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 چکيده:
س یسطح مقطع جذب و چگال لیکه به دل یباتیاز ترک تحقیق نیا در سبتاً باال، جاذب ب شند،ینوترون م یبرا یخوب ارین صورت  با ب

 دنیرس یاستفاده شده است. برا MCNPدر کد  یبندشبکه قیمختلف با بستر بتن و از طر یحجم یهاجاذب در نسبت یهایگو
. نمونه کرده اسددت ریی( تغ%52) کرومتریم 750( تا %1) کرومتریم 200جاذب از  یهایمختلف، شددعاگ گو یحجم یبه درصدددها

شمه نوترون یطراح س یشده در معرض چ شدت  ومیبرل-ومیامر ست که  یکور 5با  صد از فعال 5/37قرار گرفته ا شمه  تیدر چ
ست. تعر سه با گو ینگونهیا فیمربوط به تابش گاما ا س یکرومتریم یهایهند  یسرعت و انرژ کاهش ، به منظورباال اریبا تعداد ب

بدست  جینتا طبق. اندپر شده نیدر بتن سرپنتا یمورد بررس باتی. ترکباشدمی رکشسانیغ یبرخوردها قیاز طر عیسر یهانوترون
 .نشان دادند ، عملکرد قابل قبولی از خودبور در کاهش دز معادل دیتریبور و ن دیکارب باتیترک، آمده

 MCNP، تابش گاما، کد Am-Beبتن، دز معادل، چشمه  ،یحفاظ نوترون   :کلمات کليدي
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Abstract: 
In this study, compounds which are highly absorbent for neutrons due to their high absorption cross-section, have 

been used in different volume proportions within cubic geometry for concrete as a main shielding substrate. For this 

purpose, these compounds have been investigated by means of Monte-Carlo simulation method using MCNP code. 

For achieving diverse volume percentages, the radius of the absorber balls has been changed from 200 µm (1%) to 

750 µm (52%). The designed sample has been exposed with Am-Be neutron source with 5 Ci intensity which its gamma 

emission is 37.5 % of total activity. The goal of designing the geometry in this form is to increase the probability of 

interactions of fast and energetic neutrons which are moving along diffusion path inside the shield to decrease the 

speed and energy of these neutrons by inelastic scattering. The compounds have been investigated CdO, B4C and BN, 

which are filled in serpentine concrete. According to the simulation results, boron carbide and boron nitride 

compounds exhibited a satisfactory performance in reducing equivalent doses.  

Keywords: Neutron Shield, Concrete, Equivalent Dose, Am-Be, Gamma Radiation, MCNP Code. 

 



 

2 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 :مقدمه
ساخت حفاظ یسازنهیبه صالح در  سیار زیادی دارد. یکیولوژیب یهامواد و م ضا در  تیاگر محدود معموالً اهمیت ب ف

که ضددخامت بتن  ییاز آنجا یگاما خواهد بود ول یپرتوها یبرا یمحافظ خوب 1یمطرح نباشددد، بتن معمول یگذارحفاظ
ستق ضع زانیبا م میرابطه م ضا یادیز نهیهز یبتن میضخ یوارهایپرتو دارد و د فیت شته و ف شغال  زین یادیز یدر بردا ا

ستفاده از بتن کنند،یم  یحفاظ بت یی. در واقع کاراشودیداده م حیترج وارهایضخامت د شکاه یباال برا یچگال با یهاا
 جادیا یموثرتر تحفاظ شتر،یب یبا چگال 2نیبا جرم مخصوص آن متناسب است و بتن سنگ باًیگاما تقر یدر برابر پرتوها

سنگ یشامل نوع دی. بتن حفاظ باکندیم صر ایمانند آهن و  ن،یماده  شد. ا یبا عدد اتم یعنا صر نیباال با  ن،یسنگ عنا
کاهش سرعت  ی. وجود عناصر سبک، برادهندیکاهش م رکشسانیغ یهاواکنش قیرا از طر عیسر یهاسرعت نوترون

ست. وجود ه یبرخوردها قیاز طر ،یفوق حرارت یهانوترون س دروژنیکشسان، مطلوب ا ست، ز اریب جرم آن  رایموثر ا
 زوپوپیا. عمل جذب ضرورت دارد قیاز طر ،یحرارت ایکند  یهاحذف نوترون ت،یدر نها. در حدود جرم نوترون است

س تیقابل ینه تنها دارا 10-بور ست، بلکه پرتوها یحرارت یهانوترون یباال اریجذب ب شده تنها  دیتول هیثانو یگاما یا
از جذب  یناشددد هیثانو یگاما یبا پرتوها سدددهی)در مقا ینفوذ کمتر تیداشدددته که قابل یمگاالکترون ولت انرژ 478/0

