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در راکتور  تأخیریهای تعیین غلظت اورانیوم در سنگ معدن اورانیوم با استفاده از نوترون

 (MNSRمینیاتوری چشمه نوترون اصفهان )

 
 (3)عمید، حسام -(2) جواد ،یمختار -(1)شیرانی، احمد -(1)*چامه سرا، فهیمه

 
 ایفیزیک هسته، گروه دانشکده فیزیک، انشگاه صنعتی اصفهاند1

 ایو ایمنی هسته ای،پژوهشکده راکتور، پژوهشگاه علوم و فنون هستهایران انرژی اتمیسازمان 2
 ایشرکت سوخت راکتورهای هسته3

 

 

 :دهيچک
هاي و شمارش نوترون ندر راکتور مينياتوري اصفها مجهول اريبا ع اورانيوم نمونه سنگ معدن يبا استفاده از پرتودهدر اين پژوهش، 

 يريگاندازه معدن سنگدر  اورانيوم غلظت اي اريع ،هاي تأخيري نمونه استانداردنتايج با نتايج شمارش نوترونو مقايسه  آن يريخأت
هاي تأخيري آنها در دو دقيقه هاي مختلفي پرتودهي شدند و شمارش نوتروننمونه استاندارد و نمونه مجهول در زمان .شده است

 3BFشکارساز مختلف آونه استاندارد نسبت به نمونه مجهول در دقيقه اول و دوم با دو ثبت شد. با توجه به دوبرابر بودن شمارش نم

انيوم در نمونه سنگ عيار اور همچنين ، دو برابر بودن عيار اورانيوم در نمونه استاندارد نسبت به نمونه مجهول نتيجه گرفته شد.

سنجي اتمي و اسپکتروسکوپي گاما )اکتيويته ويژه( هاي طيفاز روش معدن اورانوفان که به عنوان نمونه استاندارد در نظر گرفته شد،

 دست آمد.به
 

ه نوترون راکتور مينياتوري چشم آشکارساز نوترون، غلظت اورانيوم، وم،ياوران سنگ معدن ،يريخأت نوترون کلمات کليدي:

 (MNSRاصفهان)
 

 :قدمهم

هاي از پاره 1از مدتي )تا حدود يک دقيقه( پس از عمل شتتتکافت تا بعدهستتتتند که  هايينوترون تأخيريهاي نوترون

هاي انيوم را در راکتور پرتو داد و با توجه به تعداد نوترونتوان نمونه ستتنگ معدن اورمي .شتتکافت گستتيل مي شتتوند

بندي گروه دستتته 6توان در عمرشتتان مي را با توجه به نيمه تأخيريهاي نوترون به غلظت ستتنگ معدن پي برد. تأخيري

                                                 
1 Fission 
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ست 3/2کمتر از  تأخيريهاي نوترونگروه از  3نيمه عمر  کرد. ستم  .ثانيه ا سي با توجه به زمان انتقال نمونه از راکتور به 

که نيمه عمر بيشتري  تأخيريهاي ديگر مولد نوترونسه گروه  ها را شمارش کرد. بنابراينآن توانعمال نمي ،آشکارسازي

ند  ندموردار جه هستتتت مه  .د تو هايدر ادا کار ند مورد از  ظت اورانيوم به چ ها براي تعيين غل که در آن قاتي  از  2تحقي

 شود. استفاده شده است، اشاره مي تأخيريهاي نوترون

سوبات، فلزات، و گراف وميمقدار اوران يرياندازه گدر يک پروژه تحقيقاتي  سنگ معدن ها، ر سنگ ها،  ستفاده با تيدر   ا

مارش  شرو از قدرت  HERALD A.W.R.E راکتوردر و همکاران  3لتونيهامتوستتت   تأخيريهاي نوترونشتتت  5با 

توستت   اي ديگر. در پروژه]1[انجام شتتده استتت سيآلدرمستتتون انگلواقع در  s2n/cm1210×4.مگاوات با شتتار نوترون 

