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چکیده
ساخت حفاظهای نوترونی با شکل هندسی خاص و با استفاده از روشهای ماشینکاری ،زمانبر و پرهزینه است .همچنین در صورت بزرگ بودن
حفاظ و یا نیاز به ساااخت سااری  ،حفاظهااای پلیمااری رایا ماننااد پلاایاتیلن حاااوی بااور ،کاااربری الزم را ندارنااد .در ایاان پااژوهش از پلیماار
پلیمتیلمتاکریالت ( )PMMAبهعنوان پایهی پلیمری ،پودر اسیدبوریك بهعنوان جاذب نوترون و پودر پلیاتیلن با چگالی باال جهت افزایش میزان
هیدروژن برای ساخت حفاظ کامپوزیتی بهروش پلیمریزاسیون درجا استفاده شده است .درصد ترکیب بهینه مواد کامپوزیت با استفاده از شبیهسازی
در کد  MCNPXمحاسبه شده و حفاظهای ساختهشده در چیدمانی شامل آشکارساز  3Heو چشمه نوترون  Am-Beمورد ارزیابی قرار گرفتنااد.
بنابر نتای بهدست آمده ،با استفاده از حفاظ کامپوزیتی شامل  %67پلیمتیلمتاکریالت %28 ،اسیدبوریك و  %5پلیاتیلن چگالی باااال ،شااار نااوترون
حرارتی در حدود  %80نسبت به پلیاتیلن خالص کاهش مییابد .بنابراین نتای بهدست آمده کارایی مناسب این حفاظ کامپوزیتی را نشان داد.
کلیدواژگان :حفاظ نوترونی ،چشمهی  ، Am-Be241پلیمتیلمتاکریالت ،بوریكاسید ،پلیمریزاسیوندرجا.MCNPX2.6 ،

 .1مقدمه
امروزه استفاده از تابشهااای هسااتهای در زمینااههای گوناااگون

آنجا که میزان نفوذ و تاثیرگذاری پرتوهای هستهای بستگی بااه

مانند صنعت ،کشاورزی و پزشااکی رو بااه گسااترش اساات .در

نوع تابش و محی برهمکنش دارد ،از منظر حفاظسااازی ،همااه

کنار مطالعه کاربردهای پرتوهااای هسااتهای ،یکاای از مهمتاارین

تابشها و محی اطااراآ آنهااا از اهمیاات یکسااانی برخااوردار

مباحث در زمینه ایمنی هستهای ،حفاظاات در براباار تابشهااای

نیستند .در میان تابشهای هستهای ،حفاظسازی تابش نااوترون

هستهای است تا از آثار مخرب ایاان تابشهااا باار روی محاای

و گاما بهواسطه نداشتن بار و عمق نفوذ باالی آنها ،از اهمیاات

جلوگیری شده و میزان دز دریافتی در انسانها کاهش یابااد .از

ویژهای برخوردار است.
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ساااخت و قالاابزنی ایاان نااوع حفاظهااا نیازمنااد ماشااینآالت

دنیا محسوب میشود .مااادهای را میتااوان یااك حفاااظ خااوب

تابش نامتقارن یا پیچیده است ،قالبزنی و برش حفاااظ بساایار

بهحساب آورد که بدون گسیل یك تابش خطرناااث ثانویااه ،در

مشکلس ااز میشااود .همچنااین روشهااای ساااخت ایاان نااوع

ضخامتهای کمتر ،منجر به افت اناارژی بیشتااری شااود و در

حفاظها معموالً پرهزینه و بسیار زمانبر است.

