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 چکيده:

 یریهای تاخو شمارش نوترون در راکتور مینیاتوری اصفهان مجهول اریبا ع اورانیوم نمونه سنگ معدن یبا استفاده از پرتودهقصد داریم 

های تاخیری . برای شمارش نوترونمیکن یریگاندازه را معدن سنگ غلظت ای اریع ،و مقایسه نتایج با نتایج شمارش نمونه استاندارد آن

های تاخیری دارای های حرارتی را دارند. نوترونشود. این آشکارسازها توانایی شمارش نوتروناستفاده می  3BFیا  He3ازآشکارسازهای 

ها برای اینکه شمارش شوند، بایستی کند شوند. هدف از انجام این پروژه مگا الکترون ولت هستند. این نوترون 4/0حدود  طمتوس انرژی

های پارافین است. نتایج حاکی از این است که کندکننده MCNPXبا استفاده از کد  سازی کندکننده برای سیستم شمارشطراحی و بهینه

 اند.متر قابل استفادهسانتی 50متر و ارتفاع سانتی 30ای به قطر حداقل و پلی اتیلن در ظرفی استوانه

 X MCNPنوترون، کد آشکارسازعیار، وم،یاوران سنگ معدن ،یریتاخ نوترون  کلمات کليدي: 
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We intend to measure the concentration of unknown uranium ore by using irradiation of a sample in the Isfahan 

miniature neutron source reactor (MNSR) and counting its delayed neutrons and comparing its results with the 

results of irradiation of standard sample. 3He or BF3 detectors will be used to count delay neutrons. These 

detectors have the ability to count thermal neutrons. The delayed neutrons have average energy of about 0.4 

Mega-electron volts. These neutrons should be slowed down by appropriate moderator. The aim of this project 

is the optimization of a neutron moderator for measuring the delay neutrons of activated uranium ore using 

MCNPX code. The results indicate that paraffin and polyethylene moderators can be used in a cylindrical 

container with a diameter at least 30 cm and height in 50 cm. 
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 :قدمهم

از پاره  1هایی هستتتتند که تا بعد از مدتی  تا حدود یق دقیقهس پز از عمل شتتتکافتتاخیری نوترونهای نوترون

توان نمونه ستتنگ معدن اورانیوم را در راکتور پرتو داد و با تو ه به تعداد های شتتکافت گستتیل می شتتوند. می

سنگ معدن پی برد. نوتروننوترون شان میهای تاخیری به غلظت   6توان در های تاخیری را با تو ه به نیمه عمر

ثانیه استتتت. با تو ه به زمان انتقال  3/2کمتر از  تاخیریهای گروه از نوترون 3بندی کرد. نیمه عمر گروه دستتتته

ها را شتتمارش کرد. بنابراین ستته گروه دیگر مولد توان آننمونه از راکتور به ستتیستتتم آشتتکارستتازی، عم  نمی

ستند. در ادامه به چند مورد از کارهای تحقیقاتی که نوترون شتری دارند مورد تو ه ه های تاخیری که نیمه عمر بی

شتتود. در یق پروژه های تاخیری استتتفاده شتتده استتت، اشتتاره میاز نوترون 2آنها برای تعیین غلظت اورانیومدر 

 روش از استفاده با تیدر سنگ ها، سنگ معدن ها، رسوبات، فلزات، و گراف ومیمقدار اوران یریاندازه گتحقیقاتی 

مگاوات با  5با قدرت  HERALD A.W.R.E راکتوردر و همکاران  3لتونیهامتوستتط  یریتاخهای نوترونشتتمارش 

ای دیگر توستتتط . در پروژه]1[انجام شتتتده استتتت زیآلدرمستتتتون انگلواقع در  s2n/cm1210×4.شتتتار نوترون 

                                                           
1 Fission 
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در  یریهای تاخنوترون یستتتاز فعال زیاستتتتفاده از آنال با 239PU و 235Uهمزمان  نییتعو همکاران  4کاپستتتیمالیز

ستصورت گرفته  مریکاآ  HFIRراکتور صر تعام ت. ]2[ ا  یریهای تاخنوترون شمارش با ومیاوران زیآنال در یعن