ماليس نال با 239PU و 235Uهمزمان  نييتعو همکاران  4کاپستتتي فاده از آ در  تأخيريهاي نوترون يستتتاز عالف زياستتتت

 توس  تأخيريهاي نوترون شمارش با ومياوران زيآنال در يعنصر تعامالت .]2[ ورت گرفته استص مريکاآ  HFIRراکتور

. در ]3[ انجام شتده استت s2n/cm 1310×2. دانمارک با شتار نوترون  3DR در راکتور تحقيقاتيو همکاران  5کونزندورف

شي ديگر  س پژوه با  تأخيريهاي نوترون يساز فعال زيبا آنال يطيمح يهادر نمونه موياوران نييعتو همکاران  6ون م تو

 .]4[ انجام شده استs2n/cm 1310×3. با شار نوترون کره HANARO  يقاتيراکتور تحق استفاده از

 در تأخيريهاي مان نوترونز-شتتدت يمنحن يرياندازه گ قيها از طربيدر ترک مويو پلوتون وميغلظت اوران عيستتر نييتع

سکن چند کاناله با  باآلمان  خيمون يقاتيراکتور تحق ساز 5روش ا شکار سر ستميس کي يکه رو He3 7آ صب  عيانتقال  ن

ست شار نوترون شده ا س  s2n/cm 1210×6. با  ست 8هنکلمن تو سيده ا تعيين غلظت . نهايتا ]5[ و همکاران به انجام ر

سازي ن شار نوترون NISTدر راکتور تحقيقاتي  تأخيري هايوتروناورانيوم به روش فعال   s2n/cm 1310×4/3. آمريکا با 

 . ]6[ و همکاران ارايه شده است 9اريکسونتوس  در مقاله اي 

و مقايسته بتا  مجهتول اريتنمونته ستنگ معتدن بتا ع يپرتتوده حاصتل از تتأخيريهتاي با استفاده از شمارش نتوترون

راکتتتور کترد.  يريتگ انتتدازه را معتدن ستنگ غلظتتت ايت اريتع تتتوانمي ،ه استتانداردنتتايج پرتتودهي و شتتمارش نمونت
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MNSR به عنوان چشمه نتوترون در نظتر گرفتته شتده استت کته شتار نتوترون حاصتل از راکتتور در کانتال داخلتي  
1-s.2-n.cm1210   با عيار نامشخص استفاده مي شود.است که براي پرتودهي نمونه سنگ معدن اورانيوم 

 :وش کارر

که در آن از  استخري است-با قدرت کم و از نوع تانک ايمن، متراکم، ،حرارتييک راکتور غير همگن  MNSRراکتور 

آب سبک به عنوان کند کننده و سرد کننده با انتقال حرارت طبيعي به صورت  اورانيوم با غناي باال به عنوان سوخت،

حرارتي راکتور داراي قدرت  شده است.م به عنوان بازتابنده استفاده ليويو از فلز بر همرفت و خصوصيت زير کنندگي،

ساعت قابل استفاده  5/2که در اين توان حداکثر  است s.2-n.cm  1210-1 آن حرارتي بوده و شار حداکثر  واتکيلو 30

 .(1 شماره )شکل باشدمي

 
 .و اجزاي آن MNSRنماي کلي راکتور  .(1شماره ) شکل

 

يري نمونه سنگ معدن توس  سيستم رابيت به يکي از کانال هاي پرتودهي منتقل و در توان و زمان مشخصي در هر اندازه گ

که حاليدرگردد. شود. سپس نمونه در زماني بسيار کوتاه توس  سيستم رابيت به ظرف کند کننده منتقل ميپرتودهي مي

ند کننده براي کاهش انرژي ابراين استفاده از کبن ،پر انرژي و سريع هستندحاصل از شکافت  تأخيريهاي نوترون
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هاي تأخيري از آشکارساز همانطور که گفته شد در اين پروژه براي شمارش نوترون ضروري است. تأخيريهاي نوترون

