين الخطية للخرسانة البوريه إلى معامالت التوهين الخطي ا): نسبة مع2الشكل(
-Csيه ألشعة غاما من منبع من الخرسانة العادية والهيماتيت للخرسانة األساسية غير البورية لكلٍ 

: معامل التوهين الخطي للخرسانة µ0: معامل التوهين الخطي للخرسانة البورية، µ(حيث  137
 غير البورية.

  

 

0.88
0.9

0.92
0.94
0.96
0.98

1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012
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مالت التوهين الخطية للخرسانة البوريه إلى معامالت التوهين الخطي ا): نسبة مع3الشكل(
بع نللنترونات من ممن الخرسانة العادية والهيماتيتيه  لبورية لكلٍ للخرسانة األساسية غير ا

 أمريسيوم بريليوم. الحظ التأثير أقل في الخرسانة الهيماتيتية.

بسهولة.  إليها التي أضيف البوراكس ،تعليل نتائج التغيرات في كفاءة التوهين للخرساناتال يمكن 
لتدريع عند إضافة البوراكس، والذي يتناقض أشارت النتائج إلى عدم وجود تغيرات في خواص ا

  مع األدبيات المنشورة.
موديل المحاكاة  عدَّ . MCNPمن النتائج، ُأجريت محاكاة باستعمال كود مونتي كارلو للتحقق 
لجعل الخطأ النسبي لجميع النتائج جرى تشغيل مليون جسيم تنصيب التجربة الحقيقي. ليشابه 

تركيب الخرسانة الهيماتيتية والعادية المحليين المستعملة في  )5يبين الجدول(%. 0.5أقل من 
  المحاكاة. جرى تحديد التركيب باستعمال تقانتي انعراج األشعة السينية وفلورة األشعة السينية.

  .MCNP): تركيب الخرسانات المستعملة في محاكاة 5الجدول (
Elements 

(%wt) 
Si O H Mg Ca Fe C Al density

Hematite 

concrete 
2 39 1 0 9 40 6 3 2.48 

Ordinary 

concrete 

1.8 

 
41 0.6 14.7 31.6 2.4 7.3 0.6 2.9 

    

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012

borax ratio

µ/µo

hematite

ordinary
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  .5و  4نتائج المحاكاة موضحة في الشكلين 
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مع تغير نسبة البوراكس  Am-Beجرعة النترونات وأشعة غاما الناجمة عن األسر من منبع ): تغير 4الشكل(

  سم. 10بسماكة  المضافة من أجل خرسانة عادية
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مع تغير نسبة البوراكس  Am-Be): تغير جرعة النترونات وأشعة غاما الناجمة عن األسر من منبع 5الشكل(

  سم. 10المضافة من أجل خرسانة هيماتيتية بسماكة 
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أن التغيرات في كفاءة التوهين للنترونات تقع في مجال  5و  4يمكن أن نالحظ من الشكلين 
توافق بشكل جيد مع نتائج القياسات. إن الفائدة المكتسبة من إضافة البوراكس وهذا ياألخطاء. 

   هي إنقاص الجرعة الناتجة عن أشعة غاما الناجمة عن األسر. 
سم  10سم بدًال من  100بسماكة خرسانة  أجريت محاكاة باستعمال هندسة شكل مماثلة ولكن

  ).6النتائج مبينة في الشكل(في المحاكاة األولى. 
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التغيرات في جرعة النترونات وأشعة غاما الناتجة عن األسر لمنبع امريسيوم بريليوم، ): 6الشكل(
  سم.100مع تغير إضافات البوراكس من أجل خرسانة هيماتيتية بسماكة 

  
) إلى التناقص المعنوي الكبير في أشعة غاما الناجمة عن األسر في الدروع 6يشير الشكل(

 المزيد من البوراكس كفاءة التدريع، ولكن إضافةال تزيد البوراكس.  إضافة الخرسانية السميكة عن
. تتعلق النسبة المثلى إلضافة البوراكس هاتومتان تصلب الخرسانة فييؤثر بشكل عكسي  ذلك

  بأطياف النترونات الموهَّنة، ومتانة الدرع المطلوبة، وسماكة الدرع.
  