انجام شتتده  s2n/cm 1310×2. دانمارک با شتتار نوترون  3DR و همکاران در راکتور تحقیقاتی 5کونزندورف توستتط

ست شی دیگر ]3[ ا سط. در پژوه  یساز فعال زیبا آنال یطیمح یدر نمونه ها میواوران نییعو همکاران ت 6مون  تو

انجام شتتده s2n/cm 1310×3. با شتتار نوترون کره HANARO  یقاتیراکتور تحق با استتتفاده از یریهای تاخنوترون

 .]4[ است

های زمان نوترون-شتتتدت یمنحن یریاندازه گ قیها از طر بیدر ترک میوو پلوتون ومیغلظت اوران عیستتتر نییتع

 ستتتمیستت قی یکه رو He3 7آشتتکارستتاز 5روش استتکن چند کاناله با  باآلمان  خیمون یقاتیراکتور تحق در یریتاخ

سر ست عیانتقال  شده ا شار نوترون نصب  ست 8هنکلمن توسط s2n/cm 1210×6. با  سیده ا  و همکاران به انجام ر

آمریکا با شار  NISTهای تاخیری در راکتور تحقیقاتی . نهایتا تعیین غلظت اورانیوم به روش فعال سازی نوترون]5[

 . ]6[ و همکاران ارایه شده است 9در مقاله ای توسط اریکسون s2n/cm 1310×4/3. نوترون

و  مجهتتول اریتتنمونتته ستتنگ معتتدن بتتا ع یپرتتتوده ی حاصتتل ازریهتتای تتتاخبتتا استتتفاده از شتتمارش نتتوترون

 انتتدازه را معتتدن ستتنگ غلظتتت ایتت اریتتع تتتوانمی ،مقایستته بتتا نتتتایج پرتتتودهی و شتتمارش نمونتته استتتاندارد

هتای تتاخیری انجتام خواهتد ستازی ابعتاد کندکننتده بترای شتمارش نوترونکترد. در ایتن پتژوهه بهینه یریگ

بته عنتوان چشتمه نتوترون در نظتر گرفتته شتده استت کته شتار نتوترون حاصتل از راکتتور  MNSRراکتور شد.

                                                           
4 Kapsimalis 
5 H.Kunzendorf 
6 J.H.Moon 
7 Detector 
8 R. Henkelmann 

9 M. Eriksson 
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ن اورانیتوم بتا عیتار نامشت   استت کته بترای پرتتودهی نمونته ستنگ معتد  s.2-n.cm 1210-1در کانال داخلی 

 استفاده می شود.

 :روش کار

که در آن  است ری است-با قدرت کم و از نوع تانق ایمن، متراکم، ،حرارتییق راکتور غیر همگن  MNSRراکتور 

آب سبق به عنوان کند کننده و سرد کننده با انتقال حرارت طبیعی به  از اورانیوم با غنای باال به عنوان سوخت،

شده است. راکتور دارای و از فلز برلیوم به عنوان بازتابنده استفاده  همرفت و خصوصیت زیر کنندگی، صورت

 5/2که در این توان حداکثر  است s.2-n.cm  1210-1 آن حرارتی بوده و شار حداکثر  کیلووات 30حرارتی قدرت 

 .س1 شکل  باشدساعت قابل استفاده می

 

 و ا زای آن MNSR: نمای کلی راکتور 1شکل 

 قلب راکتور

 پایه های نگهدارنده

ایت پرتودهی داخلیس  

پرتودهی خارجیسایت   

 تانک

 میله کنترل

 برلیوم

 استخر

 کانال خشک
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و دسترسی به چهارتای  تعداد ده عدد کانال پرتودهی و ود دارد که دسترسی به شه تای آنها بصورت خودکار

توسط دو مجموعه  که به سامانه ربیت مشهور است، سامانه پرتودهی یا انتقال نمونه باشد.دیگر به صورت دستی می

A ,B، برای انتقال و پرتودهی  این دو سامانه انتقال بادی، سازد.دسترسی خودکار به شه کانال پرتودهی را ممکن می

