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 های حرارتی برای بتن حاوی باریم و بیسموتضرایب آلبدوی نوترون گیریاندازه

 
 

  (2) ضیایی،فرهود -(1) *فرهاد،ذوالفقارپور -(1) سارا،خانیعظیم

 ، گروه فیزیکعلوم دانشکده، محقق اردبیلیدانشگاه 

 کاربرد پرتوها پژوهشکده ،ایعلوم و فنون هسته، پژوهشگاه انرژی اتمیسازمان 

 

 :دهيکچ
های حرارتی مورد بررسی بتن حاوی درصدهای مختلفی از باریم و بیسموت را به عنوان بازتابنده نوترون در این مقاله،
بدا  را بداریم و بیسدموت    درصددهای مختلفدی از   های بتنی حاویاز نمونه میزان شار بازتابی بدین منظور ایم.قرار داده
هدای  ثبت کدرده و سد ض ادرایل آلبددوی ندوترون      3BFکارساز نوترونی و آش Be-Am142چشمه نوترونی استفاده از 

ایم. با مقایسه بتن معمدولی و بدتن حداوی بداریم و     گیری کردههای بتنی به صورت تجربی اندازهحرارتی را برای نمونه
، بدا افدزایش   کند. در مقابلهای حرارتی کاهش پیدا میکه با افزودن باریم، میزان بازتاب نوترونموت مشخص شد بیس

 یابد.های حرارتی افزایش میدرصد بیسموت، ارایل آلبدوی نوترون

 3BF، اریل آلبدو، بیسموت، آشکارساز بتن :کلمات کليدي

 

 :مقدمه

تدرین عامدل در بدرهمکنش    مهدم سدت.  ی در برابر پرتوهدای گامدا ا  سازبتن یک ماده پرکاربرد در زمینه حفاظ

بده منظدور   . بنابراین ]2[یک است که با توان چهارم عدد اتمی متناسل است پرتوهای گاما با ماده اثر فتوالکتر

اسدتفاده  در سداختار بدتن   اتمی باال  با عددهای افزایش خاصیت حفاظتی بتن در برابر پرتوهای گاما از موادی

و  3O2Fe ، هماتیدت 4O3Fe انواع سنگ معدن آهن مانند مگنتیدت و  حاوی سرب تأثیر سیمان  .]3،1[ شودمی

میزان تضعیف کنندگی بدتن مدورد بررسدی قدرار گرفتده      بر  های معمولیبه جای سنگدانه FeO(OH) ژئوتیت

های حاوی ندوترون بده عندوان    های گاما به عنوان حفاظ اولیه و در سیستمدر اطراف چشمه بتن .]4،4[ ستا

مکن است در خدود چشدمه   های نوترونی عالوه بر پرتوهای گامایی که مدر چشمهرود. حفاظ ثانویه بکار می

های اطراف گاماهای ثانویه تولید شود، در برخورد نوترون با مواد اطراف مانند کندکننده، ماده جاذب و حفاظ

در عدالوه بدر حفاظدت در برابدر پرتوهدای گامدا       تواند های نوترونی، بتن میدر این سیستمشود. نیز تولید می

در . جلوگیری کند های حرارتیاز نشت نوتون و به عنوان بازتابندهشد با ؤثرنیز مهای حرارتی بازتاب نوترون

 هدای حرارتدی  های حرارتدی، ادریل آلبددوی ندوترون    بررسی خاصیت بازتابندگی یک ماده در برابر نوترون

هدای  های خروجدی از بازتابندده بده جریدان ندوترون     که به صورت نسبت جریان نوترون شودگیری میاندازه

اریل آلبدو با افزایش سطح مقطع پراکندگی و کاهش سدطح مقطدع   . ]6[شودنده تعریف میورودی به بازتاب
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اثر حفاظتی در برابر بنابراین انتخاب مواد افزودنی به بتن که همزمان . ]7[ یابدجذب ماده بازتابنده افزایش می

در یادی برخوردار است. های حرارتی را داشته باشند از اهمیت زپرتوهای گاما و خاصیت بازتابندگی نوترون

هدای حرارتدی، درصددهای    های سدنگین در برابدر ندوترون   این کار، به منظور بررسی خاصیت بازتابندگی بتن

مختلفی از باریم به عنوان جایگزین سنگدانه و بیسدموت بده عندوان جدایگزین سدیمان مطدابس بدا اسدتاندارد         

ASTM2 ها با استفاده از چشدمه  نههای بازتابی از این نموساخته شده و شار نوترونBe-Am142   و آشکارسداز

3BF هدای  هدای حرارتدی بدرای بدتن    س ض ارایل آلبدوی نوترون گیری شده است.به صورت تجربی اندازه

 حاوی درصدهای مختلفی از باریم و بیسموت محاسبه شده است.