 [.2و1]مواد حفاظ( دارند ریها در سانوترون
ستفاده از پرکننده شمندان به ا  یهااز ابعاد و اندازه جهینت کیبه عنوان  کرو،ینانو و م یهادر اندازه یسیماتر یهاعالقه دان

ه ذرات، از محققان اثرات انداز یاریبسددد. منحصدددر به فرد اسدددت ،خواص بالقوهبه  یابیدسدددت و یکرومتریو م ینانومتر
در این  [.3]اندهکرد یدر جذب پرتوها بررس ژهیپرتو، به و یشکل را بر خواص محافظت یسیماتر یهاو پرکننده هایچگال

بتن بسددتر  داخل در یکرومتریجاذب م یهایگواثر اسددتفاده از  به عنوان بسددتر حفاظ نیسددرپنتاپژوهش با انتخاب بتن 
در عمل بصورت  که غالباً هایگو نیا هیتهمورد بررسی قرار گرفت.  یحرارت یهاجذب نوترون شیحفاظ، به منظور افزا

البته  .شددودیفاده ماسددت یکیمکان یهاکناضددافه کردن به بتن از مخلوط یبراکه  اسددت یکرومتریو م ینانومتر یپودرها
ضافه نمودن ترک ستحکام آن م گرید باتیا ستفاده ا یاتیکه در مرحله عمل گرددیبه بتن، باعث کاهش ا  یز مواد افزودنبا ا

 نیا ادیز ریدداده و امکان اسدتفاده از مقا شیافزا یآن را تا حد مناسدب یکیخواص مکان توانیمناسدب در سداخت بتن، م
 آورد.  فراهم یحرارت یهانوترون شتریدرون بتن را، به منظور جذب ب هایگو

ستفاده از ا یمتنوع یهاانتخاب  ییهاساخت بتن ساخت آن وجود دارد که منجر به یبتن برا باتیدر ترک هایگو نیدر ا
سب برا باتیمختلف و با ترک یهایبا چگال سه سازهدف از انجام این پژوهش مدل. شودیم یسازحفاظ یمنا ی و مقای

از کد  سددازی با اسددتفادهکاهش دز معادل پشددت حفاظ بتنی اسددت. این مدلهای میکرومتری در اثر اسددتفاده از جاذب
MCNP4C  .انجام پذیرفته است 

 

 :روش کار

                                                 
1 Ordinary concrete 

2 Heavy concrete 
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 فیصورت تعر نیبه ا قیتحق نیبه هندسه مورد نظر است. هندسه مورد نظر ا دنیرس یسازهیشب ندیبخش در فرآ نیاول
ست شده  سلول ماده جاذب و ی)گو یحجم کرو کیکه ا ستر حفاظ، که  یحجم مکعب کی( به عنوان  سلول ب به عنوان 

 جادیا یهمزمان سدددلول واحد برا الف-1 لمطابق شدددک گریکدیدو حجم با  نیجاذب در مرکز آن قرار دارد، و ا یگو
گ گوی جاذب میکرومتر است و شعا 1500؛ که یک ضلع مکعب در سلول واحد برابر با دهندیم لیرا تشک یهندسه اصل

 کند.میکرومتر )که در این حالت قطر گوی جاذب برابر با ضلع مکعب است( تغییر می 750میکرومتر تا  200از 

 قیشبکه  از طر جادیهدف مدنظر، با ا یکد، در جهت ارضا یورود لیو مورد استفاده در فا یبه هندسه اصل دنیرس یبرا
به طول، عرض و  یحجم مکعب کیسلول واحد  نیا ب -1 مطابق شکل ،یورود لیدر بخش سلول فا Uو  Fillدستور 
 .کندیرا پر م یمتریسانت 50ارتفاگ 

 
 

 
 ب

 
 

 
 الف

 شده یبندسلول شبکه)ب(    سلول واحد : )الف(1 شکل

 
حجم را به خود  نیاز ا % 1 که و ماده جاذب 3cm 125000(، ماده بسدددتر حفاظ) مکعب نیبا مشدددخو بودن حجم ا

 یهایواحد برابر با تعداد گو یهاتعداد سددلول. شددود نیمع زیحجم کل ماده جاذب ن بیترت نیبه همداده، اختصدداص 
صد مع یجاذب ست که در در ست. نیا ست آمده ا شک یاندازه ابعاد مکعب با توانیم سپس بد سلول واحد را ت داده  لیکه 

