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ساز فامنوترونی و فوتونی در اتاقک تکبررسی تاثیر جایگزینی بتن باریتی با چدن بر مشخصات 

 سیستم پراش سنجی نوترون راکتور تهران

 

 – (2)باورنگین،الهام – (2)زهره،غالمزاده-(1)جعفری،حمید  -(1) *زینب،بازاریاصالنی مناره

 (1)فخر،فائزه سیاوشی

 ها ای،گروه کاربردپرتوشهید بهشتی، دانشکده مهندسی هستهدانشگاه (1) 

 ای، پژوهشکده راکتور و ایمنیسازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته( 2)
 :دهيچک
ستم پراش Dکانال  سی صحیح، فعالیت آن متوقف سنجی نوترون میراکتور تحقیقاتی تهران مجهز به  شد. اما به دلیل عملکرد نا با

اول این کانال  همسددوسدداهی انداهی آن باید تمهیداتی اندیشددید، یکی اه اقداما ، تعوین ندهدارنداشدددا اسددت. به منبور باه راا
ا است.  حفاظ آن اه جنس چدن است نصب شد Dسنجی است که درون کانال راشبخش مهمی اه سیستم پ همسوساهباشد. می

ای چدن بر مشخصا  جاست. در این مقاله ابتدا به بررسی تاثیر جایدزینی بتن باریتی به و فعال شدا که در مرور همان آسیب دیدا 
ستف سنجی راکتور تهران با ا ستم پراش  سی سپس با بهراپرداخته  MCNPXادا اه کد نوترونی و فوتونی  ست.  گیری اه کد شدا ا

ORIGEN  سبه و مقهای کاری مختلف بدر همان فعالیت میزان تغییرا شان رای چدن و بتن باریتی محا ست. نتایج ن شدا ا سه  ای
عد اه سی شود. اما چدن بایجاد نمی Dبا جایدزینی بتن باریتی با چدن تغییر هیادی در مشخصا  نوترونی و فوتونی کانال دهدمی

شتر اه بتن باریتی  63/3سال تقریبا شدابرابر بی سیب می فعال  صرفه و آ صادی نیز بتن باریتی مقرون به  بیند. اه آنجا که اه نبر اقت
 باشد.می Dباریتی کاندیدای مناسبی برای تعوین این قطعه در کانال  توان نتیجه گرفت بتناست، می

 بتن باریتی، چدن، مشخصا  نوترونی و فوتونی، راکتور تحقیقاتی تهران.، همسوساه ندهدارندا  :کلمات کليدي 

 

 مقدمه:1.

یکی اه قسددمت های مهم دهد. سددنجی راکتور تهران را نمایش میو تجهیزا  پراش Dنمایی دو بعدی اه کانال 1شددکل

سنجی نوترون، بلور سنجی در مقابل باریکه نوترون  1ساهفامتک تجهیزا  پراش  سمت اه چیدمان پراش  شد. این ق می با

در  به سددمت نمونه پراکندا هدایت کند. λچشددمه قرار دادا می شددود تا نوترون های خروجی اه راکتور را با مول مو  

سه  ستم پراش نوترون راکتور تهران  ساهسی سو ضخامتبه 2هم ست که جنس آن اه فوالد با  /کار رفته ا mm0 شد. می1 با

ساه سو cmاول با ابعاد  هم  3120 11 ساهقرار دارد دومین  ساهفامقبل اه تک 6 سو cmبا ابعاد  هم  360 10 کامال  6

                                                 
1 Monochromator 
2 Collimator 
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/سداه با ابعادهمسدو اول اسدت. سدومین همسدوسداهمشدابه  cm  340 11 5 قبل اه آشدکارسداهها واقم می شدود.  59

]استmm2و دارای ضخامت( 3PG)گرافیت پیرولیتی  این سیستم ساهفامتک ]1. 