عین حال تحت تا ثیر تااابش ،خااواص مکااانیکی و اپتیکاای آن
تغییری نکند ].[2 ،1

پلیمر پلیمتیلمتاااکریالت ( )PMMAیااك ترموپالسااتیك
شفاآ با مزایای مکانیکی استثنایی است که امکان پلیمریزهشدن

حفاظسازی نااوترون مبتنیباار اصاال ت ااعیو نوترونهااای

بهروش پلیمریزاسیون درجا را داشته و نیازی به حرارتدهی و

سااری و تباادیل آنهااا بااه نااوترون حرارتاای ،سااپج جااذب

یا پرتودهی ندارد ] .[11روش پلیمریزاسیون درجا کااه در ایاان

نوترونهای حرارتی بهواسطه مواد جاذب نااوترون و درنهایاات

پژوهش جهاات ساااخت حفاظهااای کامپوزیاات نااوترون از آن

کاهش دز نوترون و همچنین حااذآ گاماهااای اولیااه و ثانویااه

استفاده شده است ،این امکان را فراهم میآورد که برای هر نوع

تولید شده است .چالش اساسی در ساااخت و طراحاای حفاااظ

قالب دلخواه بدون نیاز به ماشینآالت صنعتی پیشرفته ساااخت

نوترون ،استفاده از موادی است کااه بااهطور همزمااان عالوهباار

کامپوزیتها صورت گیاارد و درنتیجااه حفاظسااازی در ماادت

کاهش دز نوترون ،گاماهااای ثانویااه پراناارژی تولیااد نکننااد .از

زمان کوتاهتری نسبت به سایر روشها و با هزینااههای کمتااری

آنجا که نمیتوان مادهای یافت که تمام خااواص مااورد نیاااز را

انجام شود.

دارا باشد ،باید بهدنبال روشی باارای ترکیااب مااواد مختلااو بااا

در یکی از تحقیقاتی که در سال  2019توسا یااك گااروه

خواص متفاوت بود .یکی از این راهکارهااا بهرهگیااری از مااواد

ترکیهای انجام گرفت ،با افزودن درصدهای متفاوتی از کلمانیت

کامپوزیتی است .کامپوزیتها مواد چندجزئی هستند که اجزای

(که ینی از هیدروژن بااوده و دارای ترکیبااات بااور اساات) بااه

مختلو آنها کارایی یکدیگر را بهبود میبخشند ] .[3-5

ماااتریج  ،PMMAترکیااب جدیاادی باارای افاازایش قابلیاات

بااهطور معمااول باارای حفاظسااازی در براباار نااوترون از

کامپوزیت پلیمری حفاظ پرتویی میدانهای مخااتل نااوترون و

پلیمرهااای یناای از هیاادروژن کااه شااامل جاذبهااای نااوترون

گاما ساخته شد .این گروه ت ثیر تقویتکننااده کلمانیاات را بااا 4

حرارتاای اساات ،اسااتفاده میشااود ] .[7 ،6یکاای از بهتاارین

یلظت متفاوت برای بررسی ویژگیهای حفاظ پرتویی آزمایش

جاذبهای نوترون حرارتی ،بااور و یاا ترکیبااات آن اساات کااه

کردند .ایاان گااروه بااا افاازودن  %40وزناای کلمانیاات ،افاازایش

دارای سطح مقطا بساایار باااالیی بااا نوترونهااای حرارتاای در

ظرفیت حفاظ پرتویی برای فوتونهای گاما را تا حاادود  %11و

حدود  780بارن است ].[8

باارای چشاامه نااوترون تااا حاادود  %36گاازارش کردنااد .طبااق

بااهجهت خااواص مکااانیکی مناسااب ،راحتاای ساااخت و

نتیجهگیری این گروه ،با توجه به کسر وزنی باالی هیدروژن که

مقرونبهصاارفه بااودن و ساابکی در سااالهای اخیاار اسااتفاده

در ترکیبات وجود دارد این کامپوزیت برای حفاظاات در براباار

ازکامپوزیتهای پلیمری در صنعت حفاظسازی توسعه بسیاری

نوترون حرارتی نیز مناسب میباشد ].[12

داشته است ] .[10 ،9علیریم مزایای پلیمرهای متااداول باارای

در این مقاله ،پلیمتیلمتاکریالت بااا قابلیاات پلیمریزاساایون

ساخت حفاااظ ماننااد پلیاتیلنهااای حاااوی ترکیبااات بااوردار،

درجااا و ریختااهگری بااهعنوان ماااتریج پایااه پلیماار پیشاانهاد
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طراحی و ساخت حفاظ چشمه نوترون با استفاده از كامپوزیت پلیمتیلمتاكریالت حاوی اسیدبوریک...

