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امکان سنجی استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا به عنوان آشکارساز نوترونی در راکتور
مینیاتوری
()2
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 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  ،دانشکده فنی و مهندسی  ،گروه مهندسی هسته ای
 2سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده راکتور و ایمنی هستهای

چکيده:
در این پژوهش امکان سنجی استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا جهت اندازهگیری شار نوترون مورد بررسی قرار گرفته است.
این روش بر مبنای شمارش اثر پارههای شکافت بر آشکارساز میکا استوار است .برای شمارش تعداد شکافتها نمونه متشکل از
پولک میکا و پولک اورانیوم ،درون کپسولهایی از جنس پلی کربنات قرار گرفت .سپس نمونهها به داخل کانالهای پرتودهی راکتور
مینیاتوری اصفهان ( )MNSRارسال گردید .بعد از پرتودهی در توان  30وات که معادل شار نوترون حرارتی  109 n.cm-2.s-1در
سایت داخلی راکتور است ،خورش شیمیایی بر روی پولک میکا انجام شد و شمارش تعداد شکافتها روی پولک میکا طی طرحی
ماتریسی انجام شد .شار نوترون اندازه گیری شده توسط پولک میکا  1/023 × 109 n.cm-2.s-1بدست آمد که خطای آن با مقدار
گزارش شده در  FSARراکتور  2/3است.
کلمات کليدي :راکتور ، MNSRپولک میکا ،آشکارساز  ،SSNTاندازه گیری شار نوترون

مقدمه:
روش آشکارسازی ردپای هستهای حالت جامد ،روشی است که در آن ردپای ذرات روی آشکارساز ثبت میشود.
آشکارسازهای ردپای هستهای که در اوایل دههی  1960کشف شدند ،به دلیل سادگی کاربرد آنها و کم هزینه بودن ،به
سرعت مورد استفاده قرار گرفتند .در سال  1958زمانی که دی .ای .یانگ 1در موسسه تحقیقاتی انرژی اتمی هارول در
انگلستان کار میکرد ،بلور فلورید لیتیم را در کنار پولک اورانیوم قرار داد و با نوترونهای حرارتی تابش داد  .پس از
خورش شیمیایی با یک ماده مناسب ،تعدادی حفره روی بلور مشاهده کرد که تعداد این حفرهها متناسب با تعداد تخمینی
پارههای شکافت ناشی از فویل اورانیوم بود که با بلور برهم کنش داشتهاند .به نظر میرسید هر حفره ایجاد شده ناشی از
تخریب ساختار بلوری توسط پارهای شکافت تولید شده بود ] 1و .[ 2
. D.A.Young1
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آشکارسازهای ردپای هستهای حالت جامد ،جامدهای عایقی هستند که معموال شفاف هستند ،نور را از خود عبور می
دهند و به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود دارند از جمله کاربردهای مهم این آشکارسازها به کارگیری آنها در
آشکارسازی نوترون است .میکا آشکارساز آنالین نیست ،چون رد ذره ثبت میشود و این مزیت را داراست که رد ذرات
ثبت شده روی آشکارساز ماندگار است و اطالعات حاصل از بین نخواهد رفت و هر لحظه ،در صورت نیاز میتوان به
این اطالعات رجوع کرد ] 1و .[2
میکا برای آشکارسازی ردپاهای شکافت مورد استفاده قرار میگیرد .این آشکارساز از جنس مواد شفافی هست که نور را
از خود عبور می دهد و آثار ناشی از شکافت بر روی این آشکارسازها پس از خورش شیمیایی ( خوردگی میکا توسط
اسید یا باز) با یک میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است ،تعداد حفرههای ایجاد شده در میکا با نرخ شکافت متناسب
ا ست از این رو مهمترین فاکتور برای ا ستفاده از آ شکار ساز ردپای ه ستهای میکا ،دا شتن روش خاص جهت شمارش
ردپاهای شکافت بر روی آشکارساز میکا است .از این جهت شمارش درست ردپاهای شکافت در تعیین دقیق پارامترها
نقش به سزایی دارد و شمارش اشتباه باعث ایجاد خطا می شود و دقت آشکارساز و کارایی آن به چالش کشیده می شود
].[ 3- 1
در این تحقیق قابلیت استفاده از آشکارساز ردپای هسته ای میکا برای اندازهگیری شار نوترون حرارتی در توان  30وات
در ساااایت پرتودهی داخلی راکتور مینیاتوری اصااافهان مورد ارزیابی قرار میگیرد .در راکتور مینیاتوری شاااار نوترون
حرارتی در سایت پرتودهی داخلی در توان نامی  30کیلووات  1012 n.cm-2.s-1ا ست که در مقاالت متعددی به صورت
تجربی یا با استفاده از کدهای هستهای محاسبه شده است ].[9- 4

