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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
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   IECFدستگاه محاسبات دزیمتری و بهینه سازی حفاظ بیولوژیکی
  (2)بابایی، مرتضی  – (2)*مریم،قپانوری -(1) سارا،وثوقی

 پژوهشکده کاربرد پرتوها،  سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (1)

 پالسما و گداخت هسته ای( سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده 2)

 

 :دهيچک
سته نوترون و تولید پیو T-Dبا فرض گداخت  IECFدر این مقاله، محاسبات دزیمتری و بهینه سازی حفاظ بیولوژیکی دستگاه

MeV 1/14  با شدت تابش)n/s( 1110  2.6با استفاده از کد-MCNPX بر حسب ضخامت حفاظ  موثر است. تغییرات دز انجام شده

برای  د پیوستهمدر  سازی، ساعت کاری مجازمحاسبه شده، و با استفاده از نتایج حاصل از شبیه گروه های مختلفی از موادبرای 

 .استدستگاه بر حسب ضخامت بهینه ارائه شده

 (.MCNPX 2.6-، حفاظ نوترونی،دز موثر، کدIECFدستگاه : کلمات کليدي

 

 :مقدمه

ستگاه  صوربه 1IECFد شبک همروش مح شامل دو الکترود کروی م ستاتیکی لختی،  مرکز بوده که الکترود سازی الکترو

مرکزی کاتد به ولتاژ باالی منفی و الکترود بیرونی آند به زمین متصل شده و دو الکترود در داخل یک محفظه خالء قرار 

ستگاه پس از تزریق گاز کاری به داخل محفظهمی سیون ، بر اثر تخلیهگیرند. در این د شار پایین، یونیزا ی الکتریکی در ف

شتاب داده میرخ داده و یون شبک  شده بین دو الکترود کروی م سمت مرکز الکترود کروی شوند. یونهای تولید  ها به 

ستهشتاب گرفته و در اثر برخوردهای پی در پی در مرکز کره، انجام واکنش هم شی ه سبب میجو ن شوند. میداای را 

شکل شده و حالت الکتریکی کروی بین دو الکترود باعث  سبتا چگال و داغ در مرکز الکترود مرکزی  سمای ن گیری پال

در  2011، در سال IR-IECF[. اولین دستگاه ایرانی 1شود ]ای پیوسته فراهم میهای گداخت هستهمناسبی برای واکنش

SPNF-INST ضر به شد. در حال حا ساخته  سته منظورطراحی و  شی ه شار باال بردن نرخ واکنش هم جو ای و افزایش 

                                                 
1 Internal Electrostatic Confinement Fusion 
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ستگاه n/s( 1110(نوترون تا  ساخت یک نمونه ارتقاء یافته از د ست. بطور  IECF، طراحی و  در این مرکز در حال انجام ا

ستگاه  سازیIECFیقین با توجه به نرخ باالی تولید نوترون در د سبات دزیمتری نوترون و بهینه  لوژیکی بیوحفاظ  ، محا

 برای دستگاه، جهت کاهش پرتوگیری پرسنل ضروری است. 

با توجه به محدودیت فضا در مراکز تحقیقاتی و آموزشی، طراحی و بهینه سازی یک حفاظ موثر از جهت تضعیف تابش 

ای از مواد های هستهسازی برای دستگاههزینه از اهمیت باالیی برخوردار است. موثرترین مواد حفاظو  پرتویی، ابعاد

با عناصر سنگین و  غیرکشسانهای آید. پراکندگیهای نوترون بدست میدار، عناصر فلزی سنگین وجاذبهیدروژن

توانند پرتوهای ها میچنین جاذبهستند همهای سریع موثر با هیدروژن در کاهش انرژی نوترون کشسانهای پراکندگی

سازی نوترون مورد طور گسترده به عنوان ماده حفاظاتیلن و بتن بههای گرمایی را جذب کنند. پلیگامای ثانویه و نوترون

م ایمنی دستگاه زیر حد استاندارد نظا کاربرمنظور کاهش اندازه پرتوگیری [. در این پژوهش، به2گیرند ]استفاده قرار می

با  IECFطراحی حفاظ بیولوژیکی نوترون برای دستگاه محاسبات دزیمتری و  (،mSv/year20 وحفاظت پرتویی کشور )

انجام  X-MCNPبا استفاده از کد شبیه سازی  n/s( 1110(با شار  MeV 1/14تولید پیوسته نوترون  و T-Dفرض گداخت 

 شده است.