 

 :روش کار

 ساخته شد. 3cm 42 × 42 × 42بعاد به شکل مکعل در ان باریم و بیسموت دابتدا نمونه بتنی بدون افزو

باریم به شکل  .ندساخته شدهای بتنی حاوی درصدهای مختلفی از باریم و بیسموت س ض دو سری از نمونه

مورد استفاده قرار  های سیمان )حدود چند میکرومتر(حد ریزی دانهسنگدانه و بیسموت به صورت پودر در 

در سری اول، درصدهای انجام گرفت.  ASTMرعایت استاندارد  باها نیز بندی سنگدانهآزمایش دانه گرفت.

در سری دوم  .های معمولی شدجایگزین سنگدانه( 4BaSOبه شکل باریت )های باریم سنگدانه مختلفی از

درصدهای مختلف بیسموت جایگزین بخشی از سیمان در بتن معمولی شد. درصدهای مختلف بیسموت به 

 13ساعت از قالل خارج و به مدت  14بعد از  های بتنیول نیز ااافه شد. نمونههای حاوی باریم سری ابتن

سازی بعد از آماده. دندساعت در دمای محیط خشک ش 44قرار داده شدند. س ض به مدت  روز در آب

 12ها به مدت هر یک از نمونهدر این مرحله ام انجام گرفت. 17های بتنی مراحل پرتودهی در روز نمونه

برای حرارتی کردن قرار گرفتند.  Ci 1/4قدرت  با Be-Am142 تحت تابش پرتو در برابر چشمه هدقیق

 Vبا ولتاژ اعمالی  cm 12و ارتفاع  cm 4/1با قطر  3BFآشکارساز  یم.ها از کندکننده آب استفاده کردنوترون

بازتابی مورد  هایونثبت طیف حاصل از نوتر برای NTMCAافزار و نرم MCAگر چندکاناله ، تحلیل1312

استفاده شده برای  پیکربندییم. استفاده کرداز کادمیوم به عنوان جاذب نوترون د. همچنین استفاده قرار گرفتن

 .( نشان داده شده است2در شکل ) های بتنیاز نمونه های حرارتیگیری میزان بازتاب نوتروناندازه

 

                                                 
1. American Society for Testing and Materials 
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 .3BFهای بازتابی توسط آشکارساز کارسازی نوترونتصویر آزمایش پرتودهی به بتن و آش(. 2شکل )

 

 :جينتا

برای بتن معمولی، بتن  NTMCAافزار نرمبا استفاده از  3BFطیف ارتفاع پالض به دست آمده از آشکارساز 

در اثر . نشان داده شده است (1) در شکلو بدون حضور بتن  سنگدانه باریمی %222بیسموت و  %24 حاوی

برابر  Q( با %44)با احتمال  Li7*و  He4 ذرات یوننده ،3BFز ادر آشکارس B22ی حرارتی با هابرخورد نوترون

 MeV32/1 شوند. همچنین به دلیل اثر دیواره، در انرژی تولید میMeV47/2  وMeV44/2 هایی ناپیوستگی

به پرتوهای های مربوط های شمارش بعد از حذف شمارشبا جمع زیر این منحنی شود.در طیف مشاهده می

 آید.بازتابی از بتن بدست میحرارتی های نوترون شمارش( 42های زیر )کانال های پاییندر کانال گاما
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از بتن معمولی )منحنی مشکی رنگ(، بتن  3BFثبت شده توسط آشکارساز  ارتفاع پالض طیف. (1شکل )

و بدون  سنگدانه باریم )منحنی آبی رنگ( %222تن حاوی ببیسموت )منحنی قرمز رنگ(،  %24ی حاو

 .بازتابنده )منحنی سبز رنگ(
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و  دیابمیافزایش  های حرارتین شمارش نوترونشود در حضور بت( مشاهده می1که در شکل ) همان طوری

با توجه  باشد.شترین میزان آن به ترتیل مربوط به بتن حاوی بیسموت، بتن معمولی و بتن حاوی باریم مییب

های یل آلبدوی نوترونهای بتنی را بر حسل ارخاصیت بازتابی نمونهن اتوهای بازتابی میبه میزان نوترون

 :]6[ آیدحرارتی طبس رابطه زیر بدست می هایآلبدوی نوترون اریل محاسبه کرد. حرارتی

(2)                                                                                                                    
                                                                                         

 های فرودی به بازتابنده است. برای محاسبهنوترون inJهای خروجی از بازتابنده و نوترون outJ در این رابطه

inJ  3آشکارسازBF به آن فرودی حرارتی های نوتروطیف بتنی قرار گرفته و  هایهموقعیت مربوط به نمون در

های حرارتی به عنوان تابعی از درصد آلبدوی نوتروناریل نتایج به دست آمده برای ثبت شده است. 

