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  BNCTراکتور تک منظوره ي حرارتی جهت درمان به روش  بهینه سازي شارنوترونی در
  2کاسه ساز، یاسر؛  2؛ حسین خلفی1سعید ، حمیدي ؛1پاپی ، زهرا

   مرکزي سردشت ،،  اراكدانشکده فیزیک دانشگاه 1
  انتهاي خیابان کارگر شمالی، تهران,سازمان اتمی ایران2

  چکیده
ر توسط وناحیه توم 10در این روش پس از تزریق داروي حامل بور . است نوترون تراپی درمان به روش  و امید بخش در درمان تومورهاي مغزي موثریک روش 

نوترونی به عنوان یک چشمه طراحی یک راکتور تک منظوره  با استفاده از تکنولوژي هاي جدید،امروزه  .شود می نوترون هاي با شدت و انرژي مناسب بمباران

این راکتور میتواند موقعیت هاي چندگانه .با توان بسیار کم را میتوان به عنوان یک ابزار بسیار موثر در یک مرکز درمانی قلمداد کرد ي راکتور چنین.امکانپذیر است

یین و ایمنی ذاتی ناشی از ضریب دمایی منفی  بسیار باال در هر راکتور به دلیل توان کم،زمان عملیات کوتاه،راکتیویته اضافی پا .تابشی با شار بسیار باال را تامین کند

همچنین .انجام گرفت MCNP در این مقاله محاسبات مربوط به بهینه سازي شار نوترونی در یک راکتور تک منظوره با استفاه از کد .شرایطی امنیت مطلوب را دارد

  .شبیه سازي شد)  TRIGA MARK II(در این راکتور مجموعه شکل دهنده ي طیف نیز  
Optimization of neutron flux of a hospital-based thermal reactor for use in BNCT 
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Abstract 

 
Boron Neutron Capture Therapy is a promising method to treat malignant brain tumors. The basic principle of 
the technique is to irradiate the boron-containing tumor with epithermal neutron beam, which are then captured 
according to ١٠B (n, alpha)٧Li reaction .Designing an extremely safe NCTR(neutron capture therapy reactor) 
is possible by using already technologies.An optimized low power reactor could be an effective  tool to be used 
in a medical center.It  provides high epithermal neutron flux  at multiple positions. The reactor itself is safe in 
any anticipated accident condition because of low power,limited operation time,low excess reactivity  and 
inherent safety  of large prompt negative temperature coefficient.In this paper the calculation of optimization of 
neutron flux of an only porpose- reactor with inherent safety properties  is performed using MCNPX code. For 
this purpose a triga reactor mark II is considered as basic neutronic design. beam assembly shaping simulation 
is perfomed  to optimum the flux –to- power ratio.  
 
PACS No.٢٨ 
 

   مقدمه
مطالعات عملی براي درمان به روش  به منظورنوترونی  چشمه هاي

   راکتورهاي جدید براي  ایده طراحی .محدود استنوترون تراپی  
BNCT  مزیت مهم این  .مورد توجه بسیاري قرار گرفته است

در  آنها امکان ساختراکتورها نسبت به راکتورهاي اصالح شده 

صورت می داخل بیمارستان است یعنی دقیقا در مکانی که درمان 
اگر طراحی بهینه باشد میتوان با توان کم وشار نوترونی کافی  .گیرد

از نقطه نظر  .فراهم آوردن درماموقعیت هاي تابشی چند گانه براي 
 ضمن اینکه تکنیکی ساخت چنین راکتوري امکان پذیر است 

 نیزپذیرش عمومی مبنی بر ساخت این راکتورها در محل درمان 
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از نقطه نظر اقتصادي بازسازي یک راکتور تک منظوره  .مهم است
مقرون به صرفه تر از بازسازي و اصالح راکتورهاي  حرارتی 

  . ]1[تحقیقاتی است
  شبیه سازي راکتور

راکتور بر اساس طرح اولیه راکتورهاي تریگاي استاندارد نوع  این
سوخت مطلوب،  .دوم با پارامترهاي استاندارد طراحی شده است

درصد  12و  8/5اورانیوم با خلوص اورانیوم -هیدرید زیرکونیوم
فوالد زنگ نزن به عنوان غالف سوخت، کربید بور به عنوان . است

و گرافیت خالص به عنوان بازتابنده مورد استفاده قرار  جاذب
است که به ترتیب شامل  حلقه 5قلب راکتور داراي . گرفته است