روشکار:
نوترون ذره ای بدون بار ا ست که به دو روش م ستقیم و غیر م ستقیم آ شکار سازی می شود .آ شکار ساز ردپای ه ستهای
میکا ،آشکارسازی نوترون به روش غیر مستقیم است که ردپای ذره ایجاد شده در این آشکارسازها به خاطر آسیبی است
که در امتداد م سیر ذرات یونیزه کننده قوی مثل پاره شکافت در یک جامد ایجاد می شود که آ سیب ایجاد شده در امتداد
مسیر  ،پس از خورش شیمیایی یا خورش الکتروشیمیایی با یک میکروسکوپ نوری قابل رویت است.
مهمترین فاکتور برای استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا داشتن روشی خاص برای شمارش تعداد ردپاهای روی
پولک میکا اسااات که باید این روش از دقت باالیی برخوردار باشاااد .به طور کلی شااامارش ردپاها به دو روش انجام
میشود :شمارش خودکار که توسط سیستم انجام میشود و شمارش دستی که توسط اپراتور انجام میشود .در طی انجام
این پژوهش شمارشها توسط اپراتور انجام شده که در ادامه نحوه شمارشها به تفصیل مورد بررسی قرار میگرد]. [3
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برای مشاااخد شااادن ردپاهای شاااکافت در پولک میکا ،روی نمونه میکا که در معرض پرتودهی قرار گرفته خورش
شیمیایی با ا سید  %48HFانجام شد و پس از خارج کردن پولک میکا از ا سید ،با آب مقطر ش ست شو انجام شد .برای
شمارش فویل میکا پس از خورش شیمیایی ،پولک زیر یک میکروسکوپ نوری که توسط یک دوربین به تلوزیون وصل
شده بود ،قرار گرفت (شکل  1و  2مالحظه گردد).

شکل ( : )2بزرگنمایی پولک ميکا توسط ميکروسکوپ

شکل ( : )1شمارش پولک ميکا

میکرو سکوپ نوری  Coic xsj-2موجود در آزمای شگاه ردپای ه سته ای حالت جامد ا صفهان که در این پژوهش مورد
ا ستفاده قرار گرفته دارای پنج بزرگنمایی مطابق جدول  1ا ست و دو عدد عد سی چ شمی در دو بزرگنمایی  10 Xو
 16Xنیز دارد.
جدول  :1بزرگنمایی میکروسکوپ موجود در آزمایشگاه ردپای هستهای
طول ضلع مربع
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شمارش در یک سطح مربعی شکل ،انجام می شود که طول ضلع مربع ب سته به بزرگنمایی میکرو سکوپ متفاوت ا ست.
شمارش با یک طرح ماتریس با گام م شخد انجام می شود ( شکل  3مالحظه شود) .م ساحت سطح به بزرگنمایی
واب سته است که در جدول آمده است  ،طول ضلع مربع برای هر بزرگ نمایی آورده شده است .اما دان سیته شمارش در
واحد سطح تابع بزرگ نمایی میکروسکوپ نیست و این مقدار در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد]. [3
در جدول ارائه شده برای هر بزرگنمایی طول ضلع مربع آمده است که با استفاده از یک الم اندازه گیری شده است.
روی این الم  1 mmبه صد قسمت تقسیم شده است .این عدسی شیئی با یک دوربین و با بزرگنمایی  2/5برابر به تلوزیون
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متصل شده است؛ بدین ترتیب ردپای ذرات روی صفحهی تلوزیون دیده میشود و میتوان ردپاها را در یک مربع با طول
ضلع مشخد شمارش کرد و دانسیته سطحی ردپا را بدست آورد.

