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مواد جاذب نوترون حرارتی برای شمارش نوترون در  با  طراحی سلول سوسوزن پالستیک همراه

 میدان های آمیخته 
  (2)محمدی، عقیل   – (1)قاسمی، بهجت  - (1) عباسی دوانی، فریدون  -(1) *عزیزی، مریم

 ها کاربرد پرتو، گروه دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای( 1
 گروه کاربرد پرتوها دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک،  (2

 

 چکيده:
شمارش نوترون ( به منظور افزایش بازدهی C4B) در این تحقیق استفاده از آشکارساز سوسوزن پالستیک همراه با پودر کاربید بور 

سوسوزن با استفاده  سلول هندسه مناسب برای قرار دادن مادۀ جاذب در است، های حرارتی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته

سازی هدف با، همچنین نوع مادۀ جاذب MCNPXاز کد  شکار ست نوترون افزایش بازدهی آ شده ا صات این  .تعیین  شخ برخی م
سلول از جمله پاسخ نوری آن با توجه به تغییرات انجام شده در آن و تاثیر استفاده از بازتابنده به عنوان پوشش سطح سوسوزن در 

ستفاده از کد  سخ آن با ا ست. در نهایت GATEپا شده ا سازی  ستفاده از نتایج شبیه  سوزن با ا سو سلول  سازی،  شبیه  صل از   حا
نتایج این اندازه گیری نشییاندهنده عملکرد  قرار گرفت.  Be-Am241همراه با مادۀ جاذب در مقابل چشییمه نوترون  تراشیییده شیید و

 صحیح روشِ به کاررفته در این مقاله برای آشکارسازی نوترون های حرارتی است. 
  MCNPX، کد GATE، کد آشکارسازی، شمارش نوترون، سوسوزن پالستیک  :کلمات کليدي 

 : مقدمه

ای لیتیم وسوسوزن شیشه He3, 3BFهای آشکارساز وسنج کروی بانر، شمارنده بلند همچون طیفهایی امروزه آشکارساز

گیرند. قیمت گران مورد استفاده قرار می سریع و حرارتیهای و شمارنده گازی با پوشش بور، برای آشکارسازی نوترون

موجب شده است نیاز به جایگزین های  [3-1]در جهان  He3و به ویژه کمبود ذخایر  He3و  3BFآشکارسازهای گازی 

مناسب احساس شود، به طوری که ارزان تر بوده، کارایی مناسبی داشته و نسبت سیگنال به پس زمینه قابل قبولی ارائه 

 . [4]د دهن

آلی از قبیل سوسوزن مایع و پالستیک )به دلیل وجود هیدروژن در آنها( برای آشکارسازی نوترون های سریع سوسوزن 

حرارتی سریع و  ها در آشکارسازی نوترونبرای به کارگیری این سوسوزن. گیرندطور وسیعی مورد استفاده قرار می به

های آلی بارگذاری شده در حوزه آشکارسازی نوترون نیز های اخیر سوسوزنهایی انجام شده است و در سالپژوهش

مقطع باالیی توانند با یکی از عناصری که دارای سطحهای مایع و پالستیک میسوسوزنبدین صورت که  شود.مشاهده می

ل . ذرات باردار ثانویه یا پرتوهای گامای حاص[10-5] ها هستند، مثل بور، لیتیم و گادولینیم بارگذاری شوندبرای نوترون
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توانند مستقیماً توسط سوسوزن آشکارسازی شده و باعث ایجاد سیگنال خروجی شوند. های القایی نوترون میاز واکنش

  شود.نوترون با بازدهی باال فراهم می ترتیب امکان آشکارسازیبدین 

 روش هم قرار دادن سوسوزن پالستیک و مواد جاذب نوترون )در اینجا ترکیب بور( به جای کنارِ در این مقاله روش

جهت شمارش نوترون در میدان آمیخته نوترون  ،قبل از فرآیند پلیمریزاسیون جاذب ترکیب شیمیایی مواد سوسوزن و مادۀ

تی در کنار مواد سوسوزنی ترون حراربدین صورت که مواد جاذب نو .و مورد بررسی قرار گرفته استمطرح شده و گاما 

کنند. ه و سپس با ماده جاذب اندرکنش میگیرد. نوترون های سریع در برخورد با ماده سوسوزن ابتدا کند شدقرار می

  .شوندکرده و آشکارسازی می در برخورد با ماده سوسوزن تولید نور اندرکنش محصوالت

 : روش کار

به دلیل دارا  B10، جاذب نوتروناز میان مواد . استفاده شده است BC-400 از نوع سوسوزن پالستیکاز  تحقیقدر این 

مناسب تشخیص داده شد. در میان  فراوانی طبیعی باالی آن درکنش باال با نوترون های حرارتی وبودن سطح مقطع ان

