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بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی  
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 :چکیده
ها در خارج از های پرتودهی نمونه( جهت انجام آزمایش1MNSR)ی نوترونی در خروجی کانال خشک راکتور مینیاتوری  هدف از این تحقیق افزایش کیفیت باریکه

 های حرارتیکه بتواند شار نوترونشده برای حصول به این امر، طراحی یک فیلتر بهینه برای تعبیه در کانال خشک بود به طوری  کارگرفته است. رهیافت بهقلب آن  

(φthنسبت شار نوترون ،)های حرارتی به فوق حرارتی  (
φth

φT
) گاما  دزهای حرارتی به آهنگ ( و همچنین نسبت شار نوترون

φth

Dγ̇
را تا حد  ها ( در محل پرتودهی نمونه

فیلترهای سرب یا بیسموت با  ی  انجام شد.  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعبیه  MCNPکارلوی  که از طریق شبیه سازی با کد مونتامکان افزایش دهد،  

درصدی نسبت    105باالتر از قلب راکتور در کانال خشک، افزایش حدود   cm  140در ارتفاعی حداقل    mm  5کمتر از ی  و قطر حفره  mm  5ضخامت  
φth

Dγ̇
و کاهش    

را به دنبال خواهد داشت. تغییر چندان محسوسی هم در نسبت    φthشار    %13تقریبا  
φth

φT
. تفاوت محسوسی هم بین فیلترهای از جنس بیسموت و  کندایجاد نمی  

سرب، از حیث نسبت  
φth

Dγ̇
 بیشتر است.    %8های حرارتی به ازای فیلترهای از جنس بیسموت در حدود ا این حال شار نوترونمشاهده نشد. ب 

 

 . MCNPکد  شار نوترون،  ،MNSRکانال خشک راکتور ،  ، فیلتر پرتو گاما ی نوترونیکیفیت باریکه :هاواژهکلید
 

Improving the quality of neutron beams at the dry channel outlet of Iran’s 

MNSR reactor aiming to perform neutron irradiation tests out of the core  

 
B. Soleimani, J. Mokhtari*, M. H. Choopan Dastjerdi 

 
Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, Isfahan, Iran  

 

 

Abstract: 
Improving the quality of neutron beams at the dry channel outlet of Iran’s MNSR is the aim of this study, to perform 

neutron irradiation tests out of the core. The approach followed to achieve this was to design a filter capable of increasing 

thermal neutron flux (φth), thermal-to-total neutron flux ratio (φth/φT) and thermal neutron flux-to-𝛾-Ray dose rate ratio 

(φth/Dγ̇), to be embedded in the dry channel. Calculation was performed through Monte Carlo method using MCNP code.  

The results of this study showed that embedding Lead or Bismuth filters with 5 mm-thickness and hole diameter of less 

than 5 mm at a height of 140 cm above the core in the dry channel will increase the φth/Dγ̇ ration by 105% and decrease 

the φth by 13%. The φth/φT ratio will remain almost unchanged, too. In terms of φth/Dγ̇ ratio, no significant difference 

was observed between lead and Bismuth filters. Despite this, the thermal neutron flux obtained per Bismuth filter is ~ 8% 

higher. 
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 . مقدمه 1

توسط کشور چین، با   1991که اولین بار در سال    باشد می تحقیقاتیی راکتورهای  از جمله  (MNSR)راکتور چشمه نوترونی مینیاتوری  

راکتور   از  نوترونی مواد به روش  کانادا    SLOWPOKEالگوبرداری  آنالیز  نوترون در  عنوان چشمه  به  استفاده  با هدف  تولید NAAو   ،

راکتور از  7راکتور، طراحی و ساخته شد. تا کنون ای و نیز آموزش مباحث فیزیک های کوتاه عمر و متوسط، تحقیقات هستهرادیوایزوتوپ 

