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طراحی ،ساخت و آزمایش آشکارساز ترموپیلی نوترون در ستون حرارتی رآکتور تحقیقاتی تهران
3

احسان علی بیگی* ،1محمدرضا قاسمی ،2مجتبی شمسایی ،1صابر نانکلی
 -1دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران) ،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک ،گروه مهندسی پرتو پزشکی
 -2پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکدهی فیزیک و شتابگرها ،گروه پژوهشی شتابگرها

 -3دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،گروه مهندسی هستهای

D

چکیده

نیاز به آشکارسازهای نوترون با توجه به کاربرد وسیعآنها در رآکتورهای هستهای و دستگاههای شتابدهندهی خطی ،امری ضروری
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میباشد .هدف این مقاله طراحیو ساخت آشکارساز نوترون با قابلت جبران سازی پاسخ گاما است .آشکارسازهای ترموپیلی شامل
چندین پیوندگاه ترموکوپل بوده که توسط مواد مبدل نوترونی ازجمله بور ،لیتیوم و اورانیوم احاطهشده است .برهمکنشهای نظیر

of

) (n,p) ،(n,αیا ) (n,fissionدر پیوندگاه احاطهشده با مبدل نوترون ،با آزادسازی انرژی ذرات باردار تولیدی ،سبب افزایش دما
پیوندگاه شده که منجر به ایجاد نیروی محرکه القایی میشود .آستانه پاسخدهی این آشکارساز در ستون حرارتی رآکتور تحقیقاتی
تهران0/5×018 n/cm2.sمیباشد.

مقدمه :

ve

کلمات کلیدی  :آشکارساز نوترون ،ترموپیل ،جبران سازی پاسخ گاما ،رآکتور تحقیقاتی تهران
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چگالی شار باالی نوترون حرارتی در هستهی یک رآکتور هستهای را میتوان با اندازهگیری اثر ماکروسکوپیکی از
حرارت تولیدشده ،زمانی که تحت بمباران نوترونی قرار میگیرد را محاسبه کرد .اندازهگیری مقاومت در ازای تغییرات
دمایی و یا روشهای جبران سازی ،از روشهای معمول جهت محاسبه چگالی شار نوترون حرارتی ،میباشند .در یک

A

ترموپیل با اتصاالت یکدرمیان پوشیده با  10Bیا دیگر مواد مناسب (6Liو )235Uکه میتوانند بهجای  10Bبه کار گرفته
شوند ،میتواند در ابعاد نسبتا کوچکتری طراحی شود .این نوع آشکارساز نوترونی برای اندازهگیریهای اسکن شار
ایدهآل میباشد[.]0طراحان اولیه ترموپیل نوترون ،فار ،باربارازو کورانز در آزمایشگاه اوکریج از بور بهعنوان مبدل نوترون
و ترموکوپلهای کروم-آلومل ،کروم-مس و پالتین-مولیبدن استفاده کردند ،که ترموپیل نوترون موردنظر دارای 24
پیوندگاه ،شامل  40پیوندگاه بدون پوشش دهی و  40پیوندگاه با پوشش دهی بور بود[ .]2الپسلی در دانشگاه شیکاگو
یک ترموپیل 01واحدی از مبدل نوترون به کاربرد و حساسیت  0میلی ولت را در شار 0100n/cm2.sرا گزارش
کرد[.]3گزارش دیگری از جاگ ،بالنجر و ویید ارائه شد که در این آشکارساز دی بوران) (B2H6بهعنوان ماده پوششدهنده
حساس به نوترون برای پیوندگاه ترموکوپل از جنس کروم-آلومل ،استفاده شد[.]1سیرولیتی ،گیزلون و ریسپلی در مرکز
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مطالعات هستهای ایتالیا ،ساخت آشکارساز ترموپیلی با خاصیت جبران سازی پاسخ گاما و حذف اثر دمای محیط را با
استفاده از مهرههای بور و آلومینیوم ،گزارش کردند[.]4

روش انجام کار :
واکنش نوترون با بور یکی از مهمترین و مفیدترینواکنشها برای آشکارسازی نوترون گرمایی میباشد.

