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 بور  اکسید-اتیلن سنگینپلی کامپوزیت آشکارسازی نوترون با ابتدا به ساکن بررسی 

 فرهود ضیائیشهزاد فیضی، سید مهدی هاشمی دیزجی، ارژنگ شاهور، ، *شهریار ملکی

 ، پژوهشکده کاربرد پرتوهاپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

 چکیده

به منظور بکارگیری مواد  صنعت هسته ای، کاوشهای جدیدی را در یونسازتابشهای  به منظور اندازه گیری تقاضا افزایش
کامپوزیتهای  دز عوامل مؤثر در پاسخاز جمله . شکل داده استیونساز  پرتوهای دزیمتری و آشکارسازی حوزه در جدید

  کامپوزیتدر این کار تجربی الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرتو است.  جریان ، تغییرتابشی به عنوان دزیمتر یپلیمر
HDPE-B2O3(10wt%) 3 با ضخامت mm کامپوزیت مذکور . شد هساخت و مخلوط مذاب محلولی هایروش با ترکیبی از

241نوترون مربوط به چشمه  تحت پرتودهی
Am-Be 400 ولتاژ و V توسط  اندازه گیری بار الکتریکی قرار گرفت. نتایج

این پاسخ آشکارسازی قابلیت آشکارسازی نوترونها را داراست و  HDPE-B2O3کامپوزیت نشان داد که  الکترومتر
 به نوترونهای حرارتی بیشتر از نوترونهای سریع است. کامپوزیت

 الکتریکی بار ،HDPE ،B2O3، نوترون، آشکارسازی کلید واژه :

 مقدمه

. برد نام توان می را پلیمری های کامپوزیت یونساز، تابشهای آشکارسازی و دزیمتری در رفته بکار مواد جمله از

 دارای پایین نسبتاً هزینه و فرآوری، دارا بودن چگالی معادل بافت بودن در سبکی، سهولت خاطر به مواد گونه این

یکی از کامپوزیتهای پلیمری که قابلیت به کارگیری به عنوان آشکارساز نوترون را  .هستند فراوانی مزایای

 نوع این پاسخ دز در مؤثر عوامل جمله ازاست.  HDPE-B2O3اکسید بور یا -داراست، ماده پلی اتیلن سنگین

قبلی اثر پرتوهای  هاینویسندگان در کار. است نوترون جذب اثر در کامپوزیت الکتریکی جریان تغییر دزیمتر،
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را به صورت شبیه سازی و تجربی  HDPE-Carbon Nanotubeگاما بر خواص الکتریکی فیلم کامپوزیتی 

چندین کار پژوهشی  بور-با استفاده از کامپوزیتهای پلیمر آشکارسازی نوتروندر زمینه . [7-1] بررسی نمودند

11بور طبیعی دارای دو ایزوتوپ پایدار . [10-8] صورت گرفته است
B (80.1% و )10

B (19.9%)  .است  

10ایزوتوپ 
B  به  حرارتیبه علت باال بودن سطح مقطع جذب نوترونی بسیار باال، به منظور گیراندازی نوترونهای

10نمایی از سطح مقطع دو ایزوتوپ   1رود. در شکل کار می
B  11و

B .به تصویر کشیده شده است 

 

10نمایی از مقایسه سطح مقطع جذب نوترون برای  1شکل
B [11] و دو ماده دیگر. 

