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ارزیابی فیزیکی تاثیر مواد مختلف در طراحی و بهینه سازي حفاظ هاي نوترونی با استفاده از کد 
 MCNP4cمحاسباتی 

  2نصري نصر آبادي ، مهدي ؛  1فیروزآبادي ، محمد مهدي ؛ 1، غالمحسین وصفی ایزدي
   بیرجند ، بیرجنده فیزیک دانشگا دانشکده1

   ، اصفهانه مهندسی هسته اي ، دانشگاه اصفهانعلوم و فناوري هاي نوین ، گرو دانشکده2
 

  چکیده
دریافتی، نیاز  دز رساندن حداقل به براي حاصل از سیستم هاي نوترونی جهت حفاظ سازي مناسب این سیستم ها طیف نوترون هاي سازي بهینه منظور به

در این تحقیق  .تپرتوها مطرح اس و جذب ورنده حفاظ جهت کاهش تنديترکیب مواد بوجود آ ن ضخامت وییتعدر این روش  .به ارزیابی مواد مختلف می باشد
در ضخامت هاي مختلف از هفت ماده ي آب، پلی اتیلن، پارافین، گرافیت، پلی بور، بوروپلی اتیلن و  )گرمایی، میانی، تند و کل( روند تغییرات شار و دز نوترون
با تحلیل نتایج حاصل شده از این کد می توان . مورد بررسی قرار گرفته است MCNP4cستفاده ازکد با ا MeV 16 تا  eV 8-10کربید بورون در گستره انرژي 

در کندسازي نوترون  )کربید بورون(گرافیت و پلی بور ، شامل ترکیبی از   252Cfچشمه ازنوترون هاي حاصل  حفاظ در برابر شارنتیجه گیري کرد که ایده آل ترین 

 .ي گرمایی می باشدهاي تند و جذب نوترون ها

  
Physical evaluating the impact of different material in design and optimization of 

neutron shields using MCNP4c  
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Abstract  

For optimization of neutron spectrum of neutron systems for appropriate shielding in order to minimize 
reception dose we need to evaluate different material. This way considers determination thickness and 
combination of shield regenerator material in order to recede beam speed and absorb them. In this paper, 
neutron fluence and equivalent dose rate have been calculated in the energy range from 10-8 ev to 16 Mev in 
different thickness of water, paraffin, polyethylene, graphite, poly-boron, borated polyethylene and boron 
carbide, using MCNP code. With analysis of the MCNP code results, it was concluded that the most ideal shield 
against the neutron fluence of the 252Cf  source is a combination of  graphite and poly-boron (boron carbide) in 
slowing down  fast neutrons and absorption of thermal neutrons.  
PACS No.  (20)         
 

  قدمهم
امروزه چشمه هاي نوترونی به طور گسترده اي در مراکز تحقیقاتی 

دستگاه رادیوگرافی، (آزمایشگاهی، صنعت و به ویژه پزشکی  و
پرسنل و افراد مرتبط   .مورد استفاده قرار می گیرد...) توموگرافی و

هاي ودر برابر پرت حفاظت بیولوژیکی باید تحت با این سیستم ها
سازي حفاظ  این هدف از .قرار گیرند ین چشمه هاتابش شده از ا

 هاي چشمه این کاهش پرتوگیري افرادي است که در مجاورت
محاسبات حفاظ  در .پرتوساز فعالیت دارند هاي پرتوزا و یا دستگاه

اصول فیزیکی تضعیف نوترون هاي تابش شده از  ،نوترون سازي
ترون هاي تند جذب نو. باید مورد توجه قرار داد این چشمه ها را
سطح مقطع جذب در انرژي هاي باال کوچک زیرا غیرممکن است 

بنابراین حفاظ گذاري در برابر نوترون ها بر پایه کند سازي  .است
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نوترون هاي تند اغلب از طریق پراکندگی هاي کشسان تا انرژي 
                                                                           . هاي گرمایی و سپس جذب نوترون هاي گرمایی استوار است

 در که است اي جرم ماده با متناسب تقریبا تضعیف، عملبازده 

 مواد ترجیحا عناصر سبک، وجود .است گرفته قرار پرتو مسیر
 برخورد طریق از براي کندسازي نوترون هاي تند دار، هیدروژن

و  ها ي نوترونبا کاهش انرژ .باشد مطلوب می کشسان هاي
 رسیدن به گستره نوترون هاي حرارتی، فرآیند غالب، گیراندازي

در . همراه با تابش پرتو گاماستکه این فرآیند  می باشد نوترون
پراکندگی هاي مگا الکترون ولت  5/0 باالي گستره انرژي

