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ردپای با استفاده از آشکارساز  مینیاتوری چشمه نوترون اصفهانراکتور نوترون گیری شاراندازه

 میکاای هسته

 (2) مختاری، جواد - (2)رعنا، سلیمی –  (1)جهانفرنیا، غالمرضا  – (2)خورسندی، جمشید - (1)دهقیزهرا راعی

 دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی هسته ای، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  1

 ای راکتور و ایمنی هسته، پژوهشکده ایهسته پژوهشگاه علوم و فنون ،یاتم یسازمان انرژ 2

 چکيده:

( MNSRمنیاتوری اصفهان ) ورتراک های حرارتی درنوترون گیری شاراندازهمیکا جهت ای رد پای هستهر این پژوهش از آشکارساز د

هایی و درون کپسول شدای با چیدمان خاص متشکل از پولک میکا و پولک اورانیوم آماده نمونهشده است. به همین منظور استفاده 

شد و تغییرات شبیه سازی  MNSR راکتور MCNPاز کد  هبا استفادها، گرفت. قبل از ارسال نمونهاز جنس پلی کربنات قرار 

به داخل  هاضریب تکثیر راکتور  در اثر ارسال نمونه به قلب محاسبه گردید. محاسبات، ایمنی آزمایش را تایید کردند. نهایتا نمونه

و شاری که  شدانجام  پولک میکا بر روی خورش شیمیایی بعد از پرتودهی ارسال گردید. پرتودهی راکتور مینیاتوری هایکانال

 نتایج تطابق قابل قبولی نشان دادند.  .مقایسه شدبا شار حرارتی  و به دست آمدپولک میکا  توسط

 SSNTآشکارساز  ،MCNP کد پولک میکا،،  MNSRراکتور: کلید واژگان
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Abstract: 

In this research, the Mica nuclear track detector has been used to measure the thermal neutron flux in the miniature 

neutron source reactor of Isfahan (MNSR). For this purpose, a sample with a special arrangement consisting of mica 

foil and uranium foil was prepared and placed inside the capsules of polycarbonate. Before sending the samples, the 

MNSR reactor was simulated using the MCNP code and the reactor multiplication factor changes were calculated by 

considering the effect of sending the sample to the reactor core. The calculations confirmed the safety of the 
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experiment. Finally, the samples were sent to the MNSR irradiation channel. After irradiation, etching was performed 

on the mica foil and the flux obtained by the mica was compared with the thermal flux. The results showed an 

acceptable agreement with MNSR SAR. 

Keywords: MNSR Reactor, Mica Foil, MCNP Code, SSNT Detector 

 :مقدمه

شوند و لذا نسبت که برای تولید توان استفاده نمی ی را در بر دارنداطیف وسیعی از راکتورهای هسته راکتورهای تحقیقاتی

حرارتی است و حد باالی  2یا مگاوات 1توان این راکتورها در محدوده کیلوواتتر هستند. به راکتورهای قدرت کوچک

باشد. مگاوات است، خیلی کمتر می 3000یک راکتور قدرت که  توان مگاوات است که در مقایسه با 100ها توان آن

ها برای مصارف تولید رادیوایزوتوپاهداف اصلی راکتورهای تحقیقاتی تولید منبع نوترون یا گاما برای اهداف پرتودهی، 

، تست 3پینگ سیلیکانرزی، آنالیز و شناسایی مواد، پژوهش در زمینه فیزیک راکتور و نوترون، دوپزشکی، صنعتی و کشاو

 ]1 [د.باشمی رادیوگرافی نوترونیسوخت و مواد، درمان با نوترون و 

1 تواند شار نوترون ی نوترونی میمانند یک چشمه MNSRراکتور  ∗ 1012 𝑛 𝑐𝑚2𝑠⁄  شارایجاد کند که با این سطح 

پ با نیمه عمرهای کوتاه وکم رادیوایزوت ی مقادیرسازی نوترونی، تهیهش فعالای متفاوتی از قبیل آنالیز به روکاربرده

 ]2[ای و تکنولوژی و غیره، امکان پذیر است. ی علوم هستهبرای مقاصد تحقیقاتی و همچنین آموزش در زمینه

انال پرتودهی کعدد  5است که شامل ها سه دسته کانال پرتودهی در نظر گرفته شدهبرای پرتودهی نمونه MNSRدر راکتور 

انک کانال پرتودهی خارجی و یک عدد کانال خشک است که کانال پرتودهی داخلی و خارجی داخل ت عدد 5داخلی، 

