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 مطالعه نوترونی اهداف تالشی غیرشکافت پذیر در سیستم های واداشته با شتابدهنده
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 ای، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ایسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم وفنون هسته 

 

 چکیده:
 MCNPXدر این تحقیق، با استفاده از کد فرایند تالشی یکی از مهمترین فرایندها برای تولید نوترون در صنعت، پزشکی و غیره است. 

بهره تولید نوترون و پارامترهای صورت گرفته است.  Wو  LBEیک آنالیز نوترونی بر روی اهداف تالشی غیر شکافت پذیر شامل 
ها و نرخ تولید گاز برای اهداف تالشی مورد نظر محاسبه انرژی انتقال یافته، شکل هندسی هدف، طیف زاویه ای خروجی نوترون

های هندسی مخروط و استوانه روی طیف خروجی نوترون بیشترین تاثیر را داشته و شده است. نتایج نشان می دهد که شکل

تغییرات چندانی نداشته و  GeV 1انرژی پروتون بعد از  است. همچنین بوده تالشی هدف در تورم ایجاد در لیاص عامل هیدروژن
 این انرژی  از نظر اقتصادی مناسبتر است.

 
 Wو  LBE، فرایند تالشی، پارامترهای نوترونی، اهداف تالشی MCNPXکد  :کلیدواژگان
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Abstract: 
The process of spallation is one of the most important processes for the production of neutrons in industry, medicine 

and so on. In this research, neutronic behavior of spallation targets including LBE and W was studied by MCNPX 

code. Parameters such as spallation neutron yield, deposition energy; target geometry, angular spectrum of the 

neutrons output and gas production rate have been calculated. The results show that the conical and cylindrical 

geometries had the greatest impact on neutron output spectrum production and hydrogen is the main factor of inflation 

in spallation target. Also, at energies more than 1GeV, the number of neutrons produced per unit of energy will be 

remained constant and this energy is economically better. 
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 مقدمه:

های ای در راکتورها استفاده از فرآیند تالشی در سیستمهای هستههای تولید نوترون برای استحاله پسمانترین روشمهم

های واداشته با شتابدهنده برای استحاله پسمانتوان از سیستم. به طور کلی می[1] باشد(میADSواداشته با شتابدهنده )

و  GeV 3-5/0با انرژی بیم  MW 2تا  1ها، کاربردهای صنعتی و تولید توان استفاده نمود. توان باریکه شتابدهنده از 

های مصرف شده در سوختتواند برای استحاله می MYRRHA( مانند پروژه mm FWHM 2) mA 4-3/0جریان 

با  MW 75تا  10راکتورهای زیر بحرانی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که برای کاربردهای دیگر، توان باالتر حدود 

الزم است. طیف پروتون در این  JAEA( مانند طرح mm FWHM 2) mA 75-5و جریان  GeV 2-1انرژی بیم 

. [3]باشد. کاربرد جدید این نوع از اهداف تالشی در قلب راکتورهای زبر بحرانی می[2]شتابدهنده ها معموال گوسی است

، مورد برای تولید نوترون تالشی از موادی که از نظر انتقال حرارت باال و مقاومت باالیی در برابر پرتو پروتون دارند

های تالشی جامد و جیوه، سرب، توان به قلع، تنگستن، تانتالیم به عنوان هدفگیرند که از این مواد میاستفاده قرار می

دهنده ها در های تالشی مایع اشاره کرد. قابل ذکر است هزینه این گونه شتابسرب بیسموت و سرب طال به عنوان هدف

ای، های هستههزینه است اما به دلیل کاربردهای متنوع من جمله استحاله پسمانهای مشابه پرمقایسه با سایر سیستم

های کاربردهای صنعتی و تولید توان قابل توجیه است که باعث شده بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه فعالیت

 .[4-1]بسیاری انجام دهند 

های ی مواد با چگالی باال، هدفافتد لذا برای همهدر حقیقت چون فرآیند تالشی در تمام عناصر با انرژی باال اتفاق می

ها ها این محدودیتترینانتخاب هدف تالشی وجود دارد. مهمهایی برای باشند. اما در عمل محدودیتتالشی مناسبی می

عبارتند از: رسانایی گرمایی مناسب در دمای عملیاتی، ضریب انبساط دمایی کوچک، مشخصات االستیکی مناسب و چکش