 
 راکتور تهران  Dنوترون در کانال نمایی اه تجهیزا  سیستم پراش 1شکل

ندین سال در چاه جنس چدن است. اه آنجا که این قطعه می  راکتور تهران، Dموجود در کانال  همسوساهی ندهدارندا

سی  پرتومعرض  ست. در این مقاله به برر سیب دیدا ا ست. چدن  جایدزینی آن با بتن باریتی پرداخته تاثیربودا، آ شدا ا

شامل  46/آلیاژهایی اه آهن و کربن و بتن باریتی  31/درصد باریم،  34 10/درصد اکسیژن و  16 درصد گوگرد، 78

/5 سیم،  019 صد کل 4/در سط هزینه بتن  75 ست. متو صد آهن و... ا سط هزینه چدن  80تا  65در دالر/تن و متو

]باشددالر/ تن می 485تا  475 ]2 . 

 روش کار:2.

MCNPXکد
ها انرژییابی انواع ذرا  در میف وسیعی اه به منبور ردکارلو یک کد عمومی ترابرد پرتو به روش مونت 4

]است و همچنین میف انرژی نوترون و  ساهفامتکتوان محاسبه توهیم مکانی شار در اتاقک با استفادا اه کد می .3[

چدن و بتن باریتی است، انجام داد. سپس  همسوساهی اول برای دو حالتی که ندهدارندا همسوساهفوتون قبل و بعد اه 

این  های کاری مختلف را محاسبه نمود.همان انباشته شدا در چدن و بتن باریتی در عالیتف ORIGENگیری اه کدبا بهرا

کاربر را  ،گروهی 18گروهی و شد  فوتون -ماتریس نمایی با استفادا اه شار نوترون تک و 5بیتمنکد با حل معادال  

]های مختلف کاری محاسبه کند، جرم و غیرا را در همانفعالیتساهد تا هرگونه تغییرا  قادر می ]4. 

                                                 
3 Highly oriented  pyrolytic graphite (HOPG) or (PG) 

4 Monte Carlo N-Particle 

5 Bateman equations 
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MCNPXساهی با کد در قلب راکتور میدان ترکیبی نوترون و فوتون وجود دارد. در شبیه .2 و فوتون به  چشمه نوترون 6

های تولید شدا ناشی اه اندرکنش فوتون با محیط با کار  ها و نوترونفوتونوترونصور  جداگانه تعیین شدا سپس 

PHYS بار در راستای به صور  یک بعدی یک ساهفامتکی توهیم مکانی شار، اتاقک د لحاظ شد. برای محاسبهدر ک

ها و فوتون در این مش محاسبه شد. برای نوترونبندی شد. شار نوترون مش Zبار در راستای محور و یک Yمحور 

/یتقسیم بندی انرژی در سه باها eV E / eV 10 2 0 /و33 eV E MeV 20 33 MeVو1 E MeV 31 صور  گرفته 20

باشد. همچنین میف نوترون و فوتون، در اتاقک های حرارتی، فوق حرارتی و سریم میاست، که به ترتیب برای نوترون

ORIGENگیری اه کد بدست آمدا است. سپس با بهرا ساهفامتک .2 این قطعه در همان های مختلف  فعالیتتغییرا  1

MCNPXبعد اه تعیین شار نوترون و فوتون در کد کاری محاسبه شدا است. .2 ی پرتودهی برای بتن باریتی ، تاریخچه6

ORIGENو چدن در کد  .2 ساعت، 48ساعت،  24ساعت،  12هایآن در همان فعالیتتعیین شد. سپس تغییرا   1

 پرتوسال پس اه قرار گرفتن در معرض  30سال و  20سال ،  10سال،  5سال،  1روه،  150روه، 100ساعت،  72

 محاسبه شد. Dدر داخل کانال 

 نتایج3.

. .1  توزیع مکانی شار نوترون و فوتونمقایسه  3

3,هایشکل و بتن باریتی  اه جنس چدن همسوساهرا در دو حالتی که ندهدارندا  Dکانال  توهیم مکانی شار نوترون2

 دهد.می های انرژی مختلف نمایشدر باها Zو   Yاست در راستای محور
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های )الف( حرارتی )ب( نوترونرای بYاول در راستای محورهمسوساههای خروجی اه توهیم مکانی نوترون2شکل

 حرارتی ) ( سریم )د( کل )مجموع(فوق



 

5 

 

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

 
های )الف( حرارتی برای نوترونZاول در راستای محورهمسوساههای خروجی اه توهیم مکانی نوترون 3شکل

