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% 5،% تنگستن5با کربیدبور% 5حفاظ الستیکی با ناخالصیونه سه نمپرتو گاما در کاهش شار همچنین میزان شود.گزارش میMCNPکارلو با کد مونت
ه است.شدو گزارش گیري اندازهمترمکعبسانتی16×9×1در ابعاد% تنگستن 30با کربیدبور% 5% تنگستن و 15با کربیدبور
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Abstract

In this paper, rubber shielding materials with boron carbide and tungsten as impurities have been fabricated.
The optimum boron carbide contents (5% weight percent) have been evaluated using the Monte Carlo code,
MCNP. The gamma attenuation coefficients for different boron carbide and tungsten contents have been
measured for a number of rubber shields with dimensions of 1×9×16cm3.

PACS No. 29

قدمهم
کـه بـین چشـمه    حفاظ پرتو رادیواکتیو، یک مـانع فیزیکـی اسـت    

شـود تـا   قـرار داده مـی  دیواکتیو و شئ یا هـدف مـورد حفاظـت   را
حفاظــت کــاهش دهــد.هــا را در محــل مــوردمیــزان تــابش پرتــو

اي ممکــن اســت از هــاي هســتهجهــت حفاظــت در برابــر تــابش
مــواد گونــاگونی نظیــر ســرب، آهــن، گرافیــت، آب، پلــی اتــیلن،  

یا الستیک استفاده شود. و بتن
ــی  ــداول مدر طراح ــابش گامــا و      ت ــوع ت ــاظ، معمــوالً دو ن حف

تضـعیف پرتوهـاي گامــا   میــزان . گیرنـد مـدنظر قــرار مـی  نـوترون 

حفــاظ اســت. از مــواد مــؤثر هادو عــدداتمی مــمتناســب بــا جــرم 
ــی    ــا م ــوي گام ــذب پرت ــرب  در ج ــه س ــوان ب ــوالدت ــع، ، ف ، قل

،و تنگســتن اشــاره کــرد. تنگســتن   بیســموت، آهــن، اســتیل   
هـاي  سـازي در برابـر پرتـو   ؤثر بـراي حفـاظ  عنوان یـک مـاده مـ   هب

ــا ــعیف  ،گام ــدرت تض ــاظ ق ــوده و از لح ــاده ســمی نب ــدگی م کنن
بـه خـوبی بـا    و بـرخالف سـرب  شـود بهتر از سرب شـناخته مـی  

هـاي  تـوان حفـاظ  مـی . بنـابراین  اخـتالط اسـت  ابـل مواد پلیمري ق
انعطـاف کـه کـاربرد بسـیاري در حفـاظ سـازي پرتوهـا دارد       قابل

.  د کامپوزیتی زمینه پلیمري و تنگستن ساختبا موارا
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سازي چشمه نوترون با توجه به قدرت چشمه و نوع کاربرد حفاظ
باشد. اما اصلی که در همه حال صادق است، داشتن آن متفاوت می

باشد. دز جدار میکمترین دز در بیرون حفاظ با کمترین ابعاد
نیز رمایی و هاي سریع، کند و گخارجی حفاظ، ناشی از نوترون

ها گاماهاي چشمه و گاماهاي ثانویه است. جهت کاهش دز نوترون
صورت مجزا یا ترکیبی استفاده هاز مواد کندکننده و جاذب نوترون ب

اتیلن، پارافین و توان به آب، پلیاز جمله مواد کندکننده میکنند. می
ون دار اشاره نمود. همچنین از مواد جاذب نوتردیگر مواد هیدروژن

م، وکادمی،براي جذب نوترون گرمایی دارنداالییمقطع بکه سطح
که در صورت ترکیب با پلیمرها . توان نام بردم را میوبور و لیتی

عالوه بر کاهش دز نوترون گرمایی در بیرون حفاظ، احتمال 
و تولید گاماي پرانرژي ثانویه H(n,γ)Dهایی مانند اندرکنش

(Eγ=2223keV)کنند. کاربردهاي این فاظ کم میرا در داخل ح
گذاري چشمه نوترون مانند چشمه هاي ترکیبی، براي حفاظحفاظ

در آنالیز مواد با استفاده از گاماي آنی 241Am-Beرادیوایزوتوپی 
(PGNAA)باشد. در روش میPGNAA همزمان با تابش

نگاري گاماهاي ناشی از اندرکنش نوترون نوترون به نمونه، طیف
گیرد. بنابراین هر گامایی که ته عناصر ماده هدف صورت میبا هس

منشاء غیر از ماده هدف داشته باشد، به عنوان گاماي زمینه و عامل 
شود.مزاحم شناخته می