 یورود لیدر فا ستیکاف ها،یگو یبرا یمختلف حجم یدرصدها یبررس یبرا. محاسبه کرد های مختلف راشعاگ است،
 (.1) جدول کند رییکد، شعاگ سلول مربوط به ماده جاذب تغ
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 های جاذب در درصدهای حجمی مختلف( شعاگ گوی1جدول )
 شعاع گوی درصد حجمی 

ف
دی

ر
 

 شعاع گوی درصد حجمی 

ف
دی

ر
 ( ها به حجم بستر حفاظنسبت حجم گوی ) (µm) ( ها به حجم بستر حفاظنسبت حجم گوی ) (µm) 

 1 بدون گوی 0%   8 580 25%

30% 620 9   1% 200 2 

35% 650 10   2% 250 3 

40% 680 11   5% 340 4 

45% 710 12 10% 430 5 

50% 740 13 15% 490 6 

52% 750 14 20% 540 7 

 

ستفاده اینقطه یچشمه کی Am-Beچشمه  ساس واکنش که باشدیم یشگاهیآزما یهامناسب جهت ا شار  (n-α) بر ا
در نظر گرفته  یپنج کور قیتحق نیچشمه در ا تی. فعالآوردیرا فراهم م یشگاهیآزما هایتیمناسب جهت فعال ینوترون

 .باشدیم وستهیپ یانرژ فیط یچشمه دارا نیشده است. ا

 

 
 [.4]یسازهیشب یمورد استفاده برا Am-Beچشمه  یانرژ فیط( 3شکل )

 
رویی مکعب ی وجه روبهای در مرکز بیرونی یک وجه از مکعب بزرگ قرار دارد و شار خروجی از صفحهی نقطهچشمه

به اصطالح فاصله  ایو  شودیکه دز در آنجا محاسبه م یفاصله چشمه تا مکانشود؛ به عبارت دیگر، بزرگ محاسبه می
2SiO2-MgO3-)نیبتن سرپنتا ،یسازهیشب نیبستر حفاظ در ا خواهد بود. مترینتسا 50تا آشکارساز برابر با  یاچشمه نقطه

O2H2) گرم بر  1/2در حدود  نیبتن سرپنتا یچگال. دارد یقابل قبول نهیهز زیآن ن یدر نظر گرفته شده است که فرآور
 است. عبمک متریسانت
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 [5]بتن سرپنتاین( 2جدول )

 عناصر کسر وزنی کسر اتمی (atoms/b-cm)چگالی اتمی 

019961/0  246195/0  015909/0  H 

000096/0  001181/0  000909/0  C 

040456/0  498977/0  511818/0  O 

000225/0  002776/0  004091/0  Na 

007024/0  086638/0  135000/0  Mg 

000895/0  011036/0  019091/0  Al 

009415/0  116124/0  209091/0  Si 

000132/0  001632/0  004091/0  K 

002151/0  026536/0  068182/0  Ca 

000022/0  000273/0  000909/0  Cr 

000700/0  008632/0  030909/0  Fe 

 
دز کل را کاهش داد. هدف از  تیشار نوترون و گاما و در نها یستیپس از انتخاب بتن بستر حفاظ به عنوان کندکننده، با

که در  یهدف مواد مختلف نیبا دنبال کردن هم زین قیتحق نیبه دز مجاز پس از حفاظ است. در ا دنیکاهش دز کل رس
قرار گرفته است که عبارتند از  یجذب نوترون هستند، مورد بررس یبا سطح مقطع باال برا یعناصر یخود دارا باتیترک
 ها اشاره شده است.آن یهایژگیو ی( به برخ3که در جدول ) دیاکس ومیو کادم بور دیتریبور، ن دیکرب
 

 های جاذبگوی ترکیبات( 3جدول )
 هاویژگی

 ترکیب

 چگالی اتمی جرم مولی چگالی

(g/cm3) (g/mol) (atoms/b-cm) 

B𝟒C 520/2  254/55  137/0  

BN 487/3  818/24  169/0  

CdO 150/8  410/128  076/0  

 
ای روییِ صفحهوجه روبهرا از  یرا دارد و شار خروج یاکه همان نقش آشکارساز صفحه F2 یاز تال ،یسازهیشب نیدر ا

های مختلف تا بتوان تغییرات شار در اندازه استفاده شده است آورد،یبه دست م ریطبق رابطه ز که چشمه در آن قرار دارد
 [.6]، دز خروجی از حفاظ را محاسبه کردMCNPها را مشاهده کرد و با استفاده از ضرایب تبدیل شار به دز در کد گوی

 

(1) 𝐹2 =∭(𝑟. 𝐸. 𝑡)𝑑𝐸𝑑𝑡
𝑑𝐴

𝐴
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 .گرددیمحاسبه م ریمراحل ز قیآهنگ دز معادل نوترون و آهنگ دز کل گاما از طر