همراه با تابش پرتو  غیرکشسان رخ می دهد که این فرآیند نیز
گاماي ثانویه تولید شده در  ياین پرتوهابرابر که در  گاماست

   .]١،٢[دیشیده شودا نباید تدابیر حفاظتی داخل ماده حفاظ نیز 
  

  روش کار
هدف از این تحقیق کاهش شار و دز نوترون هاي حاصل از      

از آنجایی . به منظور دستیابی به حفاظ بهینه می باشد 252cfچشمه 
رون با ماده را با تمام تمام برهم کنش هاي نوت MCNP4cکه کد 

می توان از این کد در محاسبه شار  جزئیات آن ها در نظر می گیرد
   .و دز نوترون در مواد گوناگون استفاده نمود

مه مجموعه اي شامل یک چش ، MCNP4cکداستفاده از با     
252Cf3[ساز شبیه سازي شده استآشکار ، حفاظ کروي و[. 

 252-یک میکروگرم کالیفرنیمته مرکزي این چشمه از قسمت هس
به  پاالدیم حجیم سازي شده است تشکیل شده است و فلز که با

هسته . می باشدمیلیمتر 15 ارتفاع و 23/1 شکل استوانه اي به قطر
 و 5/15 داخلی ارتفاع ،75/1 به قطرنه اي داخل استوا ،مرکزي

م پالتین و ایریدی از آلیاژيازجنس (میلیمتر  78/17 ارتفاع خارجی
ه وسیله باین استوانه نیز . گرفته است قرار) 10٪با نسبت وزنی 

ارتفاع  و 82/17 ، ارتفاع داخلی8/2استوانه اي دیگر به قطر 
چشمه . محاط شده است )ن جنساز هما(میلیمتر  14/23 خارجی

 80 فاصله در یزن آشکارساز قرار دارد وداخل یک حفاظ کروي 
  .]4[دمرکز چشمه قرار دار سانتیمتري از

  

  نتایج
ون مراحل تضعیف نوتر در تاثیر مواد مختلفبه منظور آگاهی از   
تند، (روند تغییرات شار و دز نوترون هاي  ،آن ها مقایسه توانایی و

در ضخامت هاي 252Cf  از چشمهحاصل ) میانی، حرارتی وکل
مختلف از هفت ماده آب، پارافین، پلی اتیلن، گرافیت، پلی بور، 

  .)6 تا1نمودارهاي(استکربید بورون بررسی شده لن وبوروپلی اتی
  

 
 

  سطح مقطع طولی هندسه شبیه سازي شده:  1شکل 
  

مواد هیدرژن دار از جمله بهترین کند کننده هاي نوترون می      
نمودارهاي آب، پلی اتیلن و پارافین تغییرات مشابهی را . باشد

نشان داده  )1نمودار( د بنابراین فقط نمودار پلی اتیلنننشان می ده
در این نمودار شار نوترون هاي تند همراه با افزایش . شده است

شار نوترون هاي میانی و گرمایی  .ضخامت حفاظ کاهش می یابد
نیز تا یک ضخامت افزایش می یابد اما بعد از آن به دلیل جذب 

شار نوترون هاي . نوترون ها توسط هیدرژن، کاهش پیدا می کند
قایسه با دو ماده هیدرژن دار دیگر در فاصله کمتري از حرارتی در م

ماده حفاظ به مقدار ماکسیمم خود رسیده است به همین خاطر در 
  .بین این  مواد هیدرژن دار، پلی اتیلن کند کننده بهتري می باشد

گرافیت با خلوص باال، نیز عنصر نسبتا موثري براي کند سازي 
خامت گرافیت مرتبا به شار با افزایش ض. نوترون هاي تند است

بنابراین گرافیت  )2نمودار(نوترون هاي حرارتی افزوده می شود 
توان . براي گیر اندازي نوترون هاي حرارتی نمی باشدموثري ماده 

 که از مواد هیدرژن دار می باشد تضعیف کنندگی گرافیت کمتر
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 هاي حرارتی وعلت آن عدم توانایی گرافیت درگیراندازي نوترون
 .هاي تند استاد هیدرژن دار درکند سازي نوترونابلیت باالي موق

  
  شار به ازاء یک ذره بر حسب ضخامت در حفاظ پلی اتیلن :  1نمودار

       

  
  شار به ازاء یک ذره بر حسب ضخامت در حفاظ گرافیت:  2نمودار

  
رسیدن به محدوده  با کاهش شار نوترون هاي تند و 3 نمودار در   

 بنا حرارتی همه به وسیله بور جذب شده اند، ي میانی ونوترون ها
، می باشدهاي حرارتی براین بورماده موثري براي گیراندازي نوترون