میگردد .پودر تقویتکننده پلاایاتیلن باارای باااالبردن خااواص

و مقادیر پیشاانهادی در جادول  1جهاات شبیهسااازی و تساات

مکانیکی و همچنین کمك به کاااهش نااوترون سااری در کنااار

تجربی مدنظر قرار گرفت.
جدول ( :)1درصد وزنی ترکیبات نمونههای مختلف.

پلیمر پایه بااه ماااتریج اضااافه میشااود .یکاای از اولویتهااای

کشور است .بنابراین از بین ترکیبات بوردار فراوان ،اسیدبوریك

(چگالی باال)

نمونه
S1

100

0

0

S2

آن میتوان به عدم سمیّت نیااز اشاااره کاارد .درنهایاات ترکیااب

89

5

6

S3

67

5

28

جدیدی برای ساخت حفاظ نوترون ارائه شده و کااارایی آن در

S4

53

5

42

مقایسه با حفاظ پلیاتیلنی مورد سنجش قرار میگیرد.

S5

45

5

50

بهعنوان جاذب نوترون حرارتی استفاده شد که از دیگر مزایااای

در این مقاله ،برای محاسبات شبیهسازی ،مانند محاسبه شار

 .2مواد و روشها

و یا تعداد نوترونهای حرارتی عبوری از حفاظ ،طیااو گامااای

 .1.2بهینهسازی ترکیب حفاظ کامپوزیتی

ثانویه و دز انباشتی نوترون ،از کد  MCNPX2.6استفاده شااد.

از آنجایی که سااطح مقطا جااذب نوترونهااای سااری قاباال

چیدمان حفاظ بهکار رفته در شبیهسازی در شکل  1نشااان داده

چشمپوشی است ،الزم است با بهکارگیری مواد مناسااب ،ابتاادا

شده است.

نوترونهای سری را به نوترونهای گرمایی تبدیل کرد و سپج

یك چشمه همسانگرد استوانهای شکل نوترون  Am-Beبا

بهوسیله هستههایی که سطح مقط جذب نوترونهای حرارتاای

اکتیویته  4کااوری بااه شااعاع  5میلیمتاار و ارتفاااع  2سااانتیمتر

باالیی دارند ،شار نوترونهای پشت حفاظ را کاهش داد [.]1

بههمراه آشکارساز استوانهای  3Heبرای ارزیااابی شااار نااوترون

فرآیند کاهش انرژی نوترون عماادتاً بهوساایله برخوردهااای

حرارتی در فاصلهی  1/5سانتیمتر پشت حفاظ در کد تعریااو

کشسان با هستههای سبك مانند هیدروژن صورت میگیاارد .از

شد .طایو این چشامه نیز در شکل  2نشاان داده شده اساات.

طرفی بورونکربید ،اسیدبوریك و یا بوراکج که حاوی بااورون

 6سانتیمتر کندکننده از جنج پلیاتیلان بهطور ثاباات و سااپج

هستند ،گزینههای مناسبی باارای جااذب نوترونهااای حرارتاای

 1سااانتیمتر کامپوزیاات بااا ترکاایب درصاادهای ذکرشااده در

میباشند [ .]13آنچه مسلم است ،افزایش درصااد اساایدبوریك

جدول  1بهعنوان جاااذب نااوترون حرارتاای در مقاباال چشاامه

در کامپوزیت ت ثیر زیادی بر کاااهش نااوترون گرمااایی عبااوری

درنظرگرفته شد .هدآ از این شبیهسازی ارزیابی درصاد بهینااه

دارد و بهدلیل کاااهش هیاادروژن کامپوزیاات ،در حااد ناااچیزی

بور و پلیاتیلن اضافهشده به پلیمر پایه است.

