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با استفاده از روش مونت کارلو در بخش BNCT  ته قلب و شار نوترون فوق حرارتیمحاسبه راکتیوی

 راکتور تحقیقاتی تهران شرقی
 *2؛کاسه ساز، یاسر1؛رجبی،علی اکبر1،محدثهگلشنیان

 گروه فیزیکدانشکده فیزیک،ه صنعتی شاهرود، دانشگا 1

 پژوهشکده راکتور ای ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ،سازمان انرژی اتمی 2
 

 چکيده
انی با بور پرداخته در نوترون درم بردکار با قیقاتی تهران و شار نوترون فوق حرارتیحدر این تحقیق به محاسبه راکتیوته قلب راکتور ت

 ،کانال بیم نوترون راکتیویته قلب راکتور در دوحالت وجود و عدم وجود ، MCNPX ایم. به این منظور با استفاده از کد محاسباتی
. نتایج حاصل از این تحقیقات را در اتاق درمان محاسبه نمودیم . همچنین شدت باریکه نوتورن فوق حرارتیه استمحاسبه شد

همچنین شدت شار نوترون فوق حرارتی در اتاق درمان  .کردنخواهد  را مختل قرارگیری کانال نوترونی ایمنی قلب نشان می دهد،
که با استفاده از مجموع ای از مواد کند کننده، فیلتر نوترون حرارتی و فیلتر گاما قابلیت به کارگیری در نوترون  به گونه ای است

 درمانی با بور را دارد.

 MCNPX ، راکتور تحقیقاتی تهران، کدBNCTشار نوترون فوق حرارتی راکتیویته قلب، کليد واژه:

 

 مقدمه 

مگاوات می باشتتد. کند کننده و خنک کننده این راکتور     5استتتخری و با توان استتمی راکتور تحقیقاتی تهران از نوع 

. [6](6به نقطه بحرانی رسیده است شکل ) %02با سوخت اوارانیوم با غنای 6611سبک است و نخستین بار در  بان سال 

ن، مهندسی هسته ای و تولید رادیو داروها مورد بهره برداری وراکتور تحقیقاتی در زمینه های تحقیقاتی، فیزیک نوتراین 

فاده از این راکتور تحق[4-0]قرار می گیرد ته در دهه اخیر، استتتت جام گرف قات ان که . از جمله تحقی باری جاد  قاتی در ای ی

نوترونی با شتتدت و انر ی مناستتب به منظور به کار گیری در نوترون درمانی با بور بوده استتت. به این منظور در بخ  

غربی) ستون حرارتی( تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته با خارج نمودن بخشی از 

. اما این کار [1, 5]وجود دارد 1/5×862رتی قابلیت ایجاد شار نوترونی در حدود بلوک های گرافیتی در بخ  ستون حرا

شی راکتور می گ شکالتی نظیر باال بودن دوز گاما در بخ  هال راکتور که منجر به خامو ست. همچنین با م ردد، همراه ا

باید به استتتخراج بلوک ها اختصتتاد داد، که این کار منجر به دوز گیری گروه بهربرداری  در هر  زمای  زمان زیادی را

راکتور در هر بار خارج نمودن بلوک های گرافیتی می شتتود. پا از بررستتی ستتاختمان راکتور در بخ  شتترقی استتتخر 

س سعه تحقیقات را برای ایجاد کانال وجود یک حفره در بدنه دیوار ا ست گامی دیگر از تو تخر که متهی به اتاق درمان ا
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ت و با پر شده اس بتنینوترونی جدید بر اساس اتاق درمان راکتور ایجاد نمود. الزم به ذکر است این حفره با بلوک ها ی 

(. در مطالعه بررسی ایمنی راکتور ها اندازه گیری راکتیویته قلب ، نق  0است شکل)    بندی شدهدو صفحه  لومینیوم 

سیار مهمی را ایفا می کند. بررسی اتاق درمان راکتور، یکی از مهمترین پارامتر ها بررسی ایمنی قلب  به منظوربنابر این  ب