اصفهان ایران است. ساختار این راکتورها به صورت تانک استخری است  MNSRی آنها راکتور  که از جمله اندازی شده این نوع در دنیا راه 

-UAl4سوخت آنها هم به صورت آلیاژ  .  1متری استخر قرار دارد، شکل    8/4به طوری که قلب قرار گرفته در انتهای وسل راکتور در عمق  

Al    اورانیوم و    cm   23)در راکتورهای مختلف متفاوت است( میله سوخت با طول    349تا    343است که به صورت    ~  %90با غنای 

، درون قلب راکتور توزیع شده است. خنک شدن این راکتورها به روش cm   029/1گامای هم مرکز با  ردیف دایره  10در    mm   5قطر

 .  ]1[ است h  5/2( حدود kW   30ردش طبیعی سیال و حداکثر زمان کار آنها در بیشینه توان )گ

های پرتودهی  شار نوترون و نیز نسبت باالی شار نوترون حرارتی به فوق حرارتی در سایت  پایداری  MNSRی اصلی راکتورهای  مشخصه 

اندازی برداری و راهقلب آنها است. این ویژگی به همراه ایمنی ذاتی باال و هزینه بهرهتعبیه شده در درون و بیرون بازتابنده ی برلیومی اطراف  

های حرارتی  با نوترون  هاآل برای کاربردهای مبتنی بر پرتودهی نمونهرا به ابزاری ایده  این راکتورهابسیار کمتر در مقایسه با دیگر راکتورها،  

  s 2-n cm 1110-1 و 1210ترتیب  های داخلی و خارجی این راکتور در بیشینه توان بهر سایتد های حرارتیشار نوترون تبدیل کرده است.

قابلیترغم  . علی]2-1[است    5×   از شار نوترونی سایتها، به سبب محدودیتاین  های داخلی و  های ساختاری راکتور، امکان استفاده 

های پرتودهی منتقل شوند. با این وجود  ها صرفا باید به درون سایتندارد و نمونههای پرتودهی خارج از قلب وجود  خارجی برای آزمایش

در استخر راکتور،   2این امکان را به وجود آورده است که بتوان با نصب یک کانال خشک  MNSRاستخری راکتورهای    -ساختار تانک 

 خارج از قلب، به باالی استخر راکتور منتقل کرد.های پرتودهی های مجاور قلب راکتور را جهت انجام آزمایشنوترون 

 
 در مقیاس ابعادی غیر واقعی  MCNPسلزی شده با کد اصفهان شبیه MNSR. نمای جانبی راکتور 1شکل 

 

های حرارتی در بیشینه توان راکتور در حدود  دهد که در نقاط مجاور قلب کانال خشک، شار نوترونهای انجام شده نشان میگیری اندازه
1-s 2-cmn   910  همچون رادیوگرافی  هایی  ی نوترون در آزمایشکارگیری کانال خشک به عنوان چشمه است. وجود چنین شاری برای به

 MNSRبسیار وسوسه انگیز است. بر همین اساس بود که در راکتور  های نوترونی و ... در خارج از استخر راکتور،  نوترونی، تست حفاظ

راه و  طراحی  راکتور  استخر  باالی  در  نوترونی  رادیوگرافی  برای  تاسیساتی  گردید  اصفهان  چنین .  ]3[اندازی  که  داشت  توجه  باید  اما 

( و درصد آنها از کل شار باریکه φthحرارتی )  هایشار نوترون ی نوترونی، میزان  های باریکهبودن نوترون راستا  کاربردهایی به میزان هم

 
2 Dry channel 
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(φth

φT
φth) پرتوهای گامای درون باریکه  دزهای حرارتی به آهنگ ( و همچنین نسبت شار نوترون 

Dγ̇
ها بستگی دارد.  ( در محل پرتودهی نمونه

 .  ]4[را داشته باشد   1آمده در جدول  گیرانه باید شرایط سخترادیوگرافی نوترونی،  آل برای یدهیک باریکه نوترونی ابه عنوان نمونه 