 :[8] به صورت زیر است B10واکنش گیراندازی نوترون با 

)MeV48.0()MeV47.1(He)MeV84.0(LinB%)94( 4710  (1                            )  

)MeV78.1(He)MeV02.1(LinB%)6( 4710  (2)                                                   

دارای تکانه مساوی و در خالف جهت یکدیگرند و از طریق اندرکنش با ماده،  )آلفا( Heو  Liیونهای پر انرژی 

با نوترون، از طریق گیراندازی نوترونهای  HDPE-B2O3  انرژی خود را از دست می دهند. پرتودهی کامپوزیت

10حرارتی توسط 
B به کل  اعمال ولتاژی مناسببا حفره هایی در ماده می شود که -منجر به ایجاد جفت الکترون
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و از این  کامپوزیت می توان بار الکتریکی را از طریق الکترودهای متصل به دستگاه الکترومتر گردآوری نمود

آشکارسازی نوترونهای حرارتی در این کار تجربی،  .طریق می توان به آشکارسازی نوترونهای حرارتی پی برد

241مربوط به چشمه 
Am-Be  از طریق افزودن پودرB2O3 ر به بستHDPE در دستور کار قرار گرفته است.  

 مواد و روشها

 )ره( از پتروشیمی بندر امام( HDPEپلی اتیلن سنگین )، HDPE-B2O3(10wt%)به منظور ساخت کامپوزیت 

حالل از ماده ( به عنوان p-Xyleneزایلن )-تهیه شد. پارا پودربه صورت  (B2O3و اکسید بور ) 1به صورت ورقه

چسب نقره  ،مذکوربه منظور اندازه گیری رسانندگی الکتریکی کامپوزیت  ( تهیه شد.Merck)شرکت مِرک آلمان 

در  همزن مغناطیسیبه کمک  p-Xyleneمحلول در  B2O3پودر  ابتدادر  .شد تهیهChemtronics  امریکایی

به ، p-Xyleneدر محلول  min 30 به مدت HDPE پلیمر یگریظرف د درهمزمان  ه،شد حل C80دمای 

 با یکدیگر دو ظرف نیا تینها در. ودشحل در محلول کامال  نکهی، تا اههمزده شد همزن مغناطیسیکمک 

تا حالل  گرفتبه مدت دو ساعت قرار  C80آون  ، سپس درهشد ختهیر قالب آلومینیومیدرون شده، مخلوط 

دهی  گرما C150مجدداً تا دمای ذوب پلی اتیلن یعنی HDPE-B2O3 پس از آن کامپوزیت .خارج شود کامالً

با ضخامت HDPE-B2O3(10wt%)و کامپوزیت آلومینیومی پرس صفحه  در نهایت مخلوط مذاب رویه، شد

mm3 گردیدآماده استفاده از الیه نشانی با چسب نقره  که پس تشکیل شد 2مطابق شکل.  

و سپس در حضور  نوترونابتدا در غیاب  ،HDPE-B2O3(10wt%) نمونه کامپوزیتیبار الکتریکی در ادامه 

مدل  الکترومتر باروش دو پروبی به  V 400در دمای اتاق در ولتاژ  )نوترونهای حرارتی و سریع( نوترون

Supermax Standard Imaging  .به منظور بررسی تکرارپذیری در بازه های زمانی یک دقیقه ای قرائت گردید

-HDPE  در این کار تجربی به منظور پرتودهی کامپوزیتگیری تکرار شد.  پنج بار اندازه نتایج، در هر حالت

B2O3 241چشمه از  3مطابق شکل
Am-Be ج کر-واقع در آزمایشگاه نوترون پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 است. Ci 5و اکتیویته چشمه  MeV 5برابر  در آن متوسط انرژی نوترونهای خروجی شد که استفاده

                                                
1  Sheet 
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 و الیه نشانی چسب نقره روی آن. HDPE-B2O3نمایی از کامپوزیت  -2شکل

 

 

241سیستم پرتودهی نوترون  -3شکل
Am-Be. 