 ن،یعالوه بر ا [.4]نوترون و گاما استفاده شده است یشار به دز موجود برا لیتبد بیاز ضرا ،یمتریمحاسبات دز یبرا -1
شدت ذرات چشمه ضرب شد تا آهنگ دز معادل نوترون بدست در  FMکارت  لهیبه وس یمحاسبات مقدار تال یدر تمام

 .دیآ
دهند.  شیآهنگ دز کل را افزا توانندیکه م کنندیم دیتول ییحفاظ، گاماها یهاکنش با هستهها در اثر برهمنوترون -2

در شدت نوترون  ها،در نظر گرفته شده و آهنگ دز نرمال شده بدست آمده از آن یسازهیدر شب زیذرات ن نیا نیبنابرا
 .دیچشمه ضرب گرد

چشمه  تی% کل فعال 5/37آن  یتابش گاما زانیکه م کندیساطع م زیعالوه بر نوترون، گاما ن ومیبرل-ومیآمرس چشمه -3
در نظر  ولترونمگاالکت 438/4 یانرژ با ساطع کننده گاما کیمرحله چشمه به عنوان  نی. در اباشدیتابش نوترون م یبازا

در  دیبدست آمده با ریمانند مرحله قبل مقاد ،. پس از آن[7]دیاز آن محاسبه گرد یخروج یو آهنگ دز گاما گرفته شده
 از چشمه ضرب گردند. یخروج یشدت گاما

است و حداکثر  ونیلیم 5برابر  npsکار  نیاستفاده شده که در ا یادیز یهاخچهیاز تعداد تار یآمار یکاهش خطا یبرا
 .بوده استدرصد  2 ریکار، ز نیبه دست آمده در ا یآمار یخطا

 

 :نتايج

، BNدر ترکیبات مختلف نشان داده شده است. با توجه به این شکل درمورد  هادز معادل نوترون راتییتغ (4در شکل )
مشابه یکدیگر  CdOو  C4Bگیر است درحالیکه کاهش دز ناشی از دو ماده  محسوس و چشمکامالً روند کاهش دز معادل  

با  ها در ترکیبات مختلف نشان داده شده است. همانگونه که مشخو استفوتوندز معادل  راتییتغ (5در شکل )است. 
این ادعا که ترکیبات با چگالی باال و  شودمی آهنگ دز معادل برای پرتوهای گاما کمتر ،های جاذبافزایش در حجم گو

 دارند در این تغییرات کامالً مشهود است. کارایی بهتری در حفاظ پرتوهای گاما 
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 یدرصد حجم شیها با افزاآهنگ دز معادل کل نوترون (4شکل )

 

 
 یدرصد حجم شیآهنگ دز معادل کل گاما با افزا (5شکل )

 
ها در ترکیبات مختلف نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه و فوتون هادز معادل کل نوترون راتییتغ( 6در شکل )

 تری را نسبت به بقیه ترکیبات طی کرده است.قبول سیر نزولی قابل BNگردد ماده می
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 یدرصد حجم شیآهنگ دز معادل کل با افزا (6شکل )

 

 :گيرينتيجه بحث و

های مختلف نوترون و ، کارایی ترکیبات مختلف برای انرژیMCNPسازی کد با توجه به نتایج حاصل آمده از شبیه
 گاماهای موجود به شرح زیر است:

درصد حجمی  52بهترین کارایی را داشته است و در  3g/cm 487/3، با چگالی BN، ترکیب هادر حفاظ برای نوترون -1

 رسد.میکروسیورت بر ساعت می 2 حدودبه 

 بهترین کارایی را داشته است. 3g/cm 15/7، با چگالی CdOدر حفاظ برای پرتوهای گاما، ترکیب  -2

در  آنهاو عملکرد ترکیبات و همچنین سهولت ساخت این ترکیبات و هزینه الزم برای تولید ا در نهایت، طبق نمودارها ام

داد و با در کاهش دز معادل از خود نشان  BNکه های میکرومتری بصورت ذرات پودری و روند نزولی قابل قبولی اندازه

 ، خطرناک بوده و دارای انرژی زیادی هستند،Cdتوجه به اینکه گاماهای تولید شده حاصل از واکنش برخورد نوترون با 

جاذب نوترون در حفاظ نوترونی در بتن بستر حفاظ، انتخاب  به عنوان گوی BN آید که استفاده از ترکیباینچنین برمی

های جاذب در کاهش دز جذبی بصورت گردد اثر استفاده از گویدر ادامه مسیر پژوهش پیشنهاد می معقول و منطقی باشد.

 صورت پذیرد. Am-Beعملی با استفاده از چشمه 
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