هر  مورد استفاده قرار میگیرد. تولید ایزوتوپ های پرتوزا، نمونه های مورد آزمایه یا هدف های مورد استفاده در

سامانه  و غیره. منبع هوا لوله انتقال پ ستیکی، لوله پرتودهی، پرتاب کننده، مجموعه تشکیل شده است از میز کار،

A ،که برای تجزیه هسته های با نیمه عمر به دو مکان پرتودهی خار ی یق بزرگ و یق کوچقس متصل می باشد 

به سه مکان پرتودهی داخلی و یق خار ی متصل بوده و برای تجزیه  Bسامانه  متوسط و بلند استفاده می شود.

های حاوی نمونه، با سرعت ناشی از با سیستم رابیت کپسول .هسته های با نیمه عمر کوتاه و متوسط مناسب است

ها با همین سیستم به آزمایشگاه مش   نمونهها شوت شده و بعد از طی شدن مدت زمان فشار هوا به داخل کانال

 شود.منتقل می

در هر اندازه گیری نمونه سنگ معدن توسط سیستم رابیت به یکی از کانال های پرتودهی منتقل و در توان و زمان 

شود. سپز نمونه در زمانی بسیار کوتاه توسط سیستم رابیت به ظرف کند کننده منتقل مش صی پرتودهی می

شود در قسمت مرکزی میلیمتر که در فویل پ ستیکی قرار داده می 5/2×5/2. نمونه پرتو دهی شده با ابعاد گرددمی

برای افزایش قابلیت م حظه شودس.  2در اطراف آن در فاصله معین قرار میگیرند  شکل  نوترونآشکارساز  سه ظرف و

افزایش یابد. برای  )diversity (و گوناگونی آنها )Redundancyافزونگی، (آزمایشها بایستی تعداد سیستمهای اندازه گیری  اطمینان

با قرارگرفتن  .شوداستفاده می ( 3Heو3BFنوع آشکارساز مخلتف نوترون ) 2افزونگی تعداد آشکارسازها زیاد شد و برای گوناگونی از 

He3 یا 3BF ها از آشکارسازهایشوند که برای آشکارسازی آنهای تاخیری ساطع مینمونه در مرکز ظرف نوترون
  

 1He(n,3(He3 ،H3H و در آشکارساز  n,10) 3BF  ،Li7He)4Bآشکارساز . واکنه مورد استفاده در خواهد شد استفاده

های تاخیری حاصل از شکافت که نوترونگیرد. درحالیهای حرارتی صورت میهر دو واکنه توسط نوترون است.

 های تاخیری ضروری است.بنابراین استفاده از کند کننده برای کاهه انرژی نوترونپر انرژی و سریع هستند، 
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اتیلن که هر سه خواص فیزیکی و شیمیایی قابل قبول در شبیه سازی سه کندکننده م تلف شامل آب، پارافین و پلی

زها از مرکز ظرف  محل گیرند. هدف تعیین ابعاد بهینه ظرف و فاصله بهینه آشکارسادارند، مورد بررسی قرار می

شود. سازی بر اساس حداکثر شار حرارتی در محل آشکارساز انجام میگیری نمونه پرتودهی شدهساست. بهینهقرار

 ادامه آورده شده است. که نتایج آن در  استفاده شده است MCNPXکد  ازسازی برای بهینه

 

 کندکننده: محل قرارگیری نمونه و آشکارسازهای نوترون در 2شکل 

 نتايج:

محل قرارگیری آشتکارستاز نوترون برای سته کندکننده آب، پارافین و پلی اتیلن بهینه شتده  5تا  3های در شتکل

شعاع ظرف ساز،  شکار ست. ع وه بر محل قرارگیری آ ستوانها شار های ا ست تا اثر آن بر  شده ا ای نیز تغییر داده 

ش   گردد. نمودارهای نوترون شعاع 5تا  3ها م شده سانتی 20و  15، 10های به ترتیب برای  سازی  شبیه  متر 