 : روش کار

مشکل با توجه به محدودیت فضای آزمایشگاه وتجهیزات جانبی دستگاه و هزینه باال، حفاظ گذاری تمام اطراف دستگاه 

چنین دستگاه بایستی برای انجام آزمایشات، تعمیر و نگهداری قابل دسترس باشد. بدین منظور، هندسه حفاظ است. هم

کارگیری یک یا چند صفحه در کنار گرفته شده است که با به در نظر m5/1m× 5/1به صورت یک صفحه مربعی با ابعاد 

ستند )مانند  شغال تمام وقت ه ضریب ا ستگاه، میزان دز در ناحیه های مد نظر وتحت کنترل که دارای  هم در اطراف د

اتد و تقارن سازی، با توجه به تشکیل پالسمای داغ وچگال در مرکز کتواند کاهش یابد. در این شبیه(، میکاربرمحل قرار 

سیستم محفظه دستگاه، ناحیه تابش نوترون به صورت یک چشمه نوترونی همسانگرد در مرکز کاتد در نظر گرفته شده 

ستوانه صورت ا ست. محفظه خالء به  ضخامت  cm100ای با قطر و ارتفاع ا ضد زنگ در نظر  cm1و  ستیل  از جنس ا

( در آزمایشگاه، فاصله کاربره برای دستگاه و سیستم کنترل )محل شداست. با توجه به فضای در نظر گرفته گرفته شده

شمه نقطه ساز ثابت و برابر با چ شکار ست. هم cm 350ای نوترون تا آ شده ا سایه چنین بهدر نظر گرفته  منظور افزایش 

صله  ستگاه و در فا شد1حفاظ در ناحیه تحت کنترل، حفاظ مربعی نزدیک به د ست. چشمه متری از محفظه قرار داده  ه ا

سککازی شککده در کد اسککت. مدل شککبیه ای در یک راسککتا قرار داده شککدهای، مرکز حفاظ مربعی و آشکککارسککاز نقطهنقطه

MCNPX  نشان داده شده است. 1در شکل 
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 )الف(

 
 )ب(

  MCNP. سازی شده در کدهندسه شبیه)الف( شماتیک دستگاه، )ب(: 1شکل 

چنین و هم کشسانغیرو  کشسانوترون، فرایندهای جذب، پراکندگی سازی ترابرد ندر این مطالعه، در تمام محاسبات شبیه

است. کمیت ه استفاده شد ENDF-B-IVگیراندازی غیرتابشی برای نوترون در نظر گرفته شده و از کتابخانه سطح مقطع 

زشکی ناشی موثر است. کمیت دز موثر برای تعیین احتمال خطرات پمحاسبه شده در این مقاله، دز  زیست پرتویحفاظت 

های بدن است وزنی بافت در همه اندام از یک پرتوگیری مشخص، معرفی شده است. دز موثر در واقع مجموع دز معادل

 [.3شود ]تعریف می 1که با رابطه 

(1)  
 

ء شده توسط به ترتیب فاکتور وزنی بافت و دز معادل بافت است. به منظور محاسبه دز موثر القا THو TW، 1در رابطه 

ها و تمامی ذرات موجود در میدان تابشی، شناخته شده شار ذرات، بایستی ضرایب تبدیل شار به دز موثر برای تمام انرژی