باعث افزایش نوترون سری عبااوری میشااود .از طاارآ دیگاار

در شبیهسااازی صااورتگرفته درصااد ترکیبااات مااواد و

اضااافهنمودن افزودناای بااه پایااه پلیمااری بااا حفاا امکااان

ضخامت حفاظ تغییر کرد و در هر مورد ،شار نااوترون پااج از

پلیمریزاساایون درجااا ،محاادودیتهایی دارد .نساابت درصااد

حفاظ مااورد بررساای قاارار گرفاات .بااا مقایسااه میاازان کاااهش

تقویتکنندهها به پلیمر پایه تا حد رسیدن به میزان اشباع رزیاان

نوترونهااای حرارتاای و طیااو گامااای ثانویااه بااا یکاادیگر و

برای حف ویسکوزیته مواد با آزمونهای متعدد بررسی گردیااد

همچنین با پلیاتیلن خالص ،بهترین هندسه و بهترین ضااخامت
بهعنوان نمونه بهینه انتخاب شد.
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کلی بهمنظور حف شاادن حالات خمیااری ترکیبااات ،حااداکثر
تقویتکنندهی اضافهشده به رزین پایه در حدود  50-40درصد
کل نمونه تخمین زده شده است .این میزان باارای هاار پااودر و

درصد بهینه ترکیبات کامپوزیت براساس جدول  :)1( .1چشمه

واکنشهایی شیمیایی متفاوت خواهد بود .عالوهبر ازدسترفتن

همسانگرد استوانهای نوترون ( :)2کندکننده از جنس پلیاتیلن به

ویسااکوزیته رزیاان افاازودن تقویتکنناادهها باایش از مقاادار

ضخامت  6سانتیمتر :)3( .یک سانتیمتر از کامپوزیت با درصدهای

تعیینشااده ساابب شکساات حرارتاای ،پااایین آماادن خااواص

اشاره شده در جدول  :)4( .1آشکارساز .3He

مکانیکی ،پلیمااری و همچنااین در برخاای مااوارد عاادم تکمیاال
فرآیند پلیمریزاساایون میشااود .قالبهااایی از جاانج شیشااهی
نشکن ،پیرکج ،پالستیك مقاوم در براباار حاارارت و آلومینیااوم
برای روش پلیمریزاسیون درجا مورد آزمایش قرار گرفاات کااه
درنهایت قالبهای آلومینیومی بهسبب گردش حرارتی بهتر کااه
بهبود و تسااری رونااد پلیمریزاساایون و همچنااین جاادا شاادن
آسااانتر نمونااه را بااهدنبال دارد ،انتخاااب شااد .رزیاان شاافاآ

شکل ( :)2طیف چشمه نوترون  241Am-Beاستفادهشده در کار تجربی

متیلمتاکریالت ،بههمراه بوریكاسید و پلیاتیلن چگالی باال تااا

و شبیهسازی.

حاصل شدن یااك ترکیااب خمیااری شااکل و همگاان بهوساایله
مخلوطکن ،مخلوط شده و ماده پخت (پروکساااید) در مرحلااه

 .2.2ساخت حفاظ بهروش پلیمریزاسیون درجا

آخر به ترکیبات افزوده شد .فرآیند قالبگیری نمونهها برخالآ

بهعنوان اولین قدم در ساخت نمونهها ،پروکساید بهینااه جهاات

ساخت بسیاری از کامپوزیتهااای پلیمااری و یااا السااتیکی کااه

ساخت  MMAتعیااین شااد .آزمایشهااای اولیااه نشااان داد %1

مستلزم صرآ هزینه و زمان زیادی است و نیاز به دسااتگاههای

وزنی پروکساید اضافهشده به رزیاان موجاب داغ شاادن شاادید

پیچیدهای دارد ،به راحتی انجام شده و ساخت نمونهها در زمان

نمونه ،ایجاد حبابهایی روی سطح و جوشیدن پلیمر میشااود.

نسبتاً کوتاهی ( 2-5ساعت) انجام گرفت .شااکل  ،3نمونااه S2

با کم کردن پروکساید و ساخت نمونههایی با درصدهای ،0/75

ساختهشده را نشان میدهد.