  نشان داده شده است. (3)سنگدانه باریتی در شکل 
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وزنی باریم نسبت  درصدبر حسل های بتنی مربوط به نمونه های حرارتینوترون لبدویآاریل (. 3شکل )

 .به وزن سنگدانه

 

یابد. های حرارتی کاهش میبا افزایش درصد باریم اریل آلبدوی نوترونکه شود ( مشاهده می3طبس شکل )

تلف بیسموت در شکل های بتنی حاوی درصدهای مخهای حرارتی مربوط به نمونهاریل آلبدوی نوترون

های بتنی در نمونه در بتن معمولی وشود ( مشاهده می4( نشان داده شده است. همان طوری که در شکل )4)

پیدا های حرارتی افزایش حاوی درصدهای مختلف باریم با افزایش درصد بیسموت، اریل آلبدوی نوترون

 .کندمی
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 درنسبت به وزن سیمان بیسموت  وزنی درصدبر حسل  های حرارتینوترون بدویآل اریل (.4شکل )

 .یسنگدانه باریمو درصدهای مختلفی از  ای بتنی به ازای سنگدانه معمولیهنمونه

 

 :گيرينتيجه بحث و

باریم و بیسدموت  های بتنی حاوی درصدهای مختلفی از مربوط به نمونههای حرارتی نوتروناریل آلبدوی 

مطدابس  یم. گیدری کدرد  به صورت تجربی انددازه  3BFو آشکارساز  Be-Am142چشمه نوترونی  استفاده ازبا را 

و  634/2برابر بدا   های حرارتیی نوترونمیزان اریل آلبدو یباریمسنگدانه  %222(، در بتن حاوی 3شکل )

هدای حرارتدی بده    روندر شرایط هندسی ثابت، ادریل آلبددوی ندوت   است.  646/2برای بتن معمولی برابر با 

هدای  ترکیبات ماده بازتابنده بستگی دارد. بنابراین سطح مقطع ترکیبات ماده بازتابنده در میزان بازتاب ندوترون 

و سدطح   نبار 34/3 های حرارتیبرای نوترون باریم سطح مقطع پراکندگی کشسانکننده است. حرارتی تعیین

هدای  سطح مقطع جذب بداریم بدرای ندوترون    .]4[ ن استبار 2/2 های حرارتیبرای نوترون آن مقطع جذب

بدا  بدارن( بیشدتر اسدت، بندابراین      224/2حرارتی در مقایسه با سطع مقطع جذب بتن بدون سنگدانه باریمی )

های کشسان و جذب ماده بازتابنده، با افزایش درصدد  مقطعتوجه به وابستگی اریل آلبدوی نوترون به سطح

اگرچده   یابدد. کداهش مدی   (3مطدابس بدا شدکل )    های حرارتیاریل آلبدوی نوترون های بتنیدر نمونهباریم 

ی در مقایسه با عددم حضدور بازتابندده    سنگدانه باریم %222بتن حاوی های حرارتی مربوط به بازتاب نوترون

در د تواند های معمدولی مدی  در مقایسه با سنگدانهو چگالی باالی آن  46و به دلیل عدد اتمی  برابر است 62/1

ولی افزایش درصد باریم باعد  کداهش بازتداب     مؤثر باشد اما اولیه و ثانویه چشمه نوترونیبرابر پرتوهای گ

در گزین شدده بدا سدیمان مدورد اسدتفاده      ایجدر مقابل افزایش درصد بیسموت  شود.های حرارتی مینوترون
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مقطع پراکنددگی کشسدان بیسدموت    سطح  شود.های حرارتی میهای بتنی باع  افزایش بازتاب نوتروننمونه

 2334/2 هدای حرارتدی  بدرای ندوترون   بارن و سطح مقطع جذب آن 246/4برابر با های حرارتی برای نوترون

به دلیل سطح مقطع جذب پایین و سطح مقطع کشسان باالی بیسموت در مقایسه بدا سدیمان،   . ]4[ بارن است

مطابس با شدکل  شود. های بتنی میی حرارتی از نمونههاافزایش درصد بیسموت باع  افزایش بازتاب نوترون

شدود.  ی مشداهده مدی  هدای بتندی حداوی سدنگدانه بداریم     ( این افزایش هم در بتن معمولی و هم در نمونه4)

در برابدر پرتوهدای گامدا نیدز حفداظ       43عدد اتمدی  و  (3g/cm42/4) همچنین به دلیل چگالی باالی بیسموت

کمتر از یک چهارم حجم ه بیشترین حجم بتن مربوط به سنگدانه است و سیمان با توجه به اینک. مناسبی است

به دلیل کنترل مقاومدت  ، استفاده از بیسموت تا درصدهای باال ممکن نیست و از طرفی دهدبتن را تشکیل می

ی و اسدتفاده همزمدان از سدنگدانه بداریت    بندابراین  وزن سیمان استفاده کردیم.  %24فشاری بتن از بیسموت تا 

تواند حفاظ مناسبی در برابر پرتوهای گامدا باشدد و   بیسموت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی می

 های حرارتی شود. حضور بیسموت باع  افزایش بازتاب نوترون
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