. فرآیند [5]خواری کافی بعد از تابش، مقاومت در برابر خوردگی در حین تابش، سمیت کم و شرایط ساخت مناسب

ای است که یک جزء نسبتا سبک شبیه یک پروتون یا یک نوترون با یک هسته تالشی عبارت است از یک فرآیند هسته

باشد. تالشی در دو به ازای هر هسته می GeVتا چند  MeVانرژی جزء ورودی از چند صد  کند.سنگین برخورد می

کنند. بعد از این دهد. در مرحله اول پروتون برخوردی آبشاری از اجزای پرانرژی درون هسته ایجاد میمرحله رخ می

تبخیر( هسته برانگیخته ابتدا با ساطع  شود. در گام دوم )فازای هسته در یک حالت برانگیخته رها میآبشار درون هسته

 . [6]رسد( به حالت پایه می<MeV20های تبخیری کم انرژی )کردن نوترون
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 کار:روش

های انرژی، نوع ذرات و غیره ، که کدی است که با توجه به بازهMCNPXدر این مقاله از میان کدهای مختلف، از کد 

. در این پژوهش، یک آنالیز نوترونی بر روی اهداف تالشی غیر[7]برای این تحقیق بسیار مناسب است استفاده شده است

( صورت گرفته است. در ابتدا مطابق با پژوهشW) تنگستن( و LBEپذیر شامل ترکیب سرب و بیسموت مذاب )شکافت

ای با [، استوانه4-7و1] در این زمینهآزمایشات تجربی انجام شده در مجالت و مراجع معتبر و  ها و تحقیقات انجام گرفته

گیگا الکترون ولت  3مگا تا  1و با انرژی پروتون از  mA1سانتیمتر با جریان باریکه  15سانتی متر و شعاع  60ارتفاع 

است. سپس پارمترهای نوترونی زیر توسط این کد محاسبه شده است که شامل: بهره تولید نوترون )این  انتخاب شده

[(، انرژی انتقال یافته 1باشد ]نتایج خروجی کد است که شامل اختالف بین مقادیر تولید و نشت نوترون ها می پارامتر از

طیف موجود در کد استفاده شده است(، اثر شکل هندسی هدف،  F6به هدف تالشی )برای محاسبه این پارامتر از تالی 

استفاده شده است( و نرخ گاز  C1و  F1های متر از کارتهای خروجی )در کد برای محاسبه این پاراای نوترونزاویه

 استفاده شده است(. IOPT8تولیدی در هدف تالشی )در محاسبه این پارامتر از کارت 

 

 

 نتایج:

 مقدار بهره تولید نوترون در هدف تالشی: -1

های تولید شده و نشت نوترونگیگا الکترون ولت بر روی مقادیر  3مگا تا  1در ابتدا تغییرات انرژی پروتون فرودی از 

به دلیل اینکه انرژی کافی برای  MeV 25تر از های پایینبررسی شده است. در انرژی Wو  LBEیافته در اهداف تالشی 

الف نمودار تغییرات برای  1[. شکل1های پایدار خود وجود ندارد، نوترونی تولید نشده است ]خارج کردن ذرات از حالت

دهد به ازای یک پروتون انجام شده را نشان می LBEها برای هدف تالشی شامل تولید و نشت نوترونانواع فرآیندها 

های بدست آمده برابر است با جریان باریکه برحسب آمپر تقسیم بر تعداد بار )البته قابل ذکر است تعداد کل نوترون

میزان شود. همچنین ها از فرآیند گریز حاصل میباشد(. در این شکل بیشترین تعداد نوترونپروتونها برحسب کولن می

با توجه یابد. برای مثال، ها با افزایش ابعاد هدف تالشی کاهش ولی با افزایش انرژی ذره پروتون، افزایش میفرار نوترون

ر آن مقدا MeV 3000، ولی در انرژی 25حدود  MeV1000 الف، مقدار پارامتر بهره تولید نوترون در انرژی 1به شکل 

در نتیجه با توجه به برابر شده است.  4/2برابر انرژی، مقدار بهره تولید نوترون تقریبا  3باشد. پس با افزایش می 60حدود 