 0/5و  ،0/4درصد بهینه بسته به دمای محی  ،یلظاات ترکیبااات
و ضخامت نمونااه در حاادود  0/6-0/4تخمااین زده شااد .ایاان
مقدار با توجه به دمای محی  ،شاارای پخاات (اسااتفاده از آون
برای تسااری پلیمریزاساایون) ،ابعاااد نمونااه و مااوارد دیگاار تااا
حدودی متفاوت است .مرحله بعد افاازودن پااودر اساایدبوریك
بهمنظور جذب نوترونهای حرارتاای و پااودر پلاایاتیلن جهاات

شکل ( :)3شمایی از شکل و ابعاد حفاظ کامپوزیتی ساختهشده شامل

تقویت خواص کندکنندگی حفاظ به رزین پایااه اساات .بااهطور

 %89پلیمتیلمتاکریالت %5 ،پلیاتیلن چگالی باال و  %6اسیدبوریک.
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 .3.2چیدددمان آزمایشددگاهی جهددت بررسددی حفدداظ
کامپوزیتی
برای بررسی حفاظ کامپوزیتی ساختهشده بااا درصااد ترکیبااات

درنظرگرفتااه شااد .در آزمااایش صااورتگرفته از یااك چشاامه
همسانگرد استوانهای نوترون  Am-Be241با اکتیویته  4کااوری
و آشکارساز استوانهای  3Heمدل  LND-25169برای ارزیااابی

شکل ( :)5شبیهسازی شار نوترون حرارتی برحسب نوع حفاظ داخل
آشکارساز.

شار نوترون حرارتی در فاصلهی  1/5سااانتیمتر پشاات حفاااظ
استفاده شد.

شکل ( :)6اندازهگیری تجربی آهنگ نوترون حرارتی برحسب نوع حفاظ
در چیدمان آزمایشگاهی مشخصشده در شکل .4
شکل ( :)4چیدمان حفاظ و بلوک دیاگرام مدار الکترونیک.

مطابق نتای تجربی ،نمونههای  S3و  S4تقریبااً بااا همااان
درصدهای بهدست آمده در نتای شبیهسازی ،منجر بااه کاااهش

 .3نتایج

نرخ نوترونهای حرارتی شدهاند .با توجه به نتای مشابه میاازان

شکل  5شار نوترون حرارتی پج از عبور از نمونههای مختلو

کاهش نوترونهای حرارتاای در شبیهسااازی و تجرباای ،مقاادار

(در جدول  )1را نشان میدهد .چنانکه نتااای نشااان میدهااد،

بهینهی اسیدبوریك اضافهشده به حفاظهااا در حاادود %5( %30

شاار نوتاارون حارارتی پاج از  6ساانتیماتر پالایاتیلاان و

بورون طبیعاای) تخمااین زده شااد .در مراحاال بعاادی ،ارزیااابی

 1سانتیمتر نمونااه  S3و  ،S4بااهترتیب در حاادود  %85و %90

عملکرد حفاظ فقا بهصااورت شبیهسااازی انجااام شااد .باارای

نسبت به حالتیکه فق پلیاتیلن قرار داشته کاهش داشته است.

مقایسااه چیاادمانهای مختلااو ،سااه حالاات حفاااظ ترکیباای از

برای بررسی این نتای نمونههای ساااخته شااده براسااار روش

پلیاتیلن و نمونه  ،S3کل حفاظ از نمونه  S3و کاال حفاااظ از

توضاایح داده شااده در بخااش  2.2در چیاادمان آزمایشااگاهی

پلیاتیلن ،که بهترتیب چیدمان  1تا  3نامگذاری شدهاند ،مااورد

ارائهشده در بخش  3.2مورد استفاده قرار گرفت .شکل  6نتیجه

بررسی قرار گرفتند .شااکل  7و جاادول  2تعااداد نوترونهااای

نرخ نوترونهای شمارششده در آشکارساز را برای نمونااههای

حرارتی و دز پج از حفاااظ را پااج از ایاان چیاادمانها نشااان

مختلو ساختهشده (مطابق جدول  )1نشان میدهد.