 به منظور ایجاد یک کانال نوترونی جدید دردر هنگام قرار گیری قلب در بخ  استخر سرباز می باشد. در این تحقیقات 

شکل دهنده بیم و عدم حضور  ن  سبه راکتیویته قلب راکتور در حضور یک  شرقی راکتور تحقیقاتی تهران به محا بخ  

و بررستتی تاریر  ن بر ایمنی قلب می پردازیم. همچنین شتتدت باریکه نوترون فوق حرارتی براستتاس اتاق درمان راکتور 

 قرار خواهد گرفت.مورد مطالعه 
 

 

               روی دیوار استخر و اتاق              بر (: دریچه های موجود0شکل )نمایی از راکتور تحقیقاتی تهران          :(6شکل)

 درمان

 روش کار

 

  تهرانتحقيقاتی معرفی راکتور   -1

استخر راکتور شامل دو بخ  شرقی و مگاوات است.  5راکتور تحقیقاتی تهران یک راکتور استخری با توان اسمی 

شرقی به  بخ برای اهداف تحقیقاتی مختلف و از  غربی قابل تفکیک است. بخ  غربی به جهت بهره برداری از قلب 

( نمایی از استخر، موقعیت قلب در دو قسمت 6شکل ) .منظور انتقال قلب برای تعمیر و موارد اظطراری استفاده می شود

 هایها و اندازهدر قسمت غربی تعداد هفت عدد کانال پرتودهی با شکل دهد.نشان میرا استخر و تجهیزات پرتودهی 

ت در این قسمت قرار دارد. پش ،های گرافیتی پر شده استمختلف وجود دارد. همچنین ستون حرارتی راکتور که با بلوک

تنی پر های بدیوار شرقی استخر، اتاق درمان وجود دارد. روی این دیوار یک حفره بزرگ تعبیه شده است که توسط بلوک

تخر ها داخل اساند. یکی از این دریچهها تاکنون باز نشدهشده و توسط دو صفحه فوالدی    بندی شده است. این دریچه
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((. جهت استفاده از اتاق درمان الزم است که  قلب راکتور در قسمت شرقی مورد 0تاق قرار دارد )شکل )و دیگری داخل ا

های بهره برداری قرار گیرد و یک بیم تیو  بین قلب و دیوار شرقی استخر قرار داده شود. همچنین الزم است تا دریچه

 روی دیوار باز شده و درون حفره تخلیه گردد.

 

 تهران و تجهیزات پرتودهی  ن تحقیقاتی تصویری از راکتور(: 6شکل )

 

 MCNPXشبيه سازی قلب، استخر، اتاق درمان و محاسبه راکتيویته قلب راکتور با استفاده از کد  -2

ستفاده از 4)شکل شبیه سازی شده قلب و کانال نوترونی منتهی به اتاق درمان راکتور تحقیقاتی تهران را با ا ( هندسه 

قلب است که در کنترل ایمنی راکتور نق  بسزایی راکتیویته ازجمله مشخصات فیزیکی . دهد نشان میMCNPX کد 

. در این تحقیق محاسبه ضریب راکتیویته در [7]استفاده می شود  (6). برای محاسبه ضریب راکتیویته از رابطه[0] دارد

چهار مرحله  صتتورت گرفته استتت. در مرحله نخستتت درحالتی که بخشتتی از میله های کنترل در داخل قلب ودر 

 .[8]مرحله دوم تمامی میله های کنترل درخارج ازقلب است، انجام شده است
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𝑘𝑒𝑓𝑓−1

𝑘𝑒𝑓𝑓
 𝜌 

 MCNPX(:شبیه سازی  رای  قلب و کانال نوترونی با استفاده از کد 4شکل)

در مرحله سوم و چهارم، محاسبه راکتیویته با فرض حضور کانال نوترونی و قرارگیری میله های در خارج و داخل قلب 

ست. برای  شده ا ضخامت انجام  سازی کانال نوترونی، ابتدا یک بیم تیو  توخالی از جنا  لومینوم با  سانتی  0شبیه 

شعاع  شعاع 70مترو  سپا یک تیو  با  شی از 72سانتی متر مابین اتاق درمان و قلب  قرار گرفت.  ش سانتی مترکه با پو