عناصر سوختی داراي  .عنصر سوختی است 6-12-24-18-30
که با غالفی از جنس فوالد زنگ نزن  درصدي هستند 20غناي 

)SS-304 (گرافیت  هاي بدلی از جنسمیله. شوندپوشانده می
شبیه  .روندبراي یکنواخت کردن توزیع شار نوترونی به کار می

 1شکل  .صورت گرفت MCNPXراکتور توسط کد  کامل سازي
  .]4[نماي باالیی قلب راکتور را نشان می دهد

  

  
  IIتریگا مارك نماي باالیی  راکتور:1شکل 

  

  محاسبات بحرانی
در تأیید امنیت مقدارضریب تکثیر مؤثر یکی از فاکتورهاي مهم 

وضعیت راکتور و اینکه در شرایط  .آیدیک راکتور به حساب می
بحرانی، فوق بحرانی  و یا زیر بحرانی است با توجه به مقدار این 

باال باعث  یویته يارزش راکت یزانم .شودپارامترتوضیح داده می
 .کنترل کرد یفوق بحران یتراکتور را در هر وضعبتوان که  شودیم

ذره و  3000براي  kcodeمقدار این پارامتر، با توجه به دستور 
 660ذره در  9000000ي سیکل؛ یعنی با ردگیري تاریخچه 3000

در راکتور طراحی شده  keffي محاسبه1جدول .دقیقه محاسبه شد
  .را نشان میدهد

  در راکتور طراحی شده keffي محاسبه: 1جدول
ي راکتیویته  خطا

  اضافی
تکثیر ضریب 

 موثر

  

Neutron 
source 

0/00024  0/10292  1/10292  result 

  
  ي شار نوترونی درمرکز قلبمحاسبه

-به ترتیب در سه بازه  F4)شمارنده(محاسبه شاربا استفاده از تالی

 حرارتیهاي حرارتی، نوترونهاي فوق وترونانرژي براي ن
مقادیر محاسبه شده را  2جدول. هاي سریع محاسبه میشودونوترون

  .دهددر دو موقعیت متفاوت نشان می
 متفاوت از قلب یتدر دو موقع یشار نوترون یزانم: 2جدول

  
 در بخش هاي مرکزي قلب وکناره ي قلب، ی باالشار نوترون یزانم

شده است که هم از لحاظ  )FPR(باعث افزایش  نرخ شار به توان
ایمنی راکتور و هـم از لحـاظ صـرفه ي اقتصـادي جهـت درمـان       

  .مطلوب مورد نیاز است
  

  ی  قلبلبه  قلب راکتور  موقعیت

شار نوترون سریع 
)n/cm2s(  

٧/٠٧E+٨/١٢ ١٢E+١١  

شار نوترون فوق حرارتی 
)n/cm2s(  

١/٦٧E+٢/٢٩  ١٢E+١١ 

شار نوترون حرارتی 
)n/cm2s(  

٦/٩٠ E+١/٧٨  ١٢E+١٢  

شار نوترونی مجموع 
)n/cm2s(  

١/٥٦E+٢/٨٢  ١٣E+١٢  
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  طیف انرژي نوترونی
نمودار طیف انرژي نوترونی راکتور طراحی شده را نشان 2شکل 

  .دهدمی

  
  نمودار طیف انرژي نوترونی راکتور طراحی شده:2شکل 

 
  هاي کنترلتعیین ارزش میله

هاي کنترل از روش تعبیه و جاسازي ي ارزش میلهدر محاسبه 
به این . استفاده شد) Rod- Insertion method(هاي کنترلمیله

ارتفاع معین در داخل  8ي کنترل به ترتیب با میله 4 ترتیب که هر
نتایج به  .محاسبه شد قلب قرار گرفت و ارزش آنها به طور مجزا

. مقادیر داده شده در راکتور استاندارد نمونه نزدیک است
-ي ارزش یکی ازمیله هاي کنترل  در ارتفاعمحاسبه 3شکل نمودار

ي به دست نمودارها .مختلف به این روش را نشان می دهدهاي 
  .تطابق بسیار باالیی با راکتورهاي استاندارد نمونه دارد آمده