ای از جنس بندهتوسط بازتا مینیاتوری قلب راکتورتانک قرار گرفته است.  کانال خشک نیز خارج از راکتور قرار دارد و

لی پذیرای های داخدهی متفاوت است و کانالالزم به ذکر است که قطر کانال های پرتوو است  شدهبریلیوم احاطه 

است  cm2.8ر های پلی کربنات با قطهای پرتودهی خارجی پذیرای کپسولو کانال cm1.7های پلی کربنات با قطر کپسول

 ]3[ .دارند در نظر گرفته شده است تریزرگهایی که ابعاد بو کانال خشک هم به منظور پرتودهی نمونه

                                                           
1Kilowatt (kW)  

2Megawatt (MW)  

3Neutron Transmutation Doping (NTD)  
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پرتودهی های سایت در پرتودهی خارجی در یک توان مشخص نصف مقدار شار نوترونیهای سایتر دمقدار شار نوترونی 

 از آنجایی کهمیکا است.    ایبا کمک آشکارساز ردپای هسته MNSRاین پژوهش، تعیین شار راکتور  هدف است. داخلی

توان از آن در صورت لزوم می در هر زمانی و شودتایج آزمایش روی این پولک ثبت مین ،نیست 1میکا آشکارساز آنالین

االیی مورد . میکا بسیار حساس و شکننده است و برای کار با آن دقت باستنظر اقتصادی به صرفه از میکا  .استفاده کرد

 ]4[. رودجز معایب این آشکارساز به شمار می نیاز است که این مشخصه

. شودند این هسته به دوهسته سبک تر شکافته میکبرخورد می 235-یک نوترون حرارتی به هسته اورانیوم  زمانی که

ستند، ههای شکافت که دارای انرژی کافی چنانچه در کنار سوخت یک پولک از جنس میکا قرار دهیم برخی از پاره

خورد پس از ت برکنند که اثراتوانایی برخورد و ایجاد واکنش با پولک میکا را دارند و در اثر واکنش، حفره ایجاد می

عداد تشیمیایی در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. از طرفی تعداد ردپاهای روی پولک میکا با  عملیات خورش

 ]5[. آن پولک است شکافت متناسب است که برابر با راندمان آشکارسازی

ی خاص آماده نیز با چیدمانشد و نمونه مدل سازی  MCNPبا استفاده از کد  MNSRهمین راستا ابتدا مجموعه راکتور در 

ش های میکا خورو در ادامه بر روی پولک نمونه خارج شده گذشت مدت زمانی مشخصبعد از  جهت پرتودهی شد.

مورد یق شار راکتور ها تقریبا برابر است و از این طرهای ایجاد شده با تعداد شکافتتوان گفت تعداد حفره، میشدانجام 

 قرار گرفت. محاسبه 

 :ارروش ک

ستفاده از با  سازی  MCNPکد ا شبیه  ستفاده از با  شد.کلیه اجزای راکتور  سبات بحرانیت KCODEکارت ا راکتور  محا

شامل  و جانبی نمای فوقانیمورد بررسی قرار گرفت.  صفهان  با  UAl4-Alی سوخت میله 343قلب راکتور مینیاتوری ا

کنترل مرکزی از جنس کادمیوم،  مجازی از جنس آلومینیوم، یک میلهی میله 7دارنده و ی نگهمیله 4درصددد،  2/90غنای 

 نمایش داده شده است.  MCNPتوسط کد  1در شکل  و یک کانال خشک پنج کانال خارجی ،پنج کانال داخلی

                                                           
1online  
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 MCNPتوسط کد  MNSRشبیه سازی راکتور  : 1 شکل

ان پرتودهی ترین مکپرتودهی داخلی در واقع نزدیک سایت)شد های پرتودهی انتخاب در قدم بعدی یک گروه از کانال  

نه متشکل از پولک نمو افتد.ها اتفاق میدر این سایت قابل دستیابی در این راکتور است که دریافت بیشترین شار نوترون

کربنات لی پهای و درون کپسول شدهساندویچ اطراف فویل اورانیوم اورانیوم طبیعی و پولک میکا است که پولک میکا 

م رابیت با کمک سیست شوند. سپس ثابت باید با دقت،ها نمونه های شکافتقرار گرفت و به دلیل برد محدود پاره

ی مشخص، نها شوت شد و بعد از طی شدن مدت زماهای حاوی نمونه با سرعت ناشی از فشار هوا به داخل کانالکپسول