 
 رادیوگرافی نوترونی آل برایی باریکه ی نوترونی ایده. شرایط توصیه شده1جدول 

𝛗𝐭𝐡)1-s 2-(n cm  𝛗𝐭𝐡

𝐃�̇�
 )1-mR 2-(n cm  𝛗𝐭𝐡

𝛗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
 

510 ≥ 610 ≥ 9/0 ≥ 

 

 0،  -4/17و موقعیت ورودی )  mm  1با ضخامت    cm  5/2های انجام شده نشان داد که در باالی کانال خشک با شعاع داخلی  سازی شبیه 

φth  ،φth( نسبت به مرکز قلب،  35،  

Dγ̇
φthو    

φT
باشند. هدف از می  89/0و    s 2-n cm  510  ×  95/1، 1-mR 2-n cm  610  ×  05/1-1به ترتیب    

انجام این تحقیق طراحی یک فیلتر بهینه برای تعبیه در کانال خشک به منظور کاهش گاما در خروجی کانال خشک و لذا افزایش نسبت 
φth

Dγ̇
 جهت انجام آزمایشات خارج قلب است.،  φthبدون کاهش محسوس    

 

 . روش کار2

، طراحی MNSRخشک راکتور    تحقیق برای بهبود کیفیت پرتو در باالی کانالی این  همانطوری که در بخش مقدمه هم اشاره گردید، ایده

 نسبت تا حد امکان کاهش نیابد و  ها  در محل پرتودهی نمونه های حرارتی  یک فیلتر بهینه برای تعبیه در آن است به طوری که شار نوترون
φth

Dγ̇
 تا حد امکان افزایش یابد.  

عالوه، در مقایسه . به]5[سرب و بیسموت قدرت باالیی از حیث تضعیف پرتوهای گاما دارند. ضریب تضعیف نوترونی آنها هم کوچک است 

رو در این تحقیق فیلترهای از جنس سرب و بیسموت برای تعبیه در کانال خشک مد نظر هستند. از اینتر تر و عملیاتیبا سایر مواد ارزان 

به ترتیب طول و قطر   Dو    L)  سازموازی  L/Dرادیوگرافی نوترونی که در آنها افزایش نسبت  های  مچنین با اقتباس از سیستم . هقرار گرفت

 ی مرکزی با یک حفرهکارگیری فیلترهای ی به ، در این تحقیق ایده]6[ افزایش کیفیت تصویر را به دنبال دارد  باشد(ساز میورودی موازی 

کارلوی از رهیافت شبیه سازی با کد مونتبرای انجام محاسبات هم  ساز را خواهد داشت.  دنبال شد که در آن حفره همان نقش ورودی موازی 

MCNP    استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا ساختار فیزیکی راکتورMNSR   به همراه کانال خشک نصب شده در استخر آن بر اساس

مالحظه   1سازی شد )شکل  مدل  MCNPکد    X2.6راکتور و مبتنی بر دستورالعمل های ورژن    SARر گزارش  های ذکر شده داندازه

های مختلف فیلتر  های حرارتی و دز پرتوهای گاما در باالی کانال خشک در بیشینه توان راکتور، به ازای حالتگردد(. سپس شار نوترون

بیسموت(، ضخامت، قطر حفره و همچنین ارتفاع محل نصب آن نسبت به باالی قلب، به  تعبیه شده در کانال از حیث جنس )سرب یا  

یابی به فیلتری با ساختار فیزیکی بهینه تحلیل سازی گردید. نهایتا نتایج به دست آمده، با هدف دستشبیه   DFو کارت    F5های  کمک تالی

 گیرد.  شدند که نتایج آن در ادامه مورد بحث قرار می

 

 نتایج. شرح 3

φthتغییرات نسکبت   2 در شککل

Dγ̇
سکرب و  ی فیلترهای نسکبت به تغییرات ضکخامت و قطر حفره،  MNSRباالی کانال خشکک راکتور  در    