  
 نمودار ارزش راکتیویته بر حسب ارتفاع میله ي کنترل: 3شکل

   
  Total(محاسبات ارزش مجمـوع میلـه هـاي کنتـرل     

Rod Worth Calculation(  

-انجام شد یکی با فروبردن تمام میله این محاسبات در دو مرحله

هاي هاي جاذب در داخل قلب و دیگري با خارج کردن تمام میله
گیري ضریب تکثیر مؤثر در دو حالت توسط کد کنترل واندازه

هاي با توجه به مقادیر به دست آمده ارزش مجموع میله .انجام شد
 یاضاف يیویته راکت یزانباال بودن م .محاسبه شد16/34 $  کنترل

باعث و  یکندبودن عمر راکتور کمک م یمحاسبه شده ،به طوالن
 .کرد کنترل یفوق بحران یتراکتور را در هر وضعبتوان که  شودیم

را نشان محاسبه ارزش میله هاي کنترل در طراحی نهایی 3جدول 
  .میدهد

  محاسبه ارزش میله هاي کنترل در طراحی نهایی:3جدول  
  هاي کنترلمیله موقعیت k/kδ keff  خطا

هاي کنتـرل در   میله  0/97936 0/0206- 0/00025
  داخل قلب

  
هاي کنتـرل در   میله  1/10292 0/10292 0/00024

 خارج از قلب  
 

  
  مربوط به درمانمحاسبات 

چشمه هاي نوترون معموالً شامل نوترون هاي گرمایی، فوق 
در حالیکه تنها نوترون هاي   ،گرمایی، سریع و تابشهاي گاما هستند

این مولفه  فوق گرمایی با انرژي و شدت مناسب مورد نیاز است و
افزایش دز  موجب وبه عنوان آلودگی محسوب می شوند  ها

 با استفاده از  روش فیلتر لذا .]1[جذبی نامطلوب می گردند
)FILTER( تا  آلودگی این مولفه هامیزان و استفاده از مواد مناسب

 .داده شد در پرتو فرودي کاهشستاندارد براي درمان احد 

نوع مواد به کار رفته  براي چیدمان اولیه به منظور 4جدول
 .داده شده استفیلتراسیون در مجموعه شکل دهنده ي طیف نشان 

باال به عنوان مهمترین پارامتر  ) FPR(نرخ شار به توان همچنین 
  .درمانی قابل محاسبه است

 BSAنوع مواد به کار رفته  براي چیدمان اولیه در  4جدول.
remark method materials  flux  power neutron 

source 
concept

ual  
filter Fluental

+pb+bi
+Li+Fe 

2/82E+12  250 
Kw 

TRIGA 
Mark II  
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  نتیجه گیري
راکتور  و نتایج به دست آمده ،توجه به محاسبات انجام شده  با

درمان به  یطشرا يکه برا یاز جهات مختلف توانیشده را م یطراح
نرخ و  یت،امن ي،اقتصاد يصرفه (الزم است نوترون تراپی روش

   .قرار داد یابیمورد ارز )به توانشار
باعث افزایش محاسبه شده  یاضاف یویته يراکت یزانباال بودن م 

   (Economic Point)..راکتور میشود عمر
که راکتور را بتوان در  شودیباال باعث م یویته يارزش راکت یزانم 

  (Safty).کنترل کرد یفوق بحران یتهر وضع
ی باالي راکتور طراحی شده در بخش هاي شار نوترون یزانم

مرکزي قلب وکناره ي قلب،باعث افزایش  نرخ شار به 
  .شده است )FPR(توان

در  )کیلوگرم 33.تقریباً (به کار رفته   کم جرم سوخت یزانم
 Economic( .ی شودم ياقتصاد جویی باعث صرفه راکتور

Point.(  
در سوخت  یباعث کاهش سوختگ )کیلووات250( توان کم  یزانم

 یاسوخت  یضبه تعو یازن  یو به مدت  طوالن ی شودمراکتور 
  ).Economic Point(ی باشداضافه شدن سوخت نم

از نظر  يورراکتچنین با توجه ابعاد به کار رفته میتوان گفت که 
ابعادي یک راکتور کوچک است وقابلیت نصب در بیمارستان به 

  .]3[منظور درمان را دارد
ي طیف توسط کد طراحی مجموعه راکتور و شکل دهنده 4شکل  

MCNP را نشان میدهد. 
 

  
ي راکتور و طیف توسط کد طراحی شکل دهنده: 4شکل 

MCNP)ي طیفي قلب و شکل دهندهمجموعه(  
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