 نتایج 

های زمانی یک دقیقه ای مربوط به حاالت  بار الکتریکی گردآوری شده توسط الکترومتر در بازه 4در شکل

 (QThermal) ، در حین پرتودهی نوترونهای حرارتی2(Q0) مختلف: قبل از پرتودهی نوترون
و در حین پرتودهی 3

                                                
2 Pre-Irradiation 

3 Thermal Neutrons 

Al Substrate
HDPE-B2O3

Silver paste

Wires
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به منظور حرارتی کردن نوترونها از که  به همراه خطای آن نمایش داده شده است  4(QFast)نوترونهای سریع

همانطور که از این شکل پیداست، مقدار خطای اندازه گیری  ( استفاده شد. PMMAصفحات پلکسی گلس )

Q0  خطای %1.4برابر ،QThermal  و  %2.6برابرQFast  دقت دستگاه الکترومتر همچنین گزارش شد.  %1.1برابر

امتداد  نوترونی بدون کند کننده در نوترونهای سریع مربوط به حالتی است که چشمهگزارش شد.  nC 0.01برابر 

مقدار بار الکتریکی گردآوری شده مربوط به همانطوری که از این شکل پیداست،  کولیماتور قرار گرفته است.

در حالی که پاسخ  یافته،افزایش   %27.6به میزان پرتودهی نوترونهای حرارتی نسبت به قبل از پرتودهی 

بوده، به طوری که مقدار میانگین بار آشکارسازی این کامپوزیت به نوترونهای سریع کمتر از نوترونهای حرارتی 

الکتریکی گردآوری شده در مدت پنج دقیقه برای نوترونهای سریع )بدون کند کننده نوترون( نسبت به نوترونهای 

، Q0مقدار میانگین و انحراف معیار مربوط به کمیتهای  1در جدول .کاهش نشان می دهد %5.0حرارتی به میزان 

QThermal  وQFast  نمونه کامپوزیتیHDPE-B2O3(10wt%)  .در پنج اندازه گیری مستقل، گزارش شده است

بور به خاطر -( در کامپوزیت پلیمرB2O3( به جای اکسید بور )B4Cبا جایگزین کردن کربید بور ) ممکن است

 یبه منظور بررس ، بتوان بهره آشکارسازی سیستم را باالتر برد.B4Cشتر اتمهای بور مربوط به فراوانی بی

 در حال انجام است. یشتریب ی، پژوهشهابور -یمرپل یتکامپوز آشکارسازی یها یژگیو

-HDPEنمونه کامپوزیتی  QFastو  Q0 ،QThermalمقدار میانگین و انحراف معیار مربوط به کمیتهای  1جدول

B2O3(10wt%) در پنج اندازه گیری مستقل 

 میانگین کمیت و انحراف معیار کمیت

Q0 94.51 ± 1.38 nC 

QThermal 120.6 ± 3.2 nC 

QFast 115.8 ± 1.3 nC 

                                                
4 Fast Neutrons 
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بار الکتریکی گردآوری شده توسط الکترومتر در بازه های زمانی یک دقیقه ای مربوط به حاالت مختلف: قبل از  -4شکل

 سریع. حرارتی وپرتودهی نوترون، در حین پرتودهی نوترونهای 

 بحث و نتیجه گیری

ساخته  مذاببا ترکیبی از روشهای محلولی و مخلوط  HDPE-B2O3(10wt%) کامپوزیتدر این کار تجربی 

چسب نقره  بار الکتریکی در غیاب و حضور نوترون،س از آماده سازی نمونه مذکور، به منظور اندازه گیری . پشد

241چشمه از نوترون  پرتودهی . به منظورکامپوزیت الیه نشانی شدجهت ساخت الکترود روی 
Am-Be  واقع در

الکتریکی کامپوزیت به روش دو پروبی  بار. کرج استفاده شد-آزمایشگاه نوترون پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مقدار بار الکتریکی گردآوری شده مربوط به  V 400در ولتاژ نتایج نشان داد که توسط الکترومتر قرائت شد. 

یابد.  افزایش می %27.6به میزان  ه طور قابل مالحظه ایپرتودهی نوترونهای حرارتی نسبت به قبل از پرتودهی ب

 است.  بیشتر از نوترونهای سریع %5.1 نوترونهای حرارتیبه در حالی که پاسخ آشکارسازی این کامپوزیت 
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