که ضکخامت اشکباع هر دو نوع  به وضکو  مشکهود اسکتنشکان داده شکده اسکت.  کانال از باالی قلب،   cm  70بیسکموت تعبیه شکده در ارتفاع 

φthفیلتر از حیث نسکبت 

Dγ̇
  ،mm  5 هر دو نوع فیلتر، بیشکترین مقدار   ها(اسکت. همچنین به ازای ضکخامت اشکباع )و حتی دیگر ضکخامت

φthنسبت 

Dγ̇
مشهود است. همانطوری  1در شکل  خصوص در مورد فیلتر سرب به وضو   است. این موضوع به  mm  5ی  مربوط به قطر حفره 
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φthمقادیر    شکودمالحظه می که

Dγ̇
، تقریبا برابر مقادیر فیلتر بدون حفره اسکت. این در mm  5ی  به دسکت آمده برای فیلتر سکرب با قطر حفره 

φth، نسکبت mm  10حالی اسکت که با افزایش قطر حفره به 

Dγ̇
با توجه نکات مطالب مذکور،  کند.  در باالی کانال خشکک به شکدت افت می  

φthی نوترونی با بیشکترین مقدار ممکن نسکبت  باریکهبرای حصکول یک 

Dγ̇
اصکفهان، باید از فیلترهای    MNSRکانال خشکک راکتور  در باالی    

φthو   φth  ،Dγ̇ هایاسککتفاده کرد که در ادامه از حیث تغییرات کمیت  mm  5ی  حداکثر قطر حفرهو  سککربی یا بیسککموتی با ضککخامت  

Dγ̇
  

 گیرند.قلب راکتور در کانال خشک مورد بررسی قرار می  نسبت به ارتفاع محل نصب آنها از باالی

 

          
. تغییرات نسبت شار نوترون حرارتی به آهنگ دز گامای باالی کانال خشک، نسبت به ضخامت و قطر حفره فیلتر، به ازای فیلترهای سرب و 2شکل 

 باالی قلب cm 70بیسموت نصب شده در ارتفاع 

 

φth  تغییرات کمیت  3در شکل   

Dγ̇
نسبت به ارتفاع محل نصب در کانال خشک   mm  5ی  فیلترهای سرب و بیسموت با ضخامت و قطر حفره   

φthدست آمده برای  نشان داده شده است. نکته قابل ذکر این است که از حیث مقادیر به

Dγ̇
تفاوت چندان محسوسی بین فیلترهای سرب و  ،  

φthباالی قلب، کمیت   cm  140به    20از    نصب فیلترها  با افزایش ارتفاع محل شود. همچنین  بیسموت مشاهده نمی

Dγ̇
و    % 70با یک افزایش   

خواهد شد و با افزایش بیشتر ارتفاع محل نصب فیلتر تغییر محسوسی چندان محسوسی  اشباع    mR 2-n cm  610    ×17/2-1رسیدن به حدود  

هم به وضو  مشهود است، در مقایسه با    4در آن ایجاد نخواهد شد، به ویژه در مورد فیلتر بیسموت. با این حال همانطوری که در شکل  

بیشتر است. با افزایش ارتفاع محل نصب فیلتر هم مقدار آن  %    8  باالی کانال خشک بیش ازدر  φth  به ازای فیلتر بیسموتفیلتر سربی،  

 .  ندارد φthیابد در حالی که به ازای فیلتر سربی، افزایش ارتفاع تاثیر محسوسی در  اندکی افزایش می
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. تغییرات نسبت نوترون حرارتی به آهنگ دز گامای  باالی کانال خشک، نسبت به ارتفاع محل نصب فیلتر از باالی قلب راکتور، به ازای  3شکل 

 mm 5فیلترهای سرب و بیسموت با قطر و ضخامت 

 