 حرارتی ) ( سریم )د( کل )مجموع()ب( فوق

شویم در نقطه صفر بیشترین شار را داریم و هرچقدر اه آن دور می Zو  Yدر هر دو راستای شود، همانطور که مالحبه می

شاهد یک افت در توهیم مکانی شار نوترون هستم. توهیم مکانی شار نوترون برای بتن باریتی و چدن در باها بندی انرژی 

با تعوین بتن باریتی به جای چدن  کند. اما در ناحیه فوق حرارتیری نمیهای حرارتی و سریم تقریبا هیچ تغیینوترون

توان نتیجه گرفت با این تعوین، تاثیر کند. اه آنجا که افت آن قابل توجه نیست، میشار نوترون به میزان کمی افت می

 باشد.می2%حدود  محسوسی در توهیم مکانی شار نوترون مشاهدا نشد. میاندین خطاهای آماری در این محاسبا 
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 همسوساهدو حالتی که ندهداندا  در Z و Y راستای در همسوساههای خروجی اه ، مقایسه توهیم مکانی فوتون4شکل

است. همانطور که در شکل 5%خطاهای آماری در این محاسبا  حدود میاندین .دهدچدن و بتن باریتی است نمایش می

 تقریبا تغییری در توهیم مکانی شار فوتون ایجاد نشد. همسوساهمشهود است، ضمن تعوین ندهدارندا 

 
 Zدرراستای محور )ب( Yاول )الف( در راستای محور همسوساههای خروجی اه توهیم مکانی فوتون4شکل

. .2  مقایسه طيف نوترون و فوتون 3

دهد. به مور میاندین میف اول را نمایش می همسددوسدداهای اه میف نوترون و فوتون  قبل و بعد اه مقایسدده 5شددکل

ساهنوترون بعد اه  سو سبت هم سبتو میف فوتون  310تقریبا به ن کند. با توجه به اینکه مول افت می 510تقریبا به ن

شود که بعد اه تعوین بتن باریتی متر است، این میزان افت مبیعی است. همچنین مشاهدا میسانتی 120اول  همسوساه

 برای چدن و بتن باریتی مشاهدا نشد. همسوساهبه جای چدن تقریبا تغییری در میف نوترون و فوتون بعد اه 
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 برای )الف( نوترون )ب( فوتون همسوساهمقایسه میف قبل و بعد اه  5شکل

. .3  انباشته شده: فعاليتتغييرات  3

های کاری مختلف با استفادا اه کد انباشته شدا در چدن و بتن باریتی در همان فعالیتنتایج حاصل اه محاسبه میزان 

ORIGEN .2 سال به  30ی چدنی بعد اه نشان دادا شدا است. به مور واضح مشخص است که ندهدارندا 6در شکل 1

3/میزان  شدا است. فعالبرابر بیشتر اه بتن 63

 
 های مختلف کاریانباشته شدا در چدن و بتن باریتی در همان فعالیتمیزان  6شکل 
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 بحث ونتيجه گيري: 4.

سال که در معرض 30باشد، این قطعه بعد اه راکتور تهران اه جنس چدن می Dموجود در کانال  همسوساهندهدارندا 

انداهی قرار گرفته است آسیب دیدا است. انتخاب جایدزین مناسب با هزینه کمتر و کیفیت بهتر یکی اه اقداما  باهراا پرتو

تهران است. کاندیدای مناسب جهت این جایدزینی بتن باریتی است. نتایج نشان داد نوترون راکتور سنجی با یستم پراشس

در صور  تعوین این قطعه، توهیم مکانی شار فوتون و نوترون و همچنین میف فوتون و نوترون تغییر محسوسی 

رفی دهد. اه متغییر نمی توان نتیجه گرفت جایدزینی بتن باریتی با چدن مشخصا  نوترون و فوتون را تقریبامیکند، نمی

انباشه شدا در این قطعه،  فعالیتتر است. همچنین با بررسی میزان به چدن به صرفهنسبت  اه نبر اقتصادی بتن باریتی

3/باریتی به میزانبتن Dسال بهرا برداری اه کانال  نشان دادا شد که بعد اه سی شود. در می فعالکمتر اه چدن برابر 63

 نتیجه عمرکاری بتن باریتی بیشتر اه چدن است.
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