  .اما ماده چندان موثري در کند سازي نوترون هاي تند نمی باشد
به علت خاصیت بور در جذب نوترون گرمایی آن را با مواد       

وگرافیت  )پلی اتیلن( هیدرژن دارکند کننده نوترون همچون مواد 
ترکیب می کنند و ترکیباتی با نام هاي بورو پلی اتیلن و کربید 

 توان تضعیف کنندگی بورو پلی اتیلن. بورن به دست می آید
رون هاي گرمایی بیشتراز پلی اتیلن می باشد که علت آن جذب نوت

ه شار کل با شدت بیشتري نسبت بتوسط بور می باشد و در نتیجه 
   .)4نمودار(شار کل پلی اتیلن کاهش می یابد 

  
  شار به ازاء یک ذره بر حسب ضخامت در حفاظ پلی بور:  3نمودار

  

  
  شار به ازاء یک ذره بر حسب ضخامت در حفاظ بوروپلی اتیلن:  4نمودار

با کاهش شار نوترون هاي تند و رسیدن به  5نمودار  در     
ی و جذب به وسیله بور شار محدوده نوترون هاي میانی وحرارت

مواد کاهش یافته یه کل نوترون با شیب تندتري نسبت به شار کل
        .است

این  از برحسب ضخامت هاي مختلفمعادل  تغییرات دزروند 
همان طور که مشاهده می . نشان داده شده است 6 مواد در نمودار

به با سرعت بیشتري نسبت  کربید بورن میزان دز نمودار درشود 
ضخامت کمتري از این بقیه نمودارها کاهش یافته است، بنابراین 

 نیاز است تا به میزان استاندارد دزده در مقایسه با دیگر مواد ما
  .]5[ دست یابیم )ICRP )1-h vsµ25پیشنهاد شده توسط معادل 
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  شار به ازاء یک ذره بر حسب ضخامت در حفاظ کربید بورون:   5نمودار

  
  آهنگ دز هم ارز بر حسب ضخامت در حفاظ هاي مختلف:   6نمودار 

  
، محاسبات MCNPبراي اطمینان از صحت محاسبات کد      

را به عنوان مرجع مقایسه در نظر گرفتیم و با شرایط ] 4[مرجع 
حفاظ  همان چشمه مقاله و به صورت چشمه( مرجعهندسی آن 

اطراف درمترمیلی2 وانه اي شکل به ضخامتبه صورت حلقه اي است
 دزمعادل در فواصل و پیش رفتیم )چشمه در نظر گرفته شده است

محاسبات  مقایسه نموداربا. مرکزچشمه محاسبه شدسانتیمتر از 5ات1
این دو نمودار مشاهده تطابق خوب و کد تجربی مرجع با محاسبات

. )7نمودار( حاصل نمود اطمینان کد شبیه سازي نتایج می توان از
میزان دز  درنظر نگرفتن دو نمودار ناشی از این بین تنها تفاوت

  .]4[ کد می باشد توسط ،252Cfچشمه  حاصل از پرتوهاي گاما
  

  بحث ونتیجه گیري

با مقایسه میزان کاهش شار کل ودز نوترون در مواد ذکر شده      
نتیجه می شود که در بین این مواد توان تضعیف کنندگی کربید 

ا خواسته هاي ما مبنی بر کند سازي بورن بهتر از همه می باشد و ب
نوترون هاي تند، جذب نوترون هاي حرارتی و کاهش هر چه 
بیشتر دزهم ارز به منظور به دست آوردن بهینه ترین حفاظ در برابر 

  . ت، سازگارتر اس252Cfشار نوترون هاي حاصل ازچشمه 
به عبارتی در طراحی حفاظ هاي نوترونی به جاي استفاده از دو 

متفاوت یکی جهت کند سازي  نوترون هاي تند ودیگري  ماده
کربید (جذب نوترون هاي حرارتی می توان از یک ماده ترکیبی 

که هر دو ویژگی را باهم داراست استفاده نموده و به این  )بورن
شده  اشغال و حجمیافته کاهش  بهینه حفاظترتیب ضخامت 

  .خواهد بود فضاي حفاظ کمتر توسط

ذکر است که در برابر پرتوهاي گاما ثانویه تولید شده  الزم به(     
در ماده حفاظ ناشی از پراکندگی هاي غیر کشسان نوترون هاي تند 

صورت گیرد سازي جذب نوترون هاي گرمایی نیز باید حفاظ  و
  .)که این کار در مقاله اي دیگر صورت گرفته است

  
  در حفاظ آب MCNP مقایسه نتایج تجربی ونتایج حاصل از کد:  7نمودار
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