أشعة غاما  هلتوهين النترونات الحرارية وينتج عن كبيرٍ  عرضيٍ  مقطعٍ ب يتمتعبما أن البور 
  الناجمة عن أسر النترونات الحرارية.أشعة غاما  منخفضة الطاقة جدًا، فإنه ينقص إصدار

ويلعب الطيف النتروني في الجزء النهائي من الدروع الخرسانية،  فيتسيطر النترونات الحرارية 
  فاءة الدروع الخرسانية.في هذه الحالة دورًا هامًا في تحسين كالبور 
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في  كبيرٍ  وعلى الجانب اآلخر، في الدروع الرقيقة، ربما ال تساهم النترونات الحرارية بشكلٍ 
 قل إلضافة البور لخرسانة الدروع الرقيقة.أوبالتالي ينجم تأثير  ،الطيف

  

 نتائج المتانة:

ئج لعدم وجود تأثير معنوي ) نتائج اختبار الضغط لعينات الخرسانة. تشير النتا7يبين الشكل (
  % وزنًا. وتالحظ بعض اآلثار عند زيادة النسبة.0.5إلضافة البوراكس حتى 

  

strength

0

0.5

1

1.5

2

0 0.005 0.01 0.015
boron ratio

F
/F

o hematite

ordinary

  
% وزنًا. وتالحظ بعض اآلثار عند 0.5: تشير النتائج لعدم وجود تأثير معنوي إلضافة البوراكس حتى )7الشكل(

  .رسانة الهيماتيتية، حيث يزيد متانة الخرسانة العادية ويخفض متانة الخزيادة النسبة

  

  الملخص:

  لتحسين خواص التدريع الزجاجي  إضافة حمض البوريك ومسحوقهمن غير المناسب
  عملية تصلب االسمنت. فيللخرسانة، نتيجة لآلثار الضارة 

  من الوزن الكلي للخرسانة دون أن يتسبب في أي 0.5يمكن إضافة البوراكس حتى %
  متانة الخرسانة. فيآثار معنوية 

 ضد النترونات في الدروع الخرسانية كفاءة التدريع  فيأي تأثير واضح للبوراكس  ليس
تأثيرات الجيدة في خفض الجرعة الناجمة عن ولكن هناك بعض السم)، 10الرقيقة (

  أشعة غاما الناجمة عن األسر النتروني.
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  كفاءة التدريع ضد أشعة غاما. فيمعنوي  تأثيرليس للبوراكس  
 سم)، 10كفاءة التدريع في الدروع الخرسانية السميكة ( فينوي كبير للبوراكس تأثير مع

  % أكثر من الخرسانة غير البورية.80ألنه يخفض أشعة غاما الناجمة عن األسر حتى 
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  الفصل الرابع:
رة في خرسانات التدريع اإلشعاعي   استعمال نفايات البولي اثيلين المدوَّ

  
  

  مقدمة:

كمية البالستيك المستهلكة سنويًا بشكل تزداد متزايدًا في حياتنا المعاصرة. البولميرات دورًا تلعب 
تطبيقاتها الكبيرة والمتنوعة، يساهم البالستيك في حجم تزايد مع . (R. Siddique, 2008)مستمر

بليون كغ من نفايات  13.5النفايات الصلبة. ينتج في الواليات المتحدة حوالي في تدفق مستمر 
% وزنًا من النفايات الصلبة الكلية وفقًا لمكتب النفايات الصلبة 8نويًا، والذي يمثل البالستيك س

  .(R. Siddique, 2008)واالستجابة الطارئة 

مما إن نفايات البالستيك المجموعة من النفايات الصلبة هي مزيج متنوع من البالستيك الملوث. 
  .(R. Siddique, 2008)يجعل التعرف عليها وفصلها وتنقيتها تحديًا صعبًا 

. وجرت العديد (R. Siddique, 2008)يشكل البولي اثيلين الجزء األكبر من نفايات البالستيك
من الدراسات على احتمال استعمال أنواع مختلفة من النفايات كإضافات للخرسانة وكوسيلة 

  لتحسين خواص الخرسانة، أو فقط للتخلص من هذه النفايات.
رات في مواد البناء ليس جديدًا ودرس بشكل واسع، واستعملت بعض األنواع إن استعمال البولمي

  .(Berken, 2004, L. K. Aggarwal, 2007)الخاصة من البولميرات كإضافات للخرسانة 

  
من الهيدروجين.  عالٍ  هو واحد من البولميرات العطرية (أروماتيك)، يتميز بمحتوٍ  نالبولي اثيلي

ين مادة جذابة لالستعمال كمادة أو إضافة لتدريع النترونات، وبخاصة هذا من البولي اثيليجعل 
  .(NASA, 2009)النترونات عالية الطاقة

جرى تقصي بعض المواد المدوَّرة بشكل واسع لإلستعمال في االسمنت والخرسانات، ويستعمل 
 (N.S. Berke et al, 1992, A.S.T.M)بعض هذه المواد تجاريًا بما في ذلك هباب السيليكا 

 V.M.Malhortra et)العالية المحبحب  وخبث األفران (INTRON,1992)والرماد المتطاير 

al, 1996)  ورماد قشر األرّز(V.M.Malhortra et al, 1996) استعملت نفايات الزجاج .
واستعملت حبيبات مطاط اإلطارات في الطينات  (C. Meyer et al, 2001)كحصويات 