10
𝐵5

به دلیل

D

نزدیکی به  3Heبه لحاظ سطح مقطع جذب نوترون و مقادیر  Qبزرگتر برای ذرات باردار بهعنوان یکی از بهترین
جایگزینها برای 3Heشناختهشده

10
است.فراوانی 𝐵5

در بور طبیعی در حدود  19.8%است[5و.]6اگر واکنش
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گیراندازی  105𝐵(n,𝛼)Liرا با سطح مقطع  0821بارن در نظر بگیریم:

of

7
)𝑎( 𝐿𝑖(1.015 𝑀𝑒𝑉) + 𝛼(1.777 𝑀𝑒𝑉) 𝑄 = 2.792 𝑀𝑒𝑉, 𝑏. 𝑟 𝑜𝑓 6%
𝑛 + 105𝐵 → { 7 3
)𝑏( 3𝐿𝑖(0.840 𝑀𝑒𝑉) + 𝛼(1.470 𝑀𝑒𝑉) + 𝛾 𝑄 = 2.310 𝑀𝑒𝑉, 𝑏. 𝑟 𝑜𝑓 94%
سلول پوشش دادهشده با بور به دلیل برهمکنش ذرات بور با نوترونها و آزاد شدن ذرات باردار پرانرژی (،)2.4 MeV

باعث تولید حرارت در این سلول میشود.درصورتیکه این حرارت توسط وسایل اندازهگیری دما اندازهگیری شود میتوان

ve

تناسبی بین چگالی ذرات نوترون و دمای تولیدشدهایجاد نمود.از سلولهای پوشش دهی شده با آلومینیوم،برای حذف اثر
پرتوهای گامااستفادهشده،زیرا آلومینیوم به لحاظ عدد اتمی به بور نزدیک بوده و سلول موردنظر ،بهصورت تفاضلی در
طراحی آشکارساز قرار میگیرد[.]7
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تفجوشی یا سینترینگ یکی از مهمترین روشهای شکلدهی مواد فلزی و سرامیکی میباشد .در این روش ابتدا ماده اولیه،
که بهصورت پودر است ،را پرس کرده و در کوره قرار میدهندتادر دماهای باالی کوره ،نفوذ اتمی تشدید شده و اتمهای
ذرات مجاور در یکدیگر نفوذ کرده و ذرات را به هم بچسبانند .از این روش برای پوشش دهی پیوندگاه سیمهای ترموکوپل

A

نوع  Kبا استفاده از کاربیدبور 5میکرونی و صفحاتآلومینیوم با ضخامت  1/4میلیمتر استفاده شد.برای ساخت مهرهها با
استفاده از دستگاه نقطهجوش ،پیوندگاهی بین ترموکوپل نوع Kبا ضخامت  1/085میلیمتر ایجاد شد .سپس قالبهای
استوانهای سرامیکی به ابعاد  2میلیمتر طول و قطر با استفاده از دستگاه سنگتراش ساخته شد تا پیوندگاه در داخل قالب
به همراه کاربیدبورقرار گیرد .پس از آماده شدن نمونهها ،برای تف جوشی به داخل کوره خودکار انتقال داده شدند.
بعدازاین مراحل که نمونههای آلومینیومی و کاربیدبور آماده شدند ،برای قرار دادن این مهرهها در داخل آشکارساز و
برقراری اتصاالت سری ،نیاز به صفحههایی بود که مهرهها را در خود نگهداشته و کمترین میزان انتقال حرارت را بین
مهرهها و بدنه داشته باشد .برای این کار از صفحات فیبر استخوان استفاده شد .برای طراحی بدنه آشکارساز از
نرمافزار Solid worksاستفاده شد که این طراحی شامل  2قطعه آشکارساز با قابلیت نگهداری  4صفحه فیبر استخوان با
 04مهره در هر صفحه میباشد.با توجه به اینکه مقدار ولتاژ تولیدشده در ترموکوپلها به ازای تغییرات دمایی بسیار کوچک
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میباشد ،ولتاژ تولیدشده نیاز به تقویت دارد .از همین رو از پیش تقویتکننده و تقویتکننده و همچنین برای ثبت اطالعات
ارسالی از سیستم پردازنده استفاده شد .پس از برقراری اتصاالت داخلی آشکارساز ،هوای داخل آشکارساز تخلیه و گاز
آرگون با درصد خلوص  % 99/99وارد آشکارساز شد.
پس از بررسیهای انجام گرفته در مورد انجام شرایط آزمایش و با توجه به این مطلب که آشکارساز ترموپیلی در ردهی

D

آشکارسازهای شار متوسط به باال می باشد ،ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران برای بارگذاری آشکارساز انتخاب شد.دو
بلوک گرافیت مرکزی از  9بلوک گرافیت ابتدای ستون حرارتی برداشت شد(طول بلوکهای گرافیت  001سانتیمتر
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)[8و .]9آشکارساز در  01سانتیمتری از ابتدای ستون حرارتی قرار داده شد و اتصاالت برقرار شد .سپس راکتور از حالت
خاموش تا قدرت  2/5مگاواتی شروع به کار کرد.

of
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شکل شماره ( )1نمایی از آشکارساز در فرآیند تخلیه هوا و ورود گاز آرگون