متر تا شعاع مش   تغییر داده و شار نوترون حرارتی را بدست آوردیم. سانتی 2است. مکان آشکارسازها هم از 

شترین شار حرارتی را داریم در سه کندکننده آب،  پارافین در نهایت با تو ه به نمودارها فاصله ای را که در آن بی



 

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

 
 

7 

 

ست آوردیم. همانطور که م حظه می شار نوترونو پلی اتیلن بد شتر گردد  های حرارتی در پارافین و پلی اتیلن بی

ست. همچنین می شار حرارتی در آب ا شار نوتروناز  ست. های حرارتی در پارافین و پلیبینیم که  شابه ا اتیلین م

یم که از پارافین یا پلی اتیلن به عنوان کند کننده استفاده کنیم. شار بنابراین از نتایج بدست آمده به این نتیجه رسید

صله نوترون سازها را سانتی 4های حرارتی در فا شکار ست. بنابراین محل قرارگیری آ شده ا شینه  متری از نمونه بی

 20متر و ستتانتی 15دهیم. همچنین از نتایج پیداستتت که شتتار حرارتی در ظرفی با شتتعاع در این شتتعاع قرار می

تعیین حداقل شعاع به م حظات  متر باشد.سانتی 15متر تغییری نکرده، بنابراین شعاع ظرف بایستی حداقل سانتی

شبیهحفاظ ستفاده در هر  ست. تعدا ذرات مورد ا سته ا ست.  5000000سازی سازی واب خطای  برای کاههذره ا

سبات دافزایه  5000000000به ذرات تعداد در یق مورد آزمایه  شد. با این کار خطای محا حدود اده 

 .شودمییق بیستم مقدار قبل 

 

 
 مترسانتی 10از مرکز کند کننده در ظرف به شعاع  آشکارساز حرارتی بر حسب فاصلههای نوتروننمودار شار  -3شکل 
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 مترسانتی 15از مرکز کند کننده در ظرف به شعاع  آشکارساز حرارتی بر حسب فاصلههای نوتروننمودار شار  -4شکل 

 
 مترسانتی 20از مرکز کند کننده در ظرف به شعاع  آشکارساز حرارتی بر حسب فاصلههای نوتروننمودار شار  -5شکل 

 

 های فوق حرارتی و سریع نیز در ادامه آورده شده است.نمودارهای شار نوترون
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 بحث و نتيجه گيري:

ستفاده از کد  صله بهینه  MCNPXدر این پروژه با ا سه کند کننده آب، پارافین و پلی اتیلن و فا ابعاد بهینه 

ستی در  سازها بای شکار شان دادند که آ ست آوردیم. نتایج ن سازها از مرکز ظرف کند کننده را بد شکار آ

ت به باتیلن شار حرارتی بیشتری نسمتری از نمونه قرار داده شوند. همچنین پارافین و پلیسانتی 4فاصله 
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شار -7شکل  صله هاینوترون نمودار  ساز فوق حرارتی بر حسب فا شکار مرکز از  آ

مترسانتی15کند کننده در ظرف با شعاع   

شار -6شکل  صله هاینوترون نمودار  سب فا ساز فوق حرارتی بر ح شکار از مرکز کند  آ

مترسانتی10کننده در ظرف با شعاع   

از مرکز کند کننده  آشکارساز بر حسب فاصله سریع هاینوترون نمودار شار -9شکل 

مترسانتی10در ظرف با شعاع   

شار -8شکل  صله هاینوترون نمودار  سب فا ساز فوق حرارتی بر ح شکار مرکز کند از  آ

مترسانتی20کننده در ظرف با شعاع   

شار -11شکل  صله سریع هاینوترون نمودار  سب فا ساز بر ح شکار مرکز کند از  آ

مترسانتی20کننده در ظرف با شعاع   

مرکز کند کننده در از  آشکارساز بر حسب فاصله سریع هاینوترون نمودار شار -10شکل 

مترسانتی15با شعاع ظرف   
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ماده به عنوان کندکننده انت اب خواهد  2ق دارند. با تو ه به مواد مو ود در بازار، یکی از این آب ستتتب
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