، با افزایش ارتفاع محل نصب mm  5به ازای فیلترهای سرب و بیسموت با ضخامت و قطر حفره مشابه دهد که  همچنین نشان می 4شکل  

 mSv h-1به    %40( با یک کاهش حدود  Dγ̇، آهنگ دز گامای باالی کانال خشک ) cm  140تا حدود    20فیلترها نسبت به باالی قلب از  

به وضو  نشان   4و    3ی نمودارهای شکل  کند و با افزایش بیشتر ارتفاع دیگر تغییر چندان محسوسی نخواهد داشت. مقایسه افت می  ~  6/2

φthی افزایش  دهند که سهم عمدهمی

Dγ̇
با افزایش ارتفاع محل تعبیه فیلتر در کانال خشک، ماحصل افت آهنگ دز پرتوهای گاما است تا    

گامای فیلتر سرب اندکی بیشتر از فیلتر بیسموت است که   دزشود که قدرت افت  همچنین مالحظه می   .تیهای حرارتغییرات شار نوترون 

 .  ]5[خود ناشی از ضریب تضعیف بزرگتر پرتوهای گاما در سرب در مقایسه با بیسموت است 
 

           
 

( باالی کانال خشک، نسبت به ارتفاع محل نصب فیلتر از باالی قلب راکتور،  Dγ̇( و آهنگ دز گامای )φthهای حرارتی ) . تغییرات شار نوترون4شکل 

   mm 5به ازای فیلترهای سرب و بیسموت با قطر و ضخامت 
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برای افزایش قابل توجه نسبت   MNSRرغم قابلیتی که نصب فیلتر در کنال خشک راکتور  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که علی
φth

Dγ̇
 دارد، تغییر محسوسی در نسبت  %105به میزان    

φth

φT
. محاسبات انجام شده در این تحقیق نشان داد  کند ی نوترونی ایجاد نمیباریکه 

  که نسبت
φth

φT
عالوه نصب فیلتر سرب . بهاست  9/0ی نوترونی رسیده به باالی کانال خشک، با و بدون نصب فیلتر در کانال در حدود  باریکه  

  کاهش و آن را به   %13و    17  رسیده به آن را، در مقایسه با حالت بدون فیلتر، به ترتیبی نوترونی باریکه  φth،  ر کانال خشکو بیسموت د
برای کاربردهایی  (  s 2-n cm  510-1)خواهد رساند که البته همچنان بیش از حداقل مقدار مورد نیاز    s 2-n cm  510  ×  73/1-1و    60/1  ×  510

 .   ]7[همچون رادیوگرافی نوترونی است  
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فیلتر بهینه ی نوترونی در باالی کانال خشک راکتور مینیاتوری اصفهان از طریق طراحی یک  هدف از تحقیق انجام شده ارتقا کیفیت باریکه 

φthصرفا برای افزایش نسبت کارگیری فیلتر برای تعبیه در این کانال بود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ایده به

Dγ̇
ی نوترون باریکه 

حداکثر   ی آنکه ضخامت فیلتر و قطر حفرهبرابر هم افزایش دهد، البته به شرطی  2آن را تا بیش از    تواند که میطوری به  دهدجواب می

mm  5    باشد و در ارتفاع بیش ازcm  140  های حرارتی را نیز در مقایسه با حالت شار نوترون  باالی قلب نصب شده باشد. استفاده از فیلتر

φthولی تغییر محسوسی در نسبت    دهد ) به ترتیب به ازای فیلترهای بیسموت و سرب( کاهش می  %17و    13بدون فیلتر در حدود  

φT
ایجاد    

φthهمچنین مشخص شد که عملکرد فیلترهای سرب و بیسموت از حیث مقادیر به دست آمده برای نسبت  کند.  نمی

Dγ̇
تقریبا مشابه است   

 ت عملکرد بهتری دارند. ، فیلترهای از جنس بیسموφthدر حالیکه از حیث  
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