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 : چکیده

اساسی در مواردی نظیر طراحی ساختمان تأسیسات   چالش  یک  نوترون،  برابر  در  قرارگیری  برای  باال  مقاومت  دارای  ایمواد هسته   طراحی

ی مخزن تحت خصوصیات مکانیکی مواد سازندهتواند سبب تغییر در  مینوترون  .  شودمحسوب می  های فضاپیماییای و سیستمهسته 

الکترونیکی فضاپیما گرددفشار رآکتور و همچنین سبب اختالل در عملکرد زیرسیستم  از روش  های  با استفاده  ابتدا  . در این تحقیق، 

NRTصر زیرکونیوم و های تولید شده در سه ساختار خالص مس، زیرکونیوم و آهن پرداخته؛ سپس از دو عن، به بررسی میزان خسارت

سازی دینامیک ملکولی آهن استفاده شده اشت. نتایج شبیه  -زیرکونیوم و مس    -  آهن به عنوان ناخالصی برای طراحی آلیاژهای مس

 زیرکونیوم است.  - آهن در برابر تابش نوترون، بیشتر از مس  – دهد که مقاومت ساختاری آلیاژ مس نشان می
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Abstract : 
Designing nuclear materials with high radiation resistance under neutron irradiation is an important 

challenge for designing the reactor pressure vessel (RPV) structure and the infrastructures of spacecraft 

systems. Because neutron can change the mechanical properties of RPV building materials and disrupt 

the CubeSat’s electronic subsystems. In this research, we firstly investigate the number of defects in 

three pure structures such as Copper, Zirconium and Iron by using NRT method. Then we use the 

Zirconium and Iron as impurities for building Copper-Zirconium and Copper-Iron alloys and by 

molecular dynamic method show that the structure resistance of Copper-Iron under neutron irradiation 

is higher than Copper-Zirconium.   
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 مقدمه .  1

هایی  در پژوهششان  دلیل اهمیتآیند که بهای به شمار میهای نوترونی یکی از پرتوهای پرکاربرد در راستای تحقیقات هستهامروزه تابش 

 .  اندنظیر پزشکی و طراحی ساختمان رآکتور، توجه بسیاری را به خود جلب نموده

باشند.  ای میدرمانی و تولید رادیوداروها، رآکتورهای هستهمنظور کاربردهایی نظیر نوترون ی این پرتو بههای تولیدکنندهچشمه یکی از  

بهره  2ی ساختاری مخزن تحت فشار رآکتور ماده از رآکتور هسته در طول  یونیزهبرداری  کننده که ای، به طور مداوم درمعرض پرتوهای 

که در خارج جو زمین   3ها ای، فضاپیماهایی نظیر تاسواره باشند قرار دارد. از طرفی عالوه بر رآکتورهای هسته ها میترونها نوترین آنمهم

های مختلف،  رغم کاربرد نوترون در زمینهطور قابل توجهی مستعد آسیب ناشی از تابشی نظیر نوترون هستند. بنابراین علیقرار دارند، به

های  سبب تغییر در خصوصیات مکانیکی مواد مخزن تحت فشار رآکتور و همچنین سبب اختالل در عملکرد زیرسیستم تواند  این پرتو می

بنابراین طراحی مناسب مواد مورد استفاده در مخزن تحت فشار رآکتور و مدیریت خوب حرارتی و تابشی فضای   الکترونیکی فضاپیما گردد.

 .[ 1]باشدها، بسیار مهم میی آنناسب برای طراحی بدنهی درنظرگیری مواد موسیلهفضاپیماها به

ی شوند که از اواسط دههی پرتوشناسی محسوب میبنابر توضیحات ارائه شده، مطالعات تابش نوترونی یکی از مطالعات بسیار مهم در زمینه

اند. باید توجه داشت که یکی  ای نفوذ یافتهای آغاز شده و به سایر کاربردهای ساختار هستههای محافظ هستهی پوششبرای توسعه  1970

های شبکه گیری نقصها با مواد، شکلها یا الکترون و ذرات بارداری مثل یون هاکنش ذرات پرانرژی نظیر نوترون از پیامدهای اصلی برهم

ی های حفاظتی بدنهای موجود در پوشششند. بنابراین طراحی مواد هستهباها میها ناشی از انتقال انرژی پرتو به اتمقصاست که این ن

های تجربی و تئوری بسیاری برای بررسی  ای برخوردارند و پژوهشهای درمعرض تابش، از اهمیت ویژهرآکتور، فضاپیماها و دیگر ساختمان