ی از حفاظ در موقعیت مورد نظر با استفاده از آشکارساز بورعمنظور تخمین دز موثر کل، شار ذرات باشد. در این مطالعه به

های انرژی مناسب، محاسبه شده است. ضرایب تبدیل شار به دز موثر برای (، در بازهMCNPدر کد  F5ای )تالی نقطه

[. 4گرفته شده است ] (ICRP-74) زیست پرتوینوترون و فوتون، از مقادیر ارائه شده توسط کمیسیون بین الملی حفاظت 

میت دز موثر کبرای هر بازه انرژی و برای هر نوع ذره،  /E)(E,PΦ، وضرایب تبدیل شار به دز موثر  )E,PΦ(با دانستن شار

 [.3شود]محاسبه می 2طبق رابطه 

(2)    
 

 DEبا وارد کردن ضرایب تبدیل شار به دز موثر برای نوترون وفوتون از طریق ورودی  MCNPXمحاسبات فوق در کد 

اتیلن خالص، پلی اتیلن [. در این مقاله قابلیت حفاظ سازی مواد بتن معمولی، بتن سنگین، پلی5انجام شده است] DF و

مورد بررسی قرار گرفته است. کسر  MeV 1/14در برابر تابش نوترون های پر انرژی  ML 2بور دار، و حفاظ چند الیه ای
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و  1درجدول  اتیلن خالص، پلی اتیلن بور داری، بتن سنگین، پلیبتن معمولو چگالی جرمی ترکیبات تشکیل دهنده  وزنی

 آورده شده است. 2در جدول   MLایها و چگالی معادل حفاظ چند الیهنسبت ضخامت الیه

 .سازیچگالی و درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده مواد حفاظ -1جدول 

شده با  بیترک لنیات یپل اتیلن خالصپلی  بتن سنگین بتن معمولی  مواد

 10-بور 30%

 30/2 8/4 93/0 13/1 (3g/cmچگالی)

 و درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده

H 0221/0 005/0 144/0 1008/0 

C 0025/0 - 856/0 5992/0 

O 5750/0 104/0 - - 

Na 

 
152/0 - - - 

Mg 0013/0 002/0 - - 

Al 0120/0 004/0 - - 

Si 3047/0 034/0 - - 

K 0101/0 - - - 

Ca 0430/0 042/0 - - 

Fe 0064/0 612/0 - - 

P - 197/0 - - 

B - - - 3/0 

 ای.ها در حفاظ چند الیهنسبت ضخامت الیه ترتیب و -2جدول 

 : آهن1الیه  حفاظ چند الیه ای
 :2الیه 

 پلی اتیلن خالص

 :3الیه 

 بتون خالص

 :4الیه 

 کادمیوم
 چگالی معادل : سرب5الیه 

)3g/cm( 

ML2 25/0 5/0 - 1/0 15/0 99/4 

ML4 25/0 - 4/0 2/0 15/0 32/6 

 : جينتا

شکل فوتون نوترون، دز موثر ضخامت حفاظ برای مواد مختلف در  سب  )الف، ب، ج(  2های ثانویه و دز موثر کل بر ح

 نشان داده شده است.  3و ساعت کاری مجاز ساالنه بر حسب ضخامت حفاظ در شکل 
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 ب الف

 
 ج

: نمودار تغییرات دزموثر )الف( نوترون )ب( فوتون های ثانویه )ج( کل بر حسب ضخامت مواد حفاظ: بتن معمولی، بتن 2شکل 

 . MLاتیلن خالص، پلی اتیلن بور دار، و حفاظ چند الیه ای سنگین، پلی

ضخامت سب با  ساالنه متنا سبات به  3های مختلف حفاظ، در جدول ساعت کاری مجاز  ست. محا شده ا شان داده  ن

در مدت یک سال  کاربرای انجام گرفته است که به ازای یک ضخامت مشخص از انواع حفاظ، دز موثر کل دریافتی گونه

 باشد. در این جدول با توجه به چگالی، ابعاد و ضخامت حفاظ، وزن مواد حفاظ نیز آورده شده است. mSV 20کمتر از 
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 برای دستگاه با آهنگ تابش نوترون ازای میزان ساعت کاری متفاوت،های مختلف بهحفاظ ضخامت بهینه -3جدول 

n/s11 10  و انرژیMeV1/14. 