  اإلسمنتية.
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  لطرائق:المواد وا

. ولكن نفسها ين خرسانيتين اعتياديتين في هذا البحث، باستعمال نسب الموادتجرى إعداد خلط
المدور كإضافة لواحدة من الخلطتين وبأعلى نسبة إضافة منصوح بها في  ناستعمل البولي اثيلي

  ) ترميز والنسب في الخلطات المحضرة.1المراجع. يبين الجدول(
  

  صفات الخلطة الطازجة للخلطات الخرسانية المحضرة): ترميز وموا1الجدول(

ھبوط 
مخروط 
ابرامز 

 (مم)

 النسب
الوزن الحجمي 

   الطازج
(g/cm3) 

رمز 
 الخلطة

 بولي اثيلين رمل بحص ماء اسمنت
 ± متوسط

 انحراف معياري
0 1.00 0.55 3.36 1.68 0.30 2 .4 7±0.46 A 
10 1.00 0.55 3.36 1.68 0.00 2.50±0.01 B 

.  
  

  

الحصويات المستعملة من الحصويات الكلسية واسعة االنتشار والمؤلفة بشكل رئيسي من 
النوع من الحصويات مستعمل على نطاق واسع في . هذا .(CaCO3.MgCO3)الدولوميت 

  العالم وبخاصة في سوريا.
  

أضيف البولي اثيلين المدور على شكل قطع صغيرة كما جرى الحصول عليها من ورشة محلية 
مسموحه، اختيرت نسبة إضافة البولي اثيلين لتكون قريبة من النسبة العظمى ال لطحن والتدوير.ل

 . .R)النسب المذكورة في بعض األدبيات العلمية مع األخذ بعناية بالحسبان

  Siddique, 2008) .  
سم، وحفظت في حمام مائي  10*10*10عينات مكعبية لكل خلطة، بأبعاد  ت ثمانحضِّر 

يومًا. ُأخرجت العينات من الحمام المائي وتركت في مجرى  28درجة مئوية لمدة  28بدرجة 
  هوائي لمدة شهر لتجف.

وباستعمال تنصيب  Cs-137جرى قياس معامل التوهين الخطي ألشعة غاما للعينات بطاقة 
ُاعد نفس التنصيب باستعمال منبع نتروني ). 1الحزمة العريضة كما هو موضح في الشكل(

وم بريليوم لقياس معمالت التوهين الخطي للخلطات لألشعة النترونية. الكاشف المستعمل امريسي
  .Berthold LB-6411 في هذه القياسات هو كاشف نتروني كروي من النوع 
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 ): رسم توضيحي لتنصيب التجربة أثناء القياسات.1الشكل(

   

محاور لكل مكعب، وثالث مرات  ةخالل ثالثعدل األشعة النافذة دراسة التوهين بقياس م ىجر 
من  قراءة لكل خلطة ولكل نوعٍ  135لكل محور. ُحسبت القيم المتوسطة واالنحرافات المعيارية لـ 

  أنواع األشعة. 
  حسبت معامالت التوهين الخطي باستعمال المعادلة التالية:

  



















I

I 0ln1.0  

  
  

 في النهاية على جهاز اختبار الضغط لتقدير متانتها الميكانيكية.اختبرت العينات 
 
  

  النتائج والمناقشة:

) أن إضافة البولي اثيلين بالنسب المدروسة ليس له تأثير معنوي 1يمكن أن نستنتج من الجدول(
  تشغيلها (هبوط أبرامز). فيالكثافة الطازجة للخلطة الخرسانية، وتأثير طفيف  في

 661(بطاقة  Cs-137غاما الصادرة من  أشعةتدريع للعينات في حقل من ُدرست خواص ال

keV النترونات الصادرة عن منبع من )، ومنAm-Be .معامالت التوهين  يمكن تلخيص
  ).2لخرسانات في الجدول(ل الضغط الناتجة مع متانة

  
  

 الكتروميتر
     50cm      50cm 

 مسدد مسدد

 حجيرة تأيين

 العينة

 منبع مشع 
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والنترونات   (Cs-137)): معامالت التوھين الخطي للخرسانة ولحزمة عريضة من أشعة غاما 2الجدول(
(Am-Be), .ومتانة العينات  

 رمز الخلطة

 المتانة
(MPa) 

 (cm/1) معامل التوھين الخطي للنترونات (cm/1) معمل التوھين الخطي ألشعة غاما

 متوسط
انحراف 
 معياري

 انحراف معياري متوسط انحراف معياري متوسط

A 25.3313 2.4108 0.1694 0.0191 0.0904 0.0069 
B 38.8800 4.4757 0.1721 0.0202 0.0890 0.0079 

  

معامالت  فييمكن أن نالحظ هنا، أنه ال يوجد تأثير معنوي إلضافة نفايات البولي اثيلين 
على الرغم من أن هناك ارتفاع طفيف لمعامالت التوهين التوهين الخطي للنترونات وغاما. 

