طراحی و ساخت سیستم کنترل سطح قالب مذاب در صنایع ذوب آهن
رضا ،قلی پور پیوندی؛ مجتبی ،عسکری له داربنی*؛ سیده زهرا ،اسالمیراد
سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها

چکیده
دستگاه اندانه ایری انتگی استتقاابهمذاب،ندسادستگاهستانستترانباایابرته ان ستته ا اد وهگراایدرایهبهاد اد ا ی ا
بقهالاسماد اوکابهمذاب،نداد انه خهدبسه اگرالدستهه ابر دانسگاهد ابین ابتیرید.انگزنوشا اوهانهسشاسقااب،ندا
نهاوکااهه ابشتصیتتاابادیدرذابت یااباستی وزا اایوا ا اما تشادرمرا ابتییدد.اد انونابقهمباجزئرهتا ینحتسا
ستهخرا ابقهدویادگهو اد یاتااها ترربستهه ان نئبابتییدد .ادگهو اابادسترامبا انهادستگاه استهخگبا تا ادشهمدستا اااا
دبراmmا±5.1ااهاهبهمااهسخابرهدارنا1اثهدربابتاه ا.

کلیدواژه :نتگی اسقاابهمذاب،ندساناابردرانه مر Mcnpاسام که سهه سانازن ادبرق

مقدمه
وکتانهانه ایدسه ابهماایدرسهاد اصتتهو انسگاهد انهاخهصررابرر ایهبهانهابرندا اد ادگر بانسگاهد انهاممااین ا
ن داهعابت یابتییدد.[5].انهابرهماندرنعا شسه ان داهعاستتتت ت اوکتانهابرن دامماد انه خهد هتاذ دمسنسا
وصگبیی ا اگرالدستتهه ابتاه تتاانبااباستترذادبه ااهالا ابصه ینتاحهصتتلانهابت رهتا ادرههاابابینئرا
مدالونسابعترالا ظراتباحا استتتقاابت،ندااتبابهتا اد هرزنتاایدروتابین ابتیرید] .[2,7د انته خهد هتا
گرالدستتتهه اازانهادهرتباب،نداد ادنخلانر سه ااز گااهانستتتگاهد انهابکهدرزمسه ابصگ فانهاجت بابرسا
نمکگیوکتساب،ندادرمراابت تردا مما نادرست اظی

ابصیر

ااز یتااهاظیگررا522-222ادناابادهمااهدرلا

حتلابتنتتا.اد ابیح بااعاااهدرلسهاب،نداحتلا تتتا ا نادنخلاظی گتاابا تتتکلا نینابقه اابادهمادهداوشا
دص ربابتنتتا.ادهداوشسهابعترالادن ن اچتاوناد اخی جتاسسگتا.اازانهابین یری ادبرقادهداوشسهاد ااهال ا
بهمذسه ادرمراا تتتشساد و بامدههااهها تتا ا اب،ندانهامدههاابادنخلابهمذااهامستمابتهستترتا وصگبابت تترد.ا
ب،نداد ادنخلابهمذا تتتکلایری انید ا ا تتتی عااباحینراابا ی ااهورنابتنتا.اد ابستتتریاحینرا رقا
بحهسترهتاند هما تا ااهامستماخه

ادرست امدساب،نداختکا ااهامستمانهادسترادندمابشصیتادبه امما
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نهسشاارانابتنتاادهاستیند هماابا تکلا تتشسه اگرالد اد اخ ااررستگباخه ا رد.ادسگاه اندانه یری اا
نتگی استقاابهمذاب،نداایدروتاد ااگهصت با1-52اسهدگتابگی اناگان ابهمذساجهوتانباب،ندسادهه انهادهداوشا
خته ابت تتتردابین اییگگتبا ابت رهتانتگی استتتقاابهمذاب،ندا نااهاخی جتاصتتتتعگتا mAا4-22ااین ا
ن داهعسه ابشصصاند همابتدسا.اخی جتا mAا4-22ابعترالااین اگیبهمدستااباد و بادهداوشسها اوهااین ا
گیبهمدستاابابردر سه انشتا ا تشاابانه اییگگبابت ردا .ا

روش کار
جهرا ینحتا استهخراناگانادرههااباستهخراوکابهمذاب،ندابشتهابابهمذسه اابانه اییگگبا تا اد اصتهو ا
گرالداستهه ابتاه تا.اااونابتور اوکابهمذاب،نداجهرادهربا تشا cmا51×51اسهخگبا ا.ادسهدبا

د ا

cmا51×51ا ان داهعابهمذا5 mابتاه ا.ااری مابهمذساجهراختکاسهه امداجیوهمادن د.