 مواد
 ML4 10-بور %30شده با  بیترک لنیات یپل پلی اتیلن خالص بتون معمولی بتون سنگین

Fe/Concr/Cd/Pb 

ML2 

Fe/pure poly/Cd/Pb 

 ساعت

 ضخامت )سانتی متر(

 )کیلوگرم(وزن 

1 

16(cm) 19 24 22 13 14 

768(Kg) 437 223 293 822 686 

5 

33 39 45 42 28 30 

1584 897 419 559 1770 1470 

10 

39 46 54 50 35 37 

1872 1058 502 665 2212 1813 

30 

50 60 69 63 46 49 

2400 1380 642 838 2907 2401 

50 

55 66 77 70 53 55 

2640 1518 716 913 3350 2695 

100 

63 76 88 80 61 64 

3024 1748 818 1064 3855 3136 

300 

85 100 100< 100< 85 90 

4080 2300 - - 5372 4410 
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 : بحث ونتيجه گيري

سبات دزیمتری و بهینه سازیهدف از ارائه این مقاله  شار نوترونی  IECFیک حفاط نوترونی برای دستگاه  انجام محا با 

محاسبات  .دستگاه است کاربریمن از لحاظ حفاظت پرتوئی برای ا یط کاریشرا، به منظور فراهم کردن )n/s( 1110( (باال

سازی  شبیه  ستفاده از کد  شت حفاظ با ا ست.  MCNP-Xدز موثر کل در پ شده ا شکل )همانانجام  ( دیده 2طور که از 

اسککت. عالوه براین از این نمودار  ML4اتیلن خالص و یترتیب مربوط به پلشککود، بیشککترین و کمترین دز موثر کل بهمی

بوردار، بتن معمولی، بتن  %30اتیلن های پلیاتیلن خالص به حفاظشککود که نسککبت دز موثر فوتون و نوترون پلیدیده می

که پلی رغم اینیابد. علیکاهش می 9/5و  3/5، 8/1، 6/1ترتیب با ضککرایب سککانتیمتری به 60، در عمق ML4سککنگین و 

های پرانرژی پایین اسککت، بنابراین در کنش آن برای نوتروناتیلن دانسککیته هیدروژنی باالیی دارد، اما سککطح مقطع برهم

از آهن و بتن معمولی بعنوان کندکننده  ML4ای چند الیهکاهش دز موثر نسککبت به سککایر مواد، تاثیر کمتری دارد. حفاظ 

همین جهت حفاظ چند نوترون پرانرژی، کادمیوم جاذب نوترون حرارتی و سککرب جاذب گاما تشکککیل شککده اسککت. به

 ای در کاهش دز موثر، تاثیر بیشتری دارد.الیه

تن دز موثر کل در حد دز مجاز ساالنه )کمتر از منظور نگهداشدهد که در حالت بدون حفاظ بیولوژیکی، بهنتایج نشان می

mSV20( سال کار دقیقه  3، تنها ستگاه مجاز میدر  ستفاده از یک حفاظ موثر برای با د ضرورت ا ضوع  شد. این مو با

شان می IECFافزایش ساعت کاری مجاز ساالنه دستگاه  دهد. ساعت کاری مجاز ساالنه متناسب با ضخامت حفاظ را ن

توان براساس میزان ساعت می 3با استفاده از جداول نشان داده شده است.  3ختلف محاسبه شده و در جدول برای مواد م

بودن  کم حجم وارزان ،بودن قابل حملاز لحاظ بهینه سکازی شکرایط مختلف مانند کار مجاز، نوع و ضکخامت حفاظ را 
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