انخفاض طفيف في تلك المعيارية، وهناك  مع النتروني للخرسانات الحاوية البولي اثيلين مقارنةً 
  للعينات نفسها.معامالت التوهين ألشعة غاما 

يمكن تفسير الزيادة في توهين النترونات بحصول زيادة في محتوى الهيدروجين في الخلطة حيث  
ويمكن تفسير  .(n[―CH2CH2])من الكربون والهيدروجين أساس  يتألف البولي اثيلين بشكلٍ 

بحيث أن ). gcm-1 0.94بالكثافة المنخفضة جدًا للبولي اثيلين المضاف (حوالي فيف الط التأثير
ين المضاف سيمأل أكثر من ضعف الفراغ للخرسانة المزالة األصلية ذات الكثافة لالبولي اثي

  ).gcm-1 2.4األعلى (حوالي 
  

يكون له تأثير سلبي ، الشيء الذي سنفسه نه سيكون لدينا وزنًا وكتلة أقل في الفراغأوهذا يعني 
وهذا يوضح االنخفاض القليل في معامل من غاما والنترونات.  معامالت التوهين لكلٍ  فيمنقص 

  التوهين ألشعة غاما. 
(الخط األعلى)  A) المقطع العرضي الكلي لتفاعل النترونات مع الخلطتين 2يوضح الشكل(

  وم بيريليوم النتروني.) الطيف المستعمل لمنبع امريسي3. ويوضح الشكل(Bوالخلطة 
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(الخط األعلى) والخلطة  Aالمقطع العرضي الكلي لتفاعل النترونات مع الخلطتين : ) 2الشكل(
B  مرسومة بواسطة ،MCNP-4C (Briesmeister, 2000).  

 

 
  .ISO (ISO, 1999)الطيف المستعمل لمنبع امريسيوم بيريليوم النتروني وفقًا لـ ): 3الشكل(
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 MeV 10.8% من نترونات المنبع النتروني سريعة (في المجال بين 98يمكن مالحظة أن 
لها المقاطع العرضية  Bو  Aفي هذا المجال نجد أن كًال من الخلطتين . )MeV 0.1وحتى 
ولكن ما أن يتم تهدئة النترونات لطاقات أخفض، يمكن أن نرى من ). 2(انظر الشكل نفسها 
  توهين أكبر.لها معامالت  Aخلطة ) أن ال2الشكل(

  
في الدروع  Bستبدي فعالية تدريعية للنترونات ممتازة أكبر من الخلطة  Aهذا يعني أن الخلطة 

  النترونية السميكة (في دروع المسرعات مثًال).
  

متانة الخرسانة.  فيجانب آخر، هناك تأثير واضح وجلي إلضافة نفايات البولي اثيلين وعلى 
مع الخرسانة.  الخواص الميكانيكية األخفض مقارنةً  يتوضيحه بتأثير البولي اثيلين ذوهذا يمكن 

وأيضًا الترابط السيئ بين العجينة اإلسمنتية وقطع البولي اثيلين المضافة، والتي تلعب دور 
  حصويات هنا، يمكن أن يكون سببًا في خفض المتانة.

  
اثيلين بوضعها في سائل أكال وغسلها  حك سطح قطع البوليبواسطة يمكن حل هذه المشكلة 

  بعد ذلك، قبل استعمالها في الخرسانة.
وبالتالي ليس هناك داٍع للمتانة  ،تستعمل الدروع الخرسانية بمقاطع سميكةالحاالت،  جميعوفي 

العالية للخرسانات المستعملة هناك. يمكن أن يسمح ذلك باستعمال خرسانة بمتانة متوسطة أو 
  .دراسةذي جرى تحريه في هذه الحتى منخفضة كال

  
استعمال البولي اثيلين في خرسانة التدريع اإلشعاعي في التخلص من حوالي يمكن أن يساعد 

الخطرة بيئيًا بطريقة آمنة جدًا، إذا استعملت النسبة  كغ في كل متر مكعب من تلك المادة 120
  هنا.نفسها المذكورة 

  

  الملخص:

 فيلين المدورة في خرسانة التدريع اإلشعاعي، دون التأثير ثييمكن استعمال نفايات البولي ا
المتانة باعتبار أن معظم الدروع سميكة  فيويمكن تجاهل التأثير  خواص التدريع بشكل معتبر.

   عالية، مما يعني عدم الحاجة لمواد عالية المتانة. توال تتشكل ضمنها اجهادا
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