  LBEپذیربرای دو هدف تالشی غیر شکافتهای بدست آمده از هر انرژی در واحد انرژی ب، تعداد کل نوترون 1شکل 

های تولیدی بر واحد انرژی تعداد نوترون GeV 1های باالتر از دهد که در انرژیمقایسه شده است. نتایج نشان می Wو 
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های تولیدی به حجم و چگالی هدف، نرخ و رسد دلیل پایدار شدن تعداد نوترونذره پروتون فرودی به حالت پایدار می

 LBEبیشتر از  Wدی در هدف تالشی های تولیها و انرژی پروتون فرودی بستگی دارد. البته تعداد نوترونتعداد اندرکنش

دارای بهره نوترونی باالتری  LBEباشد. بنابراین تنگستن به خاطر چگالی بیشتر نسبت بوده است اما این تفاوت اندک می

)به دلیل جذب  های کمبرای ضخامت  تواند به عنوان هدف تالشی نوترونیاست و از طرفی نقطه ذوب باالی آن می

ولی بدلیل مزایای ترموهیدرولیکی، بخصوص دمای ذوب به مراتب پایین  بحرانی استفاده شود.های زیر وردر راکتنوترون( 

 ADSبه عنوان اهداف تالشی غیر شکافت پذیر در راکتورهای  LBEتر و همچنین محدودیت های مکانیکی بسیار کمتر، 

 شوند.ترجیح داده می

 مقدار انرژی انتقال یافته به هدف تالشی:  -2

و  LBEدر این بخش مقدار انرژی انتقال یافته به جسم برای هر یک از پرتوهای پروتون فرودی برای دو هدف تالشی 

W  شود که افزایش انرژی انتقال یافته به هدف بعد از انرژی ارائه شده است. مشاهده می 2محاسبه شده است که در شکل

GeV1 حیه شیب نمودار انرزی انتقالی به هدف کند در این ناتقریبا روندی خطی را دنبال میLBE  1حدود-cm 005/0 

با وجود تولید نشدن نوترون، مقداری انرژی به هدف تالشی  MeV 10باشد. در انرژی می cm 006/0-1حدود Wو برای 

 باشد.منتقل شده است که ناشی از برخورد ذرات پروتون و افزایش انرژی جنبشی اتم های ماده هدف می

 

 الف
 

 ب

پروتون با انرژی های برخورد  مقادیر تولید نوترون و نشت یافته از فرآیند های مختلف درمقایسه  -الف – (1)شکل 

بهره تولید نوترون بر واحد انرژی پروتون برخوردی در انرژی های مختلف در هدف  -ب LBEاستوانه ای  بهمختلف 

 Wو  LBEتالشی 
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 Wو  LBEدر انرژی های مختلف پرتوی برخوردی به هدف تالشی  انتقال یافته به جسمانرژی (: 2شکل )

 اثر شکل هندسی هدف تالشی:

و با حجم های برابر برای هدف تالشی  1چهار شکل استوانه، مخروط، مکعب و کره مطابق با ابعاد بیان شده در جدول 

LBE  .ها یکسان فرض شده های متفاوت، حجم این هندسهی هندسهبرای انتخاب بهینه ابعاد برادر نظر گرفته شده است

  است.

 

 LBEدر ماده هدف تالشی  ابعاد اشکال مورد استفاده (:1جدول )

 (cmابعاد ) شکل

 60ارتفاع =   98/25شعاع =  مخروط

 78/3طول = مکعب

 60ارتفاع =     30قطر =  استوانه

 63/21شعاع =  کره

انرژی انتقال یافته به جسم در برخورد باریکه  4های تولیدی از فرآیندهای مختلف و در شکل تعداد نوترون 3در شکل 

با مقایسه در نظر گرفته شده است.  1نشان داده شده است. ابعاد اشکال هندسی مطابق با جدول  GeV 1پروتونی با انرژی 

های مخروط اشکال مختلف، بهترین شکل، شکلهای بدست آمده و انرژی انتقال یافته به هدف تالشی در تعداد نوترون

نسبت به اشکال هندسی مکعب و کره. انرژی انتقال یافته به جسم باشند به دلیل بهره تولید نوترون باالتر و و استوانه می

 الزم به ذکر است که اشکال هندسی مخروط و استوانه از نظر بهره تولید نوترون و انرژی انتقال یافته به هدف تالشی