3BF هاي تأخيري هاي حرارتي را دارند. بنابراين نوتروناستفاده شده است که اين آشکارسازها توانايي شمارش نوترون

کردن  طراحي و بهينه سازي کندکننده براي کندشده، شوند. يکي از کارهاي انجامي اينکه شمارش شوند، بايستي کند برا

اي ايران پذيرفته شده که اين موضوع به عنوان مقاله در بيست و پنجمين کنفرانس هسته باشدهاي تأخيري مينوترون

ر آزمايشگاه پودرشده و همگن شده و سپس مقدار يک گرم از اين ابتدا سنگ معدن اورانوفان ددر اين پژوهش  .]7[است

هاي نازکي ريخته و  پيچيده شده و با حرارت کامالً بسته شده است. نمونه پودر به عنوان نمونه استاندارد درون پالستيک

 5/0که شامل  ت()اين نمونه توس  پرسنل راکتور مينياتوري نمونه سازي شده و براي پژوهشگر مجهول بوده اس مجهول

بندي شده باشد، نيز به همين روش بستهگرم از نوعي سنگ فاقد اورانيوم مي 5/0گرم سنگ معدن پودر شده اورانوفان و 

راکتور مورد استفاده در اين پژوهش، راکتور مينياتوري  .شداتيلني قرار داده هاي پلينمونه درون کپسول بعد از آناست. 

ها به داخل راکتور و باشد. اين راکتور مجهز به دو سيستم پنوماتيک است که وظيفه انتقال نمونه( ميMNSRاصفهان)

نمونه استاندارد داخل کپسول  باشد.دقيقه مي 2خارج کردن آنها را به عهده دارد. مدت زمان پرتودهي در اين آزمايش 

فشار هوا به داخل راکتور مينياتوري منتقل، پرتودهي و خارج  وسيله سيستم ربيت و با استفاده ازاتيلني مورد نظر بهپلي

گردد. پس از خروج از راکتور بالفاصله کپسول حاوي نمونه را به درون کندکننده و در مرکز آن منتقل کرديم. از آنجا مي

يري را ثبت کرديم. هاي تأخدقيقه شمارش نوترون 2ثانيه است، به مدت  7/55هاي تأخيري که بيشترين نيمه عمر نوترون

 )شکل هاي تأخيري آن را ثبت کرديمدر مرحله بعد نمونه مجهول را نيز به همين روش پرتودهي کرده و شمارش نوترون

 .مالحظه شود( 2 شماره

 
 .اتاق پرتو دهي نمونه و سيستم ربيت .(2شماره ) شکل
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سنگ معدن اورانوفان(، در ستاندارد) سته غلظت اورانيوم موجود در نمونه ا شگاه بخش ه ستهآزماي صفهان اي مرکز ه اي ا

سنجي اتمي گيري شده است که در روش طيفسنجي اتمي و هم از روش اسپکتروسکوپي گاما، اندازههم از روش طيف

محاستتتبه شتتتد و در روش  01/0% با خطاي  12/0دستتتت آورده شتتتده که مقدار آن به ICP_OESعيار با دستتتتگاه 

سکوپي گاما ابتدا سپکترو ساز  ا شکار ستفاده از آ شگاه و با ا  گيري طيف انرژي گاما، اکتيويته آنبا اندازه HPGeدر آزماي

دست را بهشد و با تقسيم اين مقدار بر وزن نمونه مقدار اکتيويته ويژه آن Bq 014/0±4700دست آورده شد که مقدار به

سيم اکتيويته ويژه آن بر اکتيويته ويژه اورانيو ست آمد. به 235(، عيار اورانيوم ci/gr 10-7×91/6م طبيعي) آورديم و با تق د

 آورده شده است. 1 شماره دست آمده در جدولمقادير عيار به

 گيري عيار اورانيوم در نمونه استاندارد.هاي اندازه. روش(1جدول شماره )

 دست آمدهمقدار عيار به گيري عيارروش اندازه

 % 12/0± % 0012/0 سنجي اتميطيف

 % 11/0±%  02/0 اسپکتروسکوپي گاما

 