 اند.  مختلف انجام شده  مقاومت تابشی ساختارهای

نوترون مورد بررسی   ، در برابر تابشFe (90%) Cr (10%)[2] و آلیاژ    NiCoCr[1] و  NiFe   آلیاژهایعنوان نمونه ساختارهایی نظیر،  به

 اند.  قرار گرفته 

از مهم باشد و  طراحی ساختارهای تحت تابش میترین عناصر مورد استفاده برای  در میان عناصر موجود در طبیعت، عنصر مس یکی 

  . [3]اندانجام شده  ،که بر اثر برخورد پرتو با ماده ایجاد شدهساختار مس    رد  شده   های تولیدتاکنون مطالعات بسیاری برای بررسی میزان نقص

قرارگیری ،  آلیاژها طور کامل انجام نشده و علت پیشنهاد این  هنوز به   مربوط به این عنصر  آلیاژهایی  شده، مطالعه  های انجامرغم بررسیعلی

عنوان مثال، اضافه نمودن باشد. بهعنصری با خواص متفاوت در کنار مس و تغییر خواص مکانیکی، انتقال حرارتی و مقاومت تابشی آن می

تواند سبب افزایش مقاومت حرارتی ساختار، بدون کاهش قابل زیرکونیوم می  -درصد وزنی زیرکونیوم به مس و ساخت آلیاژ مس    2/0-1/0

. از طرفی وجود آهن در آلیاژ مس، تأثیر مفیدی بر مقاومت در برابر خوردگی آلیاژ و همچنین خواص [4]توجه در خواص الکتریکی آن شود

ر، آلیاژی با خواص فیزیکی و مکانیکی خوب نظیر رسانندگی  مکانیکی نظیر مقاومت کششی داشته و قرارگیری این دو عنصر در کنار یکدیگ

 . [5]نماید الکتریکی و گرمایی ایجاد می

های مختلف مقاومت ساختاری مس، زیرکونیوم و آهن خالص در برابر تابش نوترون و در انرژی،  4NRTدر این تحقیق، ابتدا توسط روش  

آهن ساخته شده و   - زیرکونیوم و مس  -عنوان عنصر اصلی، ساختارهای آلیاژی مس  گیرد؛ سپس با انتخاب مس به مورد بررسی قرار می

که روش مورد استفاده برای بررسی مقاومت ساختاری این دو آلیاژ دینامیک مولکولی    شوند؛ در برابر تابش نوترون با یکدیگر مقایسه می

 باشد.  می
 

 
2 Reactor Pressure Vessel (RPV) 
3 CubeSats 
4 Norgertt-Robinson-Torrens (NRT) 
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 . روش کار 2
 ی مقاومت ساختاری ساختارهای خالص در برابر تابشبرای مقایسه NRT. استفاده از روش 1. 2

درون ماده، با برخوردی   5پس از طی میانگین مسیر آزاد ،  نوترون برخوردیصورت است که  ، بدیننوتروننقص توسط    فرایند کلی ایجاد

انرژی خود را به اتم هدف که  سربه  اتم با حرکت خود درون ساختار و نامیده می  6PKAسر، بیشترین مقدار  این  شود منتقل نموده و 

مکان شبکه را جا شده از  های جابهآبشاری از اتمنماید و  جا  خود جابه  بلوریهای  چندین اتم را از موقعیت  تواند درپی، میبرخوردهای پی

این جابه اندازد.  راه  ایجاد  جاییبه  نقطهها سبب  از جملهنقایص  فرنکل جفت   ای مختلفی  آنو خوشه   7های  از  ناشی  ماده ها  های  درون 

 3] گردندشدن مواد میشدن و شکنندگی ساختار شده و درنهایت باعث تخریب و شکستهها منجر به تورم، سختشوند که این خوشهمی

دیده خواهند  ای ناشی از تابش، کلید بهبود خواص مکانیکی مواد تابشهای نقطهها و تأثیرات مربوط به نقص بنابراین حذف خسارت.  [2و

 بود.