ضخامت  شده بود در داخل بیم تیو  اول قرار گرف 62سر  با  شیده  ت . از طرفی با فرض خارج نمودن سانتی متر پو

ستتانتی متر با شتتعاع ابتدایی 665ی موازی ستتازی با طول بلوک های بتونی داخل حفره بر روی دیوار استتتخر به طراح

پرداخته شد. همچنین به منظور تجمیع نوترون های پراکنده اطراف موازی ساز  سانتی متر 5سانتی متر و شعاع انتهایی 42

در اطراف کانال نوترونی و اطراف موازی سانتی مترپوش  داده شد. علت انتخا  سر   02ریبی با سر  به ضخامت تق

 ((.5)شکل ) افزای  جریان نوترون می شود منجر به ، کهاست(n,2n)  سطح مقطع برهم کن  نسبتا باالیساز 
 

 Pb(n,2n) [9] برهم کن  مقطع : سطح(5شکل )

Neutron channel  
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شار نوترون شدت  سی  شماره   به منظور برر ست. رابطه )  E4 و کارت 4فوق حرارتی از تالی  شده ا ستفاده  ( نحوه 0ا

 محاسبه این شار را نشان می دهد.

∫ φ(E)dE
E2

E1
  

 .[62]کمترین و بیشترین میزان گستره انر ی می باشد  E2و  E1،شار نوترون  φ(E)در رابطه فوق 

 نتایج

( ارائه 6سبه ضریب تکثیر مورر و راکتیویته حاصل از قلب راکتور تحقیقاتی تهران در جدول شماره )نتایج حاصل از محا

 شده است.

 

 

 

 ر(: ضریب راکتیویته و ضریب تکثیر مور6جدول)

Without neutron channel With new neutron channel  

1.00280±0.0002 1.00868±0.0005 Keff ( rod in core) 

1.01757±0.0002 1.02314±0.0005 Keff ( rod out of core) 

1.45 1.40 %s 

 

 
 

شدت شار نوترون فوق حرارتی و مقایسه  ن پارامترهای ارائه شده از سوی   انا بین  (0همچنین جدول شماره )

 .[66]المللی انر ی اتمی را نشان می دهد

 (: شار نوترون فوق حرارتی و مقایسه با پارامتر های ارائه شده از سوی   انا بین المللی0جدول)

 انر ی اتمی 
  

IAEA limit([11]) epi 
s)2n/cm9×10> 1( 

epi/ fastD 

)2Gy cm 13-×10< 2( 
epi/ D 

)2Gy cm 13-×10< 2( 
epi/th 

< 0.05 

1TRR 103.37×10 12-2.09×10 11-1.30×10 1.33 
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1Tehran Research Reactor 

 و نتيجه گيریبحث 

در بخ  شرقی راکتور تحقیقاتی تهران بر روی ایمنی راکتور رر قرار گیری کانال نوترونی در این تحقیق به بررسی ا

پرداخته شده است. به این منظور با شبیه سازی قلب و استخر و کانال نوترونی در قسمت شرقی راکتور ضریب راکتیویته 

( مالحظه می شود قرار گیری کانال نوترونی منجر 6همانگونه که از جدول شماره )قلب مورد محاسبه قرار گرفته است. 

و درنتیجه ایمنی قلب را مختل نمی کند. همچنین به منظور استفاده از این کانال نوترونی در  شده به کاه  راکتیویته قلب

( و 0یج ارائه شده در جدول شماره )نوترون درمانی با بور به محاسبه شدت شار نوترون فوق حرارتی پرداخته شد. نتا

 نشان می دهد شدت شار فوق حرارتی بین المللی انر ی اتمی   انا ارایه شده توسط با پارامتر های استاندارد  ن مقایسه

حاصل شده با به کار گیری مجموعه ای از مواد کند کننده و کاهنده دوز گاما و نوترن حرارتی قابلیت استفاده در نوترون 

 نی با بور را دارا می باشد. این تحقیقات همچنان ادامه دارد.درما
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