شکل ( :)3ميکروسکوپ نوري و سيستم شمارش غيراتوماتيک ردپا در آزمایشگاه ردپاي هستهاي حالت
جامد اصفهان
برای آنکه بتوانیم از تمام سطح پولک به طور آماری نمونه برداری کنیم و از طرفی بتوانیم مختصات مکانی محل
شمارش شده را نیز داشته باشیم ،برای شمارش به ترتیب زیر عمل شد :روی یک مقوا به قطر فویل میکا ایجاد کرده و
برای نمونه برداری شمارش از طرح ماتریسی ( ماتریس مربعی) استفاده شده است ،به این ترتیب که مربعی بر روی دایره
موجود مماس میشود .یعنی طول ضلع مربع با قطر دایره برابر است و شمارش سطح نمونه با یک گام مشخد انجام
شده سطحی که نمونه روی آن قرار گرفته در دو راستای  xو  yمندرج شده است .بنابراین می توان به راحتی سطح نمونه
را با یک گام مشخد شمارش کرد؛ در اینجا سطح نمونه با گام  1 mmشمارش شده است و یک مقدار میانگین برای
دانسیته ردپا به دست آمده و از میان بزرگنماییهای موجود ،بزرگنمایی  10 xبرای شمارش ردپاها مناسبتر بوده است و
ردپاها با این بزرگنمایی شمارش شده اند .میکا بسیار شکننده و حساس است چناچه در طی شمارشها نقاطی از پولک
میکا شکسته شده و یا مخدوش شده باشد برای آن نقاط شمارش انجام نمیدهیم و در مختصات مربوطه هیچ عددی درج
نمیشود سپس برای بدست آوردن تعداد حفرهها از کل شمارشها در تمامی نقاط میانگین گرفته شدهاست.
روش محاسبه شار نوترون:
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زمانی که یک نوترون حرارتی به هسته اورانیوم  235-برخورد میکند این هسته به دو هسته سبکتر شکافته میشود.
چنانچه در کنار سوخت یک پولک از جنس میکا قرار دهیم برخی از پارههای شکافت که دارای انرژی کافی هستند،
توانایی برخورد و ایجاد واکن ش با پولک میکا را دارند که اثرات برخورد پس از عملیات خورش شیمیایی در زیر
میکروسکوپ قابل مشاهده هستند و از طرفی تعداد ردپاهای روی پولک میکا با تعداد شکافت تناسب دارد که از این
طریق میتوان شار راکتور را محاسبه کرد و با شار گزارش شده توسط آشکارسازهای داخلی راکتور و شار گزارش شده
توسط اسناد  FSARمقایسه کرد که درصد خطایی که گزارش میشود حاکی از میزان خطا در شمارشها است-10] .
.[12
پیشتر گفته شد که تعداد حفرهها با تعداد شکافتها متناسب است حاال باید از طریق میانگین تعداد حفرهها که متناسب
با نرخ شکافت است شار را بدست آوریم تا دقت روش شمارش حفرهها مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج :
شمارش در نقاط مختلف پولک در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2شمارش انجام شده در پولک میکا

اندازهگیری راندمان پولک میکا
= 5922.334

47378.675
8

=

6647.05+⋯+5105.595
8

=

𝑖𝑅 ∑8𝑖=1
𝑁

=R

لذا در طی این آزمایش راندمان به صورت راندمان متوسط در نظر گرفته شده است و خطای آن  %1.5محاسبه شده
است و با تکرار آزمایش خطا به حداقل مقدار خود رسیده است و به عبارتی  %85.5ذرات آشکار میشوند.
)  / 𝑐𝑚2تعداد ترک ها (R = (Fission / 𝑐𝑚3 )/
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محاسبه نرخ شکافت و در نهایت تعیین شار:
بعد از شمارش حفرههای موجود بر روی فویل میکا بین تمامی فویلها میانگین گرفتهشد که میانگین آنها 114.42255
∽  107را نشان داد .در نهایت با استفاده از معادالت زیر شار راکتور محاسبه شد:
RS=N
) R=5922.334 ( 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛⁄𝐶𝑚3 )⁄(𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘 ⁄𝐶𝑚2
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘 114.42255
=S
= 2
2 =508544.6667
𝑚𝐶

)(0.015

N = 𝛴𝑓 𝛷𝑡ℎ 𝑡 = 0.1962 ∗ 𝛷𝑡ℎ ∗ 15𝑠 = 2.943 𝛷𝑡ℎ
=1023369506 ∽ 1×109 𝛷𝑡ℎ
1023369506−1E9
=
درصد خطا ∗ 100 = %2.3369506
1𝐸9

همانگونه که ذکر شد پرتودهی نمونه در راکتور مینیاتوری چشمه نوترون صورت گرفته و در این راکتور مقدار شار نوترون
در توان  30وات2طبق آشکارسازهای داخل راکتور  1 × 109گزارش شده بود و همچنین شار نوترون اندازه گیری شده
توسط پولک میکا  1023369506 ∽ 1×109بدست آمد .همانگونه که از مقایسهی اعداد مشاهده میشود ارتباط بسیار
نزدیکی بین شار محاسباتی و شاری است که با استفاده از پولک میکا به دست آوردیم که این گویای شمارش نسبتا دقیق
ردپاهای آشکارساز هستهای میکا است.

بحث ونتيجه گيري :
دراین پژوهش روش کار و عملکرد آشکارساز ردپای هستهای میکا به طور کامل شرح داده شد و همچنین روش جز به
جز برای شمارش حفرهها در آشکارساز ردپاهای هستهای میکا ارائه شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است که دقت باالی آشکارساز یکی از مهمترین عناصر برای کارآمد بودن یک آشکارساز است از طرفی
شمارش حفرهها در آشکارساز ردپای هستهای میکا توسط اپراتور انجام میشود که احتمال خطا را افزایش میدهد همچنین
باید توجه داشت که دقت آشکارساز میکا مستلزم شمارش دقیق حفرهها است .با روشی که در این پژوهش ارائه شد و
مقایسه نتایج ،میتوان این نحوه شمارش را روشی نسبتا دقیق در نظر گرفت.

مراجع :
] [1رعنا سلیمی.1394 .بررسی قابلیت کاربرد آشکارسازهای ردپای هستهای حالت جامد در آشکارسازی و دزسنجی
نوترون .پایان نامه کارشناسی ارشد .فیزیک .دانشگاه پیام نور آران و بیدگل.
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