های تولیدشده در سه ساختار خالص مولکولی، ابتدا تعداد خسارتسازی دینامیک  دهی توسط شبیه قبل از بررسی اثر تابشدر این پژوهش،  

اثر حرکتدست آوردن تعداد خسارتمنظور بهنماییم. بهم و آهن را با یکدیگر مقایسه میمس، زیرکونیو های دارای انرژی   PKA  ها در 

 شود. بیان می 1ی استفاده گردیده که توسط معادله  NRTاز فرمول مختلف درون ماده، 

𝑁𝑁𝑅𝑇 =  
0.8𝑇𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 

2𝑇𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
                                                                                                                                   (1 )  

های شبکه است و این انرژی ناشی از از دست دادن انرژی توسط توقف الکترونی در آبشار شده به اتممقدار انرژی منتقل  damageTجا،  در این

 گردد. محاسبه می 2ی های اتمی بوده که با استفاده از معادلهجاییجابه

𝑇𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 =
𝑇

1+𝑔(𝜀)𝑘𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒
                                                                                                                         (2 )  

 به دست خواهد آمد.  3ی ساس معادلهشده به اتم هدف است که برانتقلانرژی م  T، 2یدر معادله

𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑡

𝜀𝑝
2                                                                                                                                              (3)  

توان می  3ی  گذاری آن در رابطهشده و با جای  تعریف  [6]ن بعد است که براساس روابط موجود در مرجعیک پارامتر برخورد بدو  tدر اینجا  

دو    )εg(و     cascadekپارامترهایی نظیر    2ی  در معادله.  دست آوردبه  راشده  ی منحرفی مرکز جرم پرتابهو زاویه  maxT ،  Tی بین  رابطه 

که انرژی منتقل   εوابستگی را بطه به کمیت    ،g(ε)کار گرفته شده و پارامتر    به  5و    4گذاری معادالت  منظور نامپارامتری هستند که به

    .[6]دهدباشد را نشان میی بدون بعد میشده

𝑘𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒 = 0.1337𝑍𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

1

6 (
𝑍𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝐴𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
)1/2                                                                                                   (4  )  

𝑔(𝜀) = 𝜀 + 0.40244𝜀3/4 + 3.4008𝜀1/6                                                                                                (5)  

 
5 Mean Free Path (mfp) 
6 Primary Knock-on Atom (PKA) 
7 Frenkel Pairs 
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میزان نقص فوق،  معادالت  نقطهبه کمک  اثر حرکت  های  در  تولیدشده  انرژی PKAای  دارای  خالص های  ساختارهای  در  مختلف  های 

 اند. رسم گردیده  PKA  عنوان تابعی از انرژیبه 1آمده و درنهایت نمودارهای شکل دستبه

 

 . PKAبرای ساختارهای خالص برحسب انرژی   NRTشده توسط مدل های فرنکل محاسبهتعداد جفت .1شکل

 

یابد و  مانده درون ساختارها افزایش میهای باقیمیزان خسارت ،  PKAدهند، با افزایش انرژی  نشان می  1طور که نمودارهای شکل  همان

آهن، خسارت تابشی بیشتری را نسبت به مس خالص تجربه خواهند کرد. بنابراین انتخاب ازطرفی ساختارهای خالصی نظیر زیرکونیوم و  

 0/ 2درصد وزنی از این عنصر و تنها    8/0توان با انتخاب  ی مناسبی خواهد بود و میعنوان عنصر اصلی برای ساخت آلیاژ، گزینهمس به

ومتی مس خالص در برابر تابش نوترون را بررسی کرد. الزم به ذکر است ها بر عملکرد مقادرصد وزنی ناخالصی، تأثیرات متفاوت ناخالصی

عنوان صورت مس بهاز احتمال بیشتری برخوردار بوده و در این  PKA  دلیل درصد باالی مس در این آلیاژها، حرکت اتم مس به عنوانکه به

تواند دریافت که درصورتی که اتم هدف  می  NRTی معادالت سبهعنوان اتم هدف خواهند بود. بنابراین با محاپرتابه و زیرکونیوم یا مس به

آستانه انرژی  مقدار  باشد، چون  جابهزیرکونیوم  با    8جایی ی  برابر  مقادیر خسارت الکترون 40آن  است،  مشابه ولت  تقریبا  تولیدشده  های 

ولت، نتایج الکترون 30برابر با   thresholdTاشد، با  شود و در حالتی که اتم هدف مس بهای ایجادشده در ساختار خالص زیرکونیوم میخسارت 

 thresholdTشده و در این محاسبات،  آهن نیز انجام  –هایی برای آلیاژ مس  به نتایج مس خالص نزدیک خواهند شد. چنین محاسبات و مقایسه

های ی میزان نقصبرای محاسبه  NRT  توان از روشمی. بنابراین با درنظرگیری تمام احتماالت برخورد،  [6]ولت استالکترون  40برای آهن  

 ای تولیدشده در اثر برخورد نوترون در آلیاژها نیز استفاده کرد. نقطه 

 
8 Displacement threshold energy (Tthreshold) 
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آل هستند و اثرات دانیم، شرایط محاسبات عددی ایدهطور که میدست آمده در این بخش، حاصل از محاسبات عددی بوده و هماننتایج به

گیرند؛ بنابراین الزم است که در کنار این های ساختاری و مکانیکی ساختارها را در نظر نمیرات دمایی و ویژگیمتفاوت تابش، نظیر تغیی

 روش، مقاومت ساختاری آلیاژها در برابر تابش، توسط روش دینامیک مولکولی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.  