میدهد.
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پرتوهای گاما نیز بهاتر عمال کاارده اساات و بهویااژه در قلّااه
انرژی  4/44 MeVکه مربوط به باارهمکنش نااوترون بااا کااربن
است ،تعداد فوتونهای بعد از چیدمان  2در حدود  %65نسبت

شکل( :)7شمارش نوترونهای حرارتی پس از چیدمان ( 1حفاظ ترکیبی
از پلیاتیلن و نمونه  ،)S3چیدمان ( 2کل حفاظ از نمونه  )S3و چیدمان
( 3کل حفاظ از پلیاتیلن).
جدول ( :)2دز نوترون ( )pGyمحاسبهشده با استفاده از کد  MCNPدر
کرهای حاوی آب به شعاع  2سانتیمتر و در فاصله یک سانتیمتری پس

شکل ( :)8طیف گاما بر حسب انرژی پس از سه چیدمان  2 ،1و .3

از حفاظ.
نوع چیدمان حفاظ

حرارتی ()×10-10

فوق حرارتی()×10-4

سریع

 10سانتیمتر S3

3/26

12/2

1/36

 10سانتیمتر PE

4/07

9/78

1/14

 6سانتیمتر +PE

2/73

9/98

1/04

4

سانتیمتر S3

 .3نتیجهگیری
در این پژوهش مادهی  PMMAبهعنوان یك پایه پلیمر جدیااد
بههمراه اسیدبوریك و پودر پلیاتیلن بااا درصاادهای مختلااو،
برای حفاظ چشمهی  Am-Beمورد بررسی قرار گرفت .نتااای
تستهای عملی و شبیهسازی نشان داد کامپوزیات ساختهشااده

نتای شکل  7و جدول  2نشااان میدهنااد ت ااعیو تعااداد

از  ،PMMAاساایدبوریك و پلاایاتیلن بااا درصااد  %28 ،%67و

نوترونهای حرارتی پج از چیدمان  ،1برای ضااخامت بیشتاار

 ،%5بهینه ت عیو شار نوترون حرارتی را موجب خواهد شااد.

از  8سانتیمتر تفاوت چندانی با کامپوزیت طراحی شده ناادارد

برای بررساای و مقایسااه چیاادمانهای مختلااو ،سااه چیاادمان

و کاهش نوترونهای حرارتی پج از هر دو چیدمان نسبت بااه

پلیاتیلن-کامپوزیت بهینه ،کامپوزیت بهینه خااالص و پلاایاتیلن

پلیاتیلن خالص کاهش چشمگیری داشتهاند .این درحالیاساات

خالص در شبیهسازی مورد مطالعه قرار گرفت .نتای نشااان داد

که دز نوترون در هر سه بااازهی اناارژی در چیاادمان اول بهتاار

 8سانتیمتر از چیدمانهای اول و دوم %85 ،تعداد نوترونهااای

عمل میکند .این تفاوت بیانگر ایاان امراساات کااه نوترونهااای

حرارتی را بیشتر از همان میزان ضخامت پلیاتیلن کاهش داده

سری ابتدا در ضخامت بهینه کندکننده تباادیل بااه نوترونهااای

است .با این وجود در ارزیابی طیو گامااا ،چیاادمان اول رفتااار

حرارتی شده و سپج الیااه دوم کااه حاااوی بااورون و جاااذب

بهتری نشان داد .ضمن اینکه در کاهش دز نسبت به پلاایاتیلن

نوترون حرارتی است ،دز را در ناحیهی نوترونهااای حرارتاای

و حتی چیدمان  2ت ثیر بیشتری داشته است .با توجه به نتای و

کاهش میدهد.

توجه به این نکته کااه افاازایش  2برابااری اساایدبوریك تااا %46

طیو گاما پج از حفاظ در سه نااوع چیاادمان در شااکل 8

وزنی ( %8بااور) تفاااوت زیااادی در کاااهش نااوترون حرارتاای

نشااان داده شااده اساات .مطااابق نتیجااه ،چیاادمان  2در کاااهش

نداشته است ،ضمن اینکه افزودن حدود  %50از یااك ترکیااب
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آلی به کامپوزیت ممکن است منجر به ایجاد اخااتالل در رونااد

اسیدبوریك و پلیاتیلن با درصدهای  %28 ،%67و  ،%5پااج از

پلیمریزاسیون نمونااهها و درنهایاات کاااهش خااواص مکااانیکی

 6سانتیمتر پلیاتیلن چیدمان مناسبتری جهاات کاااهش شااار

پلیمر شود ،میتوان اظهار داشت ساخت کامپوزیاات ،PMMA

نوترونهای حرارتی و حتی تابش گاما خواهد بود.
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