A
شکل شماره ()2بارگذاری آشکارساز ترموپیلی در ابتدای ستون حرارتی

نتایج :
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آشکارساز قابلیت دریافت پاسخ از قدرت  0/5مگاوات را در سیستمپردازنده داشته است ،که مقدار  41میلی ولت تغییرات
را در بازه  0/5تا  4/5مگاوات ثبت کرده است .تغییر قدرت در بازهی  4/5مگاوات تا  0/5مگاوات 09 ،میلی ولت و در
بازه  0/5مگاوات تا  2/5مگاوات 41 ،میلی ولت،افزایش ولتاژ خروجی آشکارساز را موجب شده است .درواقع بازه
تغییرات ولتاژ به ازای تغییرات قدرت از  0/5مگاوات تا  2/5مگاوات  59میلی ولت میباشد.نمونهگیری از پاسخ آشکارساز

D

در بازههای زمانی یک دقیقه توسط میکروکنترولر انجامشده است .ثبت دادههادر هر قدرت راکتور،در مدت ده دقیقه
صورت میگرفت(ده داده در هر قدرت) که خطای قرائت ولتاژ آشکارساز ،حداکثر ±1/5میلی ولت میباشد .برای به دست
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آوردن آستانه عملکرد آشکارساز ،آزمایش دیگری برای محاسبه شار در محل آشکارساز ،با استفاده از  4فویل ایندیمی
بدون کاور و با کاور کادمیومی ،انجام شد که فویل ایندیمی با کاور برای محاسبات شار نوترون فوق حرارتی و فویل
ایندیمی بدون کاور برای محاسبات شار نوترون حرارتی و فوق حرارتی میباشد.دادههایبهدستآمده از فعالسازیفویلهابه

of

شرح زیر میباشد.

جدول شماره ()0آنالیز دادههایبهدستآمده از ایندیم بدون کاور.

0608

0196/46

1/22

0/94

58115

0159

0490/58

IN-116M
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1/58

0/666

25868
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جدول شماره ()4آنالیز دادههای بهدستآمده از ایندیم با کاور کادمیومی.

A

FWHM
UNCERT
keV (%)SIGMA

NET
AREA
COUNTS

BACKGROUND
COUNTS

CENTROID
ENERGY

NUCLIDE

0/50

0/692

6019

269

0196/45

IN-116M

0/06

0/894

8049

010

0490/54

IN-116M

جدول شماره ()0اکتیویته فویلهای ایندیم.
عدم قطعیت با

نوع فویل

)%( 0σ

اکتیویته زمان شمارش

اکتیویته تصحیحی (بکرل)

(بکرل)

1/06

ایندیم بدون کاور

0/6515×015

0/1802×016

1/96

ایندیم با کاور

0/0244×012

4/2616×012
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جدول شماره ()2شار نوترون حرارتی بهدستآمده در آزمایش فویل.

0/5461×018

 0/5مگاوات

4/1026×018

 4مگاوات

4/5202×018

 4/5مگاوات

0/1540×018

 0مگاوات

0/5616×018

 0/5مگاوات

2/1696×018

 2مگاوات

SI

D

شار نوترون حرارتی()n/cm2.s

قدرت راکتور

of

2/5680×018

ve

بحث ونتیجهگیری :

 2/5مگاوات

جهت کاهش همپوشانی مهرههای هر ردیف با ردیف بعدی وبه دلیل کاهش شار در مسیر پرتو ،استفاده از آشکارساز با
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قابلیت چرخش صفحات ،باعث بهبود نتایج شد .برای ساخت مهرههای کاربیدبور و آلومینیوم از روشهای تف جو شی
و جوشکاری مقاومتی استفاده شد .جهت جبران سازی پاسخ گاما و دمای محیط،مهرههای آلومینیومی به صورت تفا ضلی
در آشکارساز قرار داده شد .نتایج نشان میدهد ،آشکارساز در قدرت  0/5مگاواتی راکتور تحقیقاتی تهران دارای پاسخ
استتت .با استتتفاده از آزمایش فویل ایندیمی و بعد از تحلیل نتایج ،آستتتانه اندازهگیری شتتار توستتط آشتتکارستتاز ،تقریبا

A

 0/5×018n/cm2.sبه د ست آمد .با ا ستفاده از آ شکار ساز ترموپیلی نوترون حرارتی ساخته شده ،آ ستانه پا سخدهی شار
 6/66برابر ن سبت به پایینترین آ ستانه گزارش شده ،بهبود یافت .همچنین دادههایبهد ستآمده برای شار نوترون حرارتی
توسط آزمایش مشابه توسط گروه کاسه ساز و همکاران در ستون حرارتی رآکتور تحقیقاتی تهران مورد تائید قرار گرفت.
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