 ]6[.با همین سیستم به آزمایشگاه منتقل شدنمونه 

های شکافت روی آن دیده حال اگر پولک میکای تابش دیده در راکتور را زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کنیم، آثار پاره

انجام شود . خورش شیمیایی به این صورت است که فویل تابش دیده را  1د و الزم است روی آن عمل خورششونمی

برای انجام عملیات  .های شکافت را در خود حل کندورد پارهدر اثر برخآن دهیم  تا بافت سست شده در مایعی قرار می

استفاده کردیم ) نوع ماده خورنده به جنس پولک بستگی دارد( و برای انجام این عمل باید  HF 48% خورش از اسید 

را در حمام آبی در یک حرارت معین و در مدت زمان مناسب قرار داد. در این آزمایش دمای  HFور در اسید پولک غوطه

                                                           
1etching  
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ها بعد از خارج کردن پولک انجام شود.دقیقه  50گراد باشد و خورش شیمیایی هم باید درجه سانتی 50حمام آبی باید 

پ موجود در میکروسکو .دیرسپاها جا نوبت به شمارش رددر این ها را با آب مقطر به خوبی شست وشو دادیم.آن

و  10Xاست و دو عدد عدسی چشمی در دو بزرگنمایی  1بزرگنمایی مطابق جدول  ای دارای پنجآزمایشگاه ردپای هسته

16X  که طول ضلع مربع بسته به بزرگنمایی میکروسکوپ متفاوت است.  شدنیز دارد. شمارش در یک سطح مربعی انجام

به  1mmروی این الم است و ضلع مربع آمده است که با استفاده از یک الم اندازه گیری شدهبرای هر بزرگنمایی طول 

. بدین استزیون متصل یبرابر به تلو 2.5است. این عدسی شیئی با یک دوربین و با بزرگنمایی صد قسمت تقسیم شده

توان ردپاها را در یک مربع با طول ضلع مشخص شمارش شود و مییون دیده مییزی تلوترتیب ردپای ذرات روی صفحه

کرد و دانسیته سطحی ردپا را بدست آورد. برای آنکه بتوانیم از تمام سطح پولک به طور آماری نمونه برداری کنیم و از 

 یم : طرفی بتوانیم مختصات مکانی محل شمارش شده را نیز داشته باشیم، برای شمارش فویل ها به ترتیب زیر عمل کرد

ل میکا ایجاد کردیم. برای نمونه برداری شمارش از طرح ماتریسی یای به قطر فوروی یک مقوا با استفاده از سمبه دایره

. یعنی طول ضلع مربع با قطر کردیم)ماتریس مربعی( استفاده کردیم، به این ترتیب که مربعی بر روی دایره موجود مماس 

با یک گام مشخص انجام شد و سطحی که نمونه روی آن قرار گرفت در دو راستای دایره برابر است. شمارش سطح نمونه 

x  وy توان به راحتی سطح نمونه را با یک گام مشخص شمارش کرد در اینجا سطح نمونه بنابراین می .استمندرج شده

و یک مقدار میانگین برای دانسیته ردپا به دست آمد؛ از میان بزرگنمایی های موجود، بزرگنمایی  شدشمارش  1mmبا گام 

10x  شدندبرای شمارش ردپاها مناسب تر بوده است و ردپاها را با این بزرگنمایی شمارش. 

 ایپ موجود در آزمایشگاه ردپای هستهمیکروسکو بزرگنمایی: 1جدول 

 ___ 0.04 0.06 0.15 0.37 طول ضلع مربع 

 100 40 20 10 4 بزرگنمایی

 

انجام شد و نمونه ها از لحاظ نحوه برای پایین آمدن درصد خطا چندین نمونه را پرتودهی کردیم و بعد میانگین گیری 

 درون کپسول با یکدیگر متفاوت بودند. چیدمان
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 :نتايج

 MCNPمحاسبات کد 

و شددار  ارزش میله کنترل راکتیویته اضددافی حالت سددرد،مورد اسددتفاده قرار گرفته شددده، ابتدا  برای اطمینان از مدل

 . با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شده است 2در جدول  محاسبه و های حرارتی در سایت داخلینوترون

 

 MCNPسازی راکتور مینیاتوری اصفهان توسط کد اعتبارسنجی شبیه. 2جدول 

 
راکتیویته اضافی 

(mk) 

 ارزش میله کنترل

(mk) 

 های حرارتی در سایت داخلیشار متوسط نوترون

2
( )

.