( و همچنین پودر کاربید بور )با فرمول 3BO3Hترکیبات بور در دسترس، می توان به پودر اسید بوریک )با فرمول شیمیایی 

( اشاره کرد. به منظور افزایش گیراندازی نوترون و در نتیجه افزایش بازدهی آشکارسازی، پودر کاربید بور C4Bشیمیایی 

است  %80)برتری کاربید بور نسبت به اسید بوریک این است در کاربید بور، نسبت بور به کل اتم های موجود استفاده شد

 .است( %14حالی که در اسید بوریک این نسبت برابر در 

مکان . از آنجایی که  دوایجاد ش آندرون  ییاهالزم است حفرهبه منظور قرار گیری ماده جاذب در داخل پالستیک، 

این موضوع پرداخته شده  در این پژوهش به بنابراینایجاد شده در بازدهی آشکارسازی نوترون موثر است،  هایحفره

از جنس پالستیک تعریف شد. سپس  cm 5ی با قطر و ارتفاع ا، استوانهMCNPXبا استفاده از کد  بدین صورت که .است

 cmدر شعاع  cm5/4  و  cm 5/0 به منظور قرارگیری مواد جاذب در داخل آن، چندین حفره به ترتیب با قطر و ارتفاع 

 ،MCNPXدر کد  F4و  FM4با استفاده از تالی  (1پر شد )شکل پودر کاربید بور از مرکز پالستیک تعریف شد و با  7/0

ها درون پالستیک با اسبه شد. سپس شعاع قرارگیری حفرهمحهای پر شده با کاربید بور در سلول ش نوترون اندرکن میزان

در هر گام محاسبه شد. نتایج حاصل از شبیه سازی  نوترون در مادۀ جاذب اندرکنش میزانتغییر داده شد و cm 3/0گام 

 شده است. داده نشان  3در شکل 
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برای تعیین مکان مناسب برای ایجاد حفره در سوسوزن  MCNPXبا استفاده از کد  . هندسه طراحی شده1شکل

 پالستیک

این اندرکنش، با احتمال  در اثر جذب می شوند، B10سپس در  در این آشکارساز نوترون در برخورد با سوسوزن کند شده،

ر برخورد ( به طور همزمان گسیل شده و در اثMeV 480/0( و پرتو گاما )با انرژی MeV 470/1ذرات آلفا )با انرژی 94%

 شوند.با سوسوزن آشکارسازی می

                                        )6%MeV    ( 2.792MeV)     Q =  1.78( MeV) + 1.10Li(7  →   thB + n10   

(1.47 MeV)    Q= 2.310 MeV   (94%) (0.84 MeV) + *Li7  →    thB + n10 

)MeV 0.480( 𝛾+  Li7  →* Li7                

چنانچه این کار با ز اهمیت باالیی برخوردار است. اایجاد حفره و تراشیدن دقیق سطوح آن به لحاظ اپتیکی  از آنجایی که

یابد. بنابراین به دلیل و کیفیت اپتیکی آشکارساز کاهش میشود واری هایی بر دیوارۀ آن ایجاد میدقت انجام نشود، ناهم

کد محدودیت تراشییکاری، به جای ایجاد چندین حفره، یک شیییار در شییعاع تعیین شییده با اسییتفاده از نتایج حاصییل از 

MCNPX ،پالستیک با کیفیت مناسب، سطوح مختلف آن پولیش پس از تراش سوسوزن ، در داخل پالستیک ایجاد شد

شد شکل داده  سوزن نوار تفلون به علت بازتابندگی باالی آن . (2 ) سو سطح  همچنین به منظور جلوگیری از فرار نور از 

شد سوزن انتخاب  سو سطح  ست، GATEه کد با توجه به اینک. و به عنوان پوشش  سوزنی را دارا سو  قابلیت ترابرد نور 

با توجه به تغییرات انجام شده در آن و تاثیر استفاده از بازتابنده به عنوان پوشش سطح سوسوزن  سوسوزنپاسخ نوری 

ستفاده از ستفاده از این کد تعریف  .بررسی شدکد  این در پاسخ آن با ا بدین صورت که هندسه سوسوزن پالستیک با ا

با گسیل همسانگرد )به عنوان محصول اندرکنش نوترون  با  MeV 480/0انرژی  با گسیلنده گاماک چشمه یشد. سپس 

شش تفلون و همچنین B10های حرارتی با  سخ آن بدون پو شده و پا ستیک قرار داده  شیارِ موجود در پال با در نظر ( در 

 .نتایج آن در شکل نشان داده شده استگرفتن نوار تفلون شبیه سازی شد. 