 :جينتا

آورده شده است. همانطور که مشخص است نمونه استاندارد و مجهول  2 شماره نتايج نهايي حاصل از شمارش، در جدول

هاي تأخيري آنها در دقيقه اول و دوم ثبت شد. همانطور که از پرتودهي شدند و شمارش نوترون به صورت جداگانه

دقيقه،  2پيداست شمارش نمونه استاندارد در دقيقه اول و دوم و همچنين مجموع شمارش آن در مدت زمان جدول 

برابر شمارش نمونه مجهول در دقيقه اول و دوم و همچنين مجموع شمارش آن شده است. از آنجا که عيار  2حدوداً 

هاي تأخيري نمونه استاندارد نسبت ر بودن تعداد نوترونگيري شده است، با توجه به دو براب% اندازه 12/0نمونه استاندارد 

 06/0توان نتيجه گرفت که عيار نمونه مجهول حدوداً  اي که به عنوان نمونه مجهول در نظر گرفته شده است، ميبه نمونه
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اي ازي شده است، نمونهساي که ما به عنوان نمونه مجهول در نظر گرفتيم و در آزمايشگاه نمونهباشد. از آنجا که نمونه% مي

گرم از نوعي سنگ موجود در  5/0گرم از سنگ معدن پودر و همگن شده اورانوفان به همراه  5/0يک گرمي شامل 

% است. نتايج آزمايش انتظار  06/0باشد، بنابراين غلظت اورانيوم در اين نمونه مجهول آزمايشگاه که فاقد اورانيوم بوده، مي

دهد. همانگونه که انتظار داشتيم را به ما نشان مي تأخيريهاي ت و درستي روش شمارش نوترونما را برآورده کرده اس

اي که ما به عنوان نمونه مجهول در نظر گرفتيم شده است. بنابراين روش شمارش نمونه استاندارد دو برابر شمارش نمونه

توان عيار اورانيوم در دست آمده ميبه نتايج به به درستي اعتبار سنجي شده است. با توجه تأخيريهاي شمارش نوترون

 دست آورد.  به تأخيريهاي هر نوع سنگ معدن اورانيوم با عيار مجهول را از روش شمارش نوترون

 هاي تأخيري.. نتايج حاصل از شمارش نوترون(2شماره ) جدول

 3BF (2)آشکارساز  3BF (1)آشکارساز  

 
شمارش در 

 دقيقه اول

شمارش در 

 قيقه دومد

مجموع 

شمارش در 

 دو دقيقه

شمارش در 

 دقيقه اول

شمارش در 

 دقيقه دوم

مجموع 

شمارش در 

 دو دقيقه

نمونه 

استاندارد)سنگ 

 معدن اورانوفان(

81±6595 57±3264 99±9859 82±6754 58±3361 100±10115 

 4948±70 1614±40 3334±57 4853±69 1648±41 3205±56 نمونه مجهول

نسبت)شمارش 

مونه استاندارد به ن

شمارش نمونه 

 مجهول(

043/0±06/2 059/0±98/1 035/0±03/2 043/0±03/2 063/0±08/2 035/0±04/2 
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 گيريبحث و نتيجه

هاي تأخيري حاصل از شکافت اورانيوم در يک نمونه سنگ نوترون 3BFدر اين پژوهش با استفاده از دو آشکارساز گازي 

شد. يک نمونه سنگ معدن اورانيوم به عنوان نمونه مجهول آشکارسازي و شمارش  معدن اورانيوم با غلظت مشخص و

هاي مجهول بيشتري . الزم به ذکر است که نمونهقابل قبول بود غلظت اورانيوم در نمونه مجهولنتايج حاصل براي تعيين 

صورت دستي خل کندکننده اتوماتيک نبود وبهدر اختيار داشتيم اما از آنجا که دز نوترون باال بود و سيستم انتقال نمونه به دا

 ها ميسر نشد.انجام شد، به دليل شراي  ايمني کار، امکان پرتودهي ساير نمونه
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