 ینامیک مولکولی. ساخت ساختار و اعمال پتانسیل مناسب به سیستم در روش د2. 2

ال ارتمولکولی بهروش دینامیک  های اخیر، در طول ـس اختارها و خـس ی زیرـس تم و قابلیت بررـس یـس های دلیل در نظر گرفتن دینامیک ـس

ــده در حین فرایند تابش ــیار پرکاربرد میدهی، یکی از روشایجاد ش ــد. بنابراین در این پژوهش بههای بس دینامیک  ی منظور مطالعهباش

ـــباتی لمپس ــاخـتارـهای تـحت ـتابش، از ـکد مـحاسـ ـــته  9مولکولی سـ ــتـفاده  افزاری دیـنامـیک مولکولی میی نرمـکه ـیک بسـ ــد، اسـ ـباشـ

 .  [7]استگردیده

بیه بکهبرای انجام ـش لول واحد مس خالص که پارامتر ثابت ـش اختار ـس اس ـس لی، براـس لول اـص اختار ـس ازی، ابتدا ـس ی آن دارای مقدار ـس

دهآن 496/3 اخته ـش تروم بوده، ـس بیهگـس ت. در این ـش لع  اـس لی دارای طول ـض لول اـص ازی، ـس ت و دارای تعداد   499/108ـس تروم اـس آنگـس

درـصد وزنی از    2/0ـشوند،  های زیرکونیوم و آهن ـساخته میی مس که از ناخالـصیمنظور ـساخت آلیاژهای برپایهباـشد. بهاتم می 108000

اخ ر زیرکونیوم و آهن را به ـس افه نموده و آلیاژهای مس  عنـص آوریم.  آهن را به ترتیب به دـست می  -زیرکونیوم و مس    -تار مس خالص اـض

 است. به سیستم اعمال گردیده 10ایالزم به ذکر است که در تمامی محاسبات، شرایط مرزی دوره

موارد کاربرد  ـشود که  اـستفاده می 11EAM  ی نظیرپتانـسیلهای ـشامل عناـصر فلزی، از منظور مدل کردن ـسیـستمهمولکولی، ب  در دینامیک

 باشد.میمایعات   گازها ورساناها، برخی فلزی، نیمنظیر  یسازی ساختارهایبیشتر در شبیه  ،هااین دسته از پتانسیل

 
 ها. پایدارسازی ساختار3. 2

اخت  یلپس از ـس اختارهای آلیاژی و اعمال پتانـس ب بین اتمـس کیلهای مناـس اختار، بهدهندههای تـش اختار و ی ـس ازی ـس منظور پایدارـس

یسـتم به پایین اندن ـس ازیترین مقدار انرژی پتانسـیل، نیاز به آرامرـس اختار وجود دارد که در طول زمان   12ـس پیکوثانیه و در دمای  10ـس

 دهد.خوبی نمایش میپایدارشدن دو ساختار را به 2است. شکل کلوین انجام شده 100

 
 پیکوثانیه. 10تغییرات انرژی پتانسیل ساختارهای آلیاژی در طی زمان  .2شکل

 
9 Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulation 
10 Periodic Boundary Conditions 
11 embedded-atom method 
12 Relaxation 
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بیه اختارها از هنگرد  برای ـش ازی ـس تفاده از هنگرد    NVEو   NVTـس ده، که در هنگام اـس تفاده ـش بات اـس اختار NVTدر محاـس ، کل ـس

با شـرایط انرژی، حجم و   NVEی  کلوین قرار گرفته و هنگرد ایزوله 100سـازی در شـرایط دما، حجم و تعداد ذرات ثابت با دمای  شـبیه

بیهتعداد ذرات ثابت با هدف اعما رایط آزمایـشگاهی در ـش ازی تابشل ـش اختارها، اعمال ـشدهـس بیهدهی ـس اختارها ـشامل  اـست. ـش ازی ـس ـس

ــه مرحله ــانی، فرایند تابشی به تعادلس ــاختار میرس ــازی س ــد که دهی و بازس ــرف   66باش پیکوثانیه زمان برای انجام تمامی مراحل ص

 است.  گردیده

 
 