ها از سطح ناشی از فرار نوترونبهره کم نوترون تولیدی انرژی اندک انتقال یافته به شکل کروی و  باشند.تقریبا یکسان می

 توانند انتخاب مناسبی باشند.باشد و شکل مکعب نیز دارای انرژی انتقال یافته بسیار زیاد بوده لذا این اشکال نمیکره می
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 LBE هدف مختلف اشکال از یافته نشت و تولیدی های نوترون تعداد (: مقایسه3شکل )

 
 LBE (: مقایسه انرژی انتقال یافته به هدف در اشکال مختلف هدف4) شکل

 طیف زاویه ای نوترون های خروجی از هدف تالشی: -3

 GeVبا انرژی های خروجی از دیواره جانبی هدف تالشی به ازای برخورد یک پروتون ای نوترونطیف زاویه 5در شکل 

شود که بیشترین نشان داده شده است. مشاهده می Wو   LBEای و مخروطی شکل در دو ماده به سطح هدف استوانه 1

درجه، در  140تا  120در زاویه  Wباشد و برای درجه می 60تا  40در بین زاویه  LBEنوترون برای شکل مخروطی 

 130تا  120در زاویه  Wباشد و برای استوانه درجه می 100تا  90در بازه این مقدار،  LBEی حالی که برای شکل استوانه

های خروجی به شکل هندسی هدف و ماده ای نوترونشود شکل توزیع زاویهدرجه رخ داده است. همانگونه که دیده می

اما طیف زاویه  LBEبت به نس Wشود که با وجود تولید تعداد نوترون بیشتر در ارتباط دارد. با مقایسه دو ماده دیده می
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نسبت به  LBEتوان گفت که بوده است و در نتیجه می Wدر هر دو شکل هندسی باالتر از  LBEهای خروجی نوترون

 باشد.تنگستن ماده ای بهتر برای هدف تالشی می

 

 
 Wو  LBEهداف اطیف زاویه ای نوترون های خارج شده از (: 5) شکل

 در هدف تالشی: نرخ گاز تولیدی -4

در دو شکل  GeV 1در این بخش مقادیر هیدروژن و هلیم تولیدی در هدف تالشی در اثر برخورد پرتو پروتون با انرژی 

نشان داده شده است. این مقدار به منظور  6بدست آمده است که در شکل  Wو  LBEمخروط و استوانه و در دو ماده 

شود که باشد. از نتایج نشان داده شده، مشاهده میمحاسبه مقدار تورم ایجاد شده در هدف در طول تابش حائز اهمیت می

 12دهد و هلیم تنها %درصد گاز تولیدی را تشکیل می 88هیدروژن عامل اصلی در ایجاد تورم در هدف بوده و حدود %

شود که شکل هندسی هدف در مقدار گاز تولیدی تاثیر چندانی دهد. همچنین مشاهده میگاز تولید شده را تشکیل می

 ندارد و تولید گاز به مقدار ماده موجود در ارتباط است. 
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 Wو  LBEنرخ تولید گاز های مختلف در اهداف  (:6شکل )

 گیری:نتیجه
باشد لذا از می دهد با توجه به مقدار انرژی انتقال یافته به هدف و از طرفی موضوع خنک سازی مهمنتایج نشان میهمانگونه که 

های تولیدی و گرمای ایجاد های مخروط و استوانه با توجه به تعداد نوترون، شکلLBEهای هندسی برای هدف تالشی نظر شکل

شود که شکل هندسی تأثیر داشته و شکل های خروجی از هدف تالشی دیده مینوترونای باشند. در طیف زاویهشده مناسب می

شود که طیف بسته به شکل هندسی متفاوت بوده است. همچنین در مورد مقادیر گازهای تولید شده در هدف تالشی، دیده می

توان به این نتیجه ن مورد مهم است. در کل میآید نوع ماده در ایتفاوت چندانی بین مقادیر تولید شده، وجود ندارد و به نظر می

رسید پارامتر بهره تولید نوترون که یکی از مهمترین پارامترها در این نوع سیستم ها است که به شدت به انرژی پروتون فرودی، 

 شکل هندسی هدف تالشی، ابعاد و مواد آن بستگی دارد.
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