n

cm s
 

نتایج 

 آزمایشگاهی
85/3 7-   1210 

MCNP 13/4 03/7-   1110×01/1 

 1 42/0 3/7 خطای نسبی )%(

 

از مقایسه خطاهای نسبی میتوان نتیجه گرفت، که نتایج حاصل بوده است که  0.00008برابر  MCNPدقت محاسبات کد 

و صحیح به کار رفته در شبیه سازی راکتور  MCNPکد ورودی و از شبیه سازی در تطابق خوبی با نتایج تجربی بوده و 

 است.قابل اعتماد 

ست آمده مقداری برابر با سبات کد، راکتیویته به د شت. همچنین  mk   13/4در پی محا ضریب تکثیر موثر زمانی که دا

ها را داخل در ادامه ضریب تکثیر موثر زمانی که نمونه بدست آمد. 00415/1میله کنترل کامال خارج ازقلب قرار دارد برابر 

ای حاوی یک فویل اورانیوم و دو فویل میکا ضریب تکثیری برابر شد؛ نمونه محاسبهها قرار دادیم به صورت زیر سایت

ضریب تکثیر نمونهو  0039/1با  سه پولک میکا  شان داد.  00421/1ی دیگر حاوی دو فویل اورانیوم و  نکته دیگر اینکه را ن



 

7 
 

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

ها قرار در داخل کانالرا ای در داخل کانال پرتودهی نبود و همچنین زمانی که نمونه ضددریب تکثیر موثر، زمانی که نمونه

 گیرد.ها به قلب راکتور ایمنی آن تحت تاثیر قرار نمینمونه. بنابراین با ارسال دادیم تفاوت چندانی نکرد

 نتايج آزمايش

 114.42255ها که میانگین آن شدها میانگین گرفتههای موجود بر روی فویل میکا بین تمامی فویلبعد از شمارش حفره

 .بدست آمد

 : شددر نهایت با استفاده از معادالت زیر شار راکتور محاسبه 

RS=N                                                                                                                                                     (1) 

R=5922.334 ( 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑚3)⁄ (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘 𝐶𝑚2⁄⁄ )    [4]                                                                            (2)       

S = 
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘

𝐶𝑚2  = 
114.42255

(0.015)2  = 508544.6667                                                                                                     (3)   

N =𝛴𝑓𝛷𝑡ℎ 𝑡 = 0.1962 ∗ 𝛷𝑡ℎ ∗ 15𝑠 = 2.943 𝛷𝑡ℎ                                                                                   (4) 

𝛷𝑡ℎ=1023369506  ∽ 1×109 

 = خطادرصد 
1E9−1023369506

1𝐸9
∗ 100 = %2.3369506 

 تقریبا برابر است.شار به دست آمده از پولک میکا با شاری که راکتور نشان می دهد 

1راکتورطبق آشکارسازهای داخل  1وات 30مقدار شار نوترون در توان  × و همچنین شار نوترون  گزارش شده بود  109

شود ی اعداد مشاهده میهمانگونه که از مقایسه .بدست آمد 109×1 ∼  1023369506اندازه گیری شده توسط پولک میکا 

محاسباتی و شاری است که با استفاده از پولک میکا به دست آوردیم که این گویای دقت ارتباط بسیار نزدیکی بین شار 

  ای میکا است.باالی آشکارساز ردپای هسته

 :نتيجه گيري بحث و

 رفتای میکا که روشی جدید به شمار میرا توسط آشکارساز ردپای هسته MNSRاین پژوهش شار راکتور   در

ی اجزای در ابتدا مجموعه های این آشکارساز مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.و مزیت گیری کردیم تا معایباندازه

                                                           
1watt  
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

شبیه سازی شد و پارامترهای اصلی مانند راکتیویته، ارزش میله کنترل،  MCNPراکتور برای محاسبات تئوری توسط کد 

اورانیوم بدست آمد. نتایج صحیح بودن  راکتیویته پولک راکتور وهای پرتودهی نوترون در سایت شار ،ضریب تکثیر موثر

. هدف اصلی این پژوهش به چالش کشیدن دقت آشکازساز میکا بود سازی و همچنین ایمنی آزمایش را تایید کرد.شبیه

که بعد طی شدن تمامی مراحل تئوری و عملی آزمایش شار محاسبه شده توسط آشکارساز میکا و شار  اعالم شده توسط 

 . کند که پولک میکا دقت باالیی داردهم نزدیک بودند که این نتیجه ثابت میراکتور بسیار به 
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