 های ناشی از تابش تی دینامیک مولکولی خسار. مطالعه4. 2

سازی منظور شبیه ولت به ساختار مورد بررسی قرار گرفته و بهمگاالکترون   05/0های تابشی ناشی از برخورد نوترون  در این بخش خسارت 

است. درنهایت، رفتار گردیدهسازی دینامیک مولکولی استفاده  ولت در شبیه کیلوالکترون 3دارای انرژی    PKAهای ناشی از آن، از  خسارت 

 دهد.  را نشان می  PKA  توانایی آلیاژها در متوقف نمودن 3اند. شکل  دهی مورد بررسی قرار گرفتهساختارها، قبل و پس از تابش

 

 عنوان تابعی از زمان.به  PKAتغییرات انرژی جنبشی  .3شکل

 

درون دو آلیاژ مختلف، نسبت به برخی فلزها و اکسیدها که فاز بالستیک   PKAسازی  دهد، زمان متوقفنشان می  3طور که شکل  همان

در زمانی کوتاه و اتمام فاز بالستیک،    PKA  بر قدرت توقفولی عالوه  .[8]رسانند کمتر استخود را با صرف زمان بیشتری به اتمام می

، عملکرد  4خوردارند. بنابراین با رسم نمودارهای شکل  ای برسازی نیز از اهمیت ویژههای تابشی ایجادشده در طول زمان شبیه خسارت 

 دهیم.  طور دقیق مورد بررسی قرار میمقاومتی دو آلیاژ را به
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 عنوان تابعی از زمان.های ایجاد شده در دو آلیاژ مختلف بهتغییرات تعداد خسارت .4شکل

 

آهن پس از تجربه نمودن  -شود که آلیاژ مس  توان دریافت که قرارگیری ناخالصی آهن درون ساختار مس، سبب میمی 4براساس شکل 

ای ایجادشده درون ساختار را های نقطهدرون ساختار خود، شروع به بازسازی ساختار نموده، نقص  PKAآبشار خسارت ناشی از حرکت  

که مربوط به آلیاژ   4رنگ شکل  است که براساس نمودار آبینماید. این درحالیر کریستالی خود را بازسازی  دهد و درنهایت ساختاکاهش  

های ساختاری، سیستم  درون ساختار و ایجاد خسارت  PKAشود که پس از حرکت  مس دارای ناخالصی زیرکونیوم است، مشاهده می

های های ساختاری، بازده استرسافزایش نقصای ناشی از تابش را کنترل نماید. زیرا هتواند خسارت توانایی بازسازی خود را نداشته و نمی

زیرکونیم تأثیرگذار است و با مطالعات   – موجود در زیرکونیوم را کاهش داده که این تغییرات مکانیکی بر روی مقاومت ساختاری آلیاژ مس  

درصد وزنی ناخالصی آهن   2/0توان نتیجه گرفت که اضافه نمودن  . بنابراین می[9]مطابقت دارد  Zirconium-αو همکارانش بر روی    13لی

 شود.  درصد وزنی ناخالصی زیرکونیوم می 2/0به مس، سبب ایجاد آلیاژ پیدارتری نسبت به آلیاژ دارای 

 

  گیری. نتیجه3
از روش   استفاده  با  ابتدا  پژوهش  این  در  نوترون،  تابش  برابر  اهمیت طراحی و ساخت ساختارهای مقاوم در  به  ، مقاومت NRTباتوجه 

انرژی  برابر  در  آهن  و  زیرکونیوم  با شبیه  PKAهای مختلف  ساختاری سه ساختار خالص مس،  قرار گرفت؛ سپس  بررسی  سازی مورد 

آهن در برابر نوترون با یکدیگر   -زیرکونیوم و مس    -دهی ساختارهای آلیاژی، مقاومت ساختاری دو آلیاژ مس  مولکولی تابشدینامیک  

زیرکونیوم،    – به مس    آهن نسبت  -، آلیاژ مس  PKAرغم قدرت توقف خوب دو آلیاژ برای  دهند که علیمقایسه گردید. نتایج نشان می

های  زیرکونیوم و ایجاد خسارت  –  درون آلیاژ مس PKAشود. زیرا با حرکت  تری برای مقاومت در برابر تابش محسوب میی مناسبگزینه 

استرس ساختاری، به بازده  رادلیل کاهش  بازآرایی مجدد  تأثیر گذاشته و قدرت  بر کل ساختار  رفتار  این  از   های موجود در زیرکونیوم، 

 شود.  زیرکونیوم در برابر تابش می - گیرد که این امر درنهایت سبب عدم مقاومت آلیاژ مس ساختار می

 
13 Li 
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