کلا.5ادتهوتانهابهمذانهاجهرااهال ا

جتزابهمذابیاعتا اجان انسگرندبانهانسگرلاضاهدماسهخگبا ا انسر .ا

کلا.2ادته ا اابا انهابهمذاسهخگبا ا ا

ا

نلاب،نداد اگهصتت باh7انتگی ابت تترداد اصتتر تانهسشاوهانگزنوشانهانونان داهعااهاگیبهمادندمااباد و با
دهداوشا اوهادتورماسیبراسه انشتا ان داهعانتگی ابت رد .ا
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ستهخراچشتتب انهابرهماچشتتباسه ایهبه اصتعگتااهادرجباابا اتساندیی ایهبها ادرتبابتیساسزوما573ا ا
نرهمرا02ابگان مگیوناچشتباسهاسسگتا] .[4ا
اهادرجباابانوتکباسزومااباصر تاارد انسرا ابها ررا کلادستادان دانهانرهمرا02انسگاهد ا ا انسر .ا
اچشتتتباابانه ا گگباوکاچشتتتبا02Coابر بان ااهان داهعاcmا22ا اننگرروگباmCiا3.1ابتاه تتا.ادرهو اننگرروگبا
جهرا گگه اخقتاد انلام تتکه ستتهها ر

اندگصهدا تتا انستترانباننگرروگبانهااهالاابااهورنانگزنوشابتاوهاا.ا

دسررانگزنوشاخقتاننگرروگباد ا ر اچشتبا5.4ابتاه ا .ا
ن رتهدر استهخگبا تا اابادحر انسرانباچشتباد ماممابین اییگگبا ادن ن ابها ررا هدیااهها ااسگبانسرادها
د اهبهدتانبادسگاه اخهبرشانسرسادهابحرقتانهسشاوهاا[1].

ا
کلا.7ادتهوتان رتهدر اد احهمرااهها ااسگب ا

م که سههاسهخگبا ا ا هبلاوکانیوسگه ا)NaI(Tlا5×2انوتچا اوکاPMTابا اFEU-75A-Russiaابتاه ا.ا
نمکگی درکام تکه ستهها هبلاارشادقرورانتتا سادقرورانتتا سابقهوسبانتتا ان داهعااهمزاLLا اULا ه دا سا
درمراام نوبا ان سه انتتا اوکام نوبا52ااهوگتا هبلان البهتابصگ فااهاای دکلاmAا4-22ابتاه ا .ا
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ا
کل.4ادتهوتانهادسگاه اسهخگبا ا ا

نتایج
ااین اند همادستراوکا تتشامستتااهاناعهدا51×51×22اسهدگتابگیاسهخگبا ادرس اوکابکهدرزمااهان داهعسه ا
بهالانتگی انهااهالا ن دابهمذا ا ا اد اگرنصلاسهدگتابگیااهادربفاخرندا ابت رد .ا

ا
کلا.1ا تهدرکاحینرادسگاه ا

ستهدقر انباد ادگهو ادوا ابت ترداد اگهصت با cmا52-22انهااهال اب،ندا گگه ادها ااباصر تاخقتابتاه اا
م،نابتدرنمااهانسگاهد انهانونادگهو اخی جتاصتعگتاmAا4-22ا نادرمراا ان سه انید.
برزنمادبرادسگاه اایانسهسااه نبگیاندانه یری ا ا ااین اوکا گبادند ا = 2.23
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𝐷𝑇𝑆

ادعررنابتا رد .ا
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ا
کلا.0ادگهو اابادسرامبا انهادسرادسگاه ا

ستاسبا ررباسهه ا ا ا Mcnpاد ا کلسه ا3امبا انسر.اد ا رربسهه ا ه ادنخلام که سههااهادهمتاf4اابا
دسرامبا انسرانبادگهو ا ررباسهه اد ا کلا3ادتهوشادند ا ا انبادقیورهاستهدتاادسرادسگاه انسر .ا

ا
کلا-3نمف.استاسبا رربسهه ا ا انها اابا ااااا کلا-3د.استاسبا رربسهه ا ا انهاجهرااهال ا
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کلا.3ادگهو اابادسرامبا انها رربسهه ادسگاه ا
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10

ا

اهادرجباابانونانبادرتبابتیانرهمرا1.23استه انسترا ابهمذاسه اب،نداارشگیانهاوکابه انسگاهد ادتتا رداسا
برزنمانگراننگرروگباد اوکابه احا دا5.1اد صتتاابتااه تتاانبابرزنماخقه انو هدا تتا اد ادستتگاه ابعهد ا2ا
بر تابگی ابتا ترد.ااهادرجباابانونانبابان ایریدا ادستگاه ابها رراذخری اهبهمانهمررینسررما نادن دسانونابقان ا
خقها نابتادرنمااهاضیدا ته شاسه اخرندا ا ا اد ا 𝑡𝜆𝑒 +انصالحادتردانباtااینایاباتاهبهدتانسرانبانها
سیانهمررینسررمابتی ،د .ا

بحث و نتیجه گیری
د انه خهد هت ادرمرا ا تش اگرالد ادعررن امستم ا
بحیر ساسیبرا ااررسگاتاخ ا ااسره

د اب،ند ااب ادنخل ابهمذ ادقش ابهتت اد انتگی انراررا

انهابرن دادوایادن د .ا

دگهو احهص بادشهمابتادساااین انه خهدبن ااهادرمراا تشاcmا51×51ااها ر ااررسگبابتدرنمانهاوکاچشتبا
02CoااهاننگرروگبانهابیدرباmCiانسگاهد انیدا ااهادرجباابا ناقبا y=ax+bاابانتگی اسقاابهمذاایدنخر.
دگهو اابادسرامبا انهادسگاه اسهخگبا ا ادشهمدستا ادبرmmا±5.1ااهاهبهمااهسخابرهدارنا1اثهدربابتاه ا.ا
نهامد هوت انباهبهمااهسخا1اثهدربااین ادسگاه اهوهدانسرام،ناهبهمااهسخاابا122ابر تاثهدرب دق رلاوهگگبا ادبرا
 ±1mmبت رد .ا
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