 

4 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

انتقال  شیاربه داخل آسیاب شد و  کاربید بورپودر  در نهایت جهت بررسی عملکرد آشکارساز در مقابل چشمۀ نوترون،

سیلیکون به المپ تکثیرکننده فوتونی مدل سپس  .(1شکلیافت ) سوزن پالستیک با الیه نازکی از  صل  XP33K0سو مت

قرار داده  Be-Am241. مجموعۀ آشکارساز در مقابل چشمه نوترون شد تا نور سوسوزنی حاصل از آن جمع آوری شود

 نتایج این اندازه گیری ها در .. نشان داده شده است.شد. 

 

                                  
 سوسوزن پالستیک همراه با مادۀ جاذب. 2شکل

 

 : نتايج

سازی با کد  شبیه  شکل  MCNPXنتایج  شعاع 3) صورتی که مرکز حفره ها در  شان می دهد در  شود  cm 3/1( ن ایجاد 

,n)نرخ اندرکنش   یابد. میزدهی آشکارسازی نوترون افزایش بیشینه بوده و در نتیجه با (
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جهت به دست آوردن شعاع مناسب برای ایجاد حفره در سوسوزن  MCNPXنتیجه حاصل از محاسبات کد  .3شکل 

 پالستیک

بازتابنده  با در نظر گرفتنسوسوزن پالستیک در  B10گامای حاصل از اندرکنش نوترون با  طیف شبیه سازی 4در شکل 

ست، تفلون و بدون آن  شده ا شان داده  ست ن شخص ا شکل م ستفاده از همانطور که در  سوزنا سو سطح   بازتابنده در 

شده سوزنی  سو شش مورد  موجب بهبود جمع آوری نور  ستیک همراه با این پو سوزن پال سو ست  ست. بنابراین الزم ا ا

 استفاده قرار گیرد.

        
 

 آشکارساز سوسوزن پالستیک (B10پرتو گاما)به عنوان محصول اندرکنش نوترون با شبیه سازی طیف . 4شکل
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سوسوزن پالستیک همراه با مواد جاذب در مقابل چشمۀ نوترون نشان داده  رار دادنقنتایج تجربی حاصل از  5در شکل 

، سوسوزن پالستیک در طیف )در اینجا گاما( B10اندرکنش نوترون با محصوالت انرژی شده است، برای تعیین محدودۀ 

 به دلیل نزدیکی انرژی آن Na22چشییمه گامازای بدون ماده جاذب نیز در مقابل چشییمۀ نوترون قرار داده شیید. همچنین 

(MeV 511/0)  به انرژیِ گامای گسیلی ازB10  ستفادهبه عنوان مقیاس به ست . شد ا در همانطور که در شکل مشخص ا

به سوسوزن پالستیک همراه با مربوط  نمودارشمارش سطح زیر  ،Na22چشمۀ  MeV 511/0انرژیِ  کامپتونلبۀ محدودۀ 

شتر از حالتی است که پالستیک بدون مواد جاذب در  شود که به دلیل مقابل چشمۀ نوترونی قرار داده میمواد جاذب، بی

که لبۀ کامپتون آن در طیف سوسوزن پالستیک مشخص  است پرتو گاما گسیلو  B10اندرکنش نوترون های حرارتی در 

 .است

 
 همراه با مواد جاذب نوترون  سوسوزن پالستیک Be-Am241. طیف تجربی چشمۀ 5 شکل
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 همراه با مواد جاذب نوترون و بدون آن  سوسوزن پالستيک Be-Am241 چشمۀ . طيف تجربی6شکل

  

 : نتيجه گيري بحث و

پیشنهادی برای طراحی و ساخت شمارنده نوترون با استفاده از مواد سوسوزنی و مادۀ جاذب نوترون  ،در این پژوهش

محصوالت اندرکنش نوترون با مادۀ ماده سوسوزن هم نقش کندکننده و هم نقش آشکارساز در این طراحی  مطرح شد.

ترون حرارتی در آن، پاسخ ده جاذب نوما قرارگیری پس از طراحی سلول سوسوزن و بهینه سازی مکان دارد.  جاذب را

 شبیه سازی شده است.  GATEبا استفاده از کد  نوری آن

همراه با مادۀ جاذب در پس از پولیش در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی، سلول سوسوزن تراشیده شد و 

نشاندهنده عملکرد صحیح روشِ به کاررفته در این . نتایج این اندازه گیری داده شدقرار   Be-Am241مقابل چشمه نوترون 

میزان  استفاده گردد، غنی شده از مواد جاذب از نمونۀ . در صورتی کهمقاله برای آشکارسازی نوترون های حرارتی است

 شود.نوترون میاندرکنش نوترون در مواد جاذب افزایش یافته که موجب افزایش بازدهی شمارش 

 : مراجع
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