روش کار
ضعیفیمکانیکیخواصالستیکیخامهايآمیزهکهجاآناز

اهپرکنندهازآنهاخواصبهبودوتقویتبرايدارند، بنابراین
خواصیافزایشباالستیکیمادهتقویتاغلب،. شوداستفاده می

پارگی،مقاومتاستحکام،شکست،انرژيمدول،چون سختی،هم
تعریفسایشیمقاومتوخستگیاستحکام کششی، مقاومت

قطعاتکارکردعمربهبودراتقویتتوانمیطور عملیبه. شودمی
ویژهبهاالستومرها،ردکنندگیتقویتپدیده.دانستالستیکی

ترینمهموولکانشپدیدهازپسمصرف عام،بااالستومرهاي
.مکانیکی استخواصتقویتفرایند

شکلاینبهآمیزهبردودهمتداول نظیرکنندهتقویتهايپرکنندهاثر
کششیاستحکاممدول،طور کلیبهدودهمقدارافزایشباکهاست

باحالیکهدر. بداییمطول کاهشدازدیاوشودمیزیادسختیو
ومدولکم،مقادیرحتی درپذیرواکنشهايپرکنندهافزایش

وابدیمیهمزمان افزایشطوربهطولازدیادوکششیاستحکام
.]1- 4[پذیر استواکنشهايپرکنندههايویژگیازامراین

یکی، الستهايآمیزهبهمختلفهايپرکنندهافزودنازاصلیهدف
. استمحصولشدهتمامقیمتکاهشوویژهخواصبهبود

کننده تقویتپرکنندهعنوانبهدودهها،پرکنندهانواعمیاندراگرچه
است،شدهشناختهکامالًالستیکیهايآمیزهوالستیکهابرايمؤثر

.شودمیقطعهنهاییرنگشدنسیاهبهمنجرآمیزهبهآنافزودناما
عوامل سایرسمتبهپژوهشگرانتوجهاخیر،دههدودرروایناز

.]5-6[شده استجلبدودهکردنجایگزینبرايکنندهتقویت
هاي بوردار اتیلنسازي پلیازي خصوصیات حفاظسمنظور شبیههب

اي براي  یافتن درصد مناسب کربیدبور در کامپوزیت، از هندسه
ر حفاظ هاي طراحی شده جهت بررسی اثاستفاده شد.1مطابق شکل 

م با طیف ولییم بروسییدر مقابل نوترون ها، از چشمه نوترونی امر
.استفاده شده استMeV3/11تا keV100ي ازبا گسترهانرژِي
سانتیمتر مربع و در جهت 50ي سطحی یکسوشده با مساحت چشمه

اي کند و مساحت این چشمه به گونهها تابش میYمنفی محور 
دهد.ه تمامی سطح حفاظ را پوشش میباشد کمی

سازي جهت یافتن مقدار بهینه بور در حفاظ: هندسه شبیه1شکل 
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هاي نوترون در اثر افزودن بور در ضخامتتغییرات شمارش :2شکل
مختلف حفاظ
ها با افزایش مشاهده می شود شمارش نوترون2در شکل همانطور که 

یابد و بعد از آن روند تقریبا % کاهش می5درصد ذرات تا حدود 
از در ساخت کامپوزیت توان میتوان نتیجه گرفتمیلذا.ثابتی دارد

. از طرفی با کردکننده (بور) استفادهوزنی ماده تقویت%5حداکثر
یابد که ها کاهش میشمارش نوترون،هاافزایش ضخامت کامپوزیت

با توجه به مطالعات دد.لحاظ گراین مورد نیز هاگیرياندازهباید در
داراي از مواد پلیمري و ،هاي ترکیبیاکثر حفاظ،انجام شده

هاي هنگام استفاده از حفاظ.باشندمیموترکیباتی از بور یا لیتی
هیدروژن، قله   MeV2/2کامپوزیت بوردار، عالوه بر قله انرژي

keV478 نش برابر نسبت به واک2500مربوط به بور، با شدت حدود
شود. اما  نکته مثبت، تضعیف بیشتر نوترون با هیدروژن ظاهر می

در عناصر سنگین مانند تنگستن و بیسموت keV478گاماي  
باشد.می

به منظور تهیه حفاظ مناسب جهـت تضـعیف شـار    در این پژوهش 
سـازي شـبیه بر اسـاس مطالعـه   از کربیدبور استفاده شد که نوترون، 

با ابعـاد میکـرو   B4C% وزنی5میزان ، MCNPXانجام شده با کد 
همـراه خواهـد داشـت. بـراي     بهترین ضریب تضعیف نوترون را به

تنگسـتن بهتـرین تشـخیص داده شـد.     نیز گزینه گذاري گاما حفاظ
هـاي السـتیکی بـا    ، به منظـور انجـام مقایسـه، کامپوزیـت    همچنین
% تنگسـتن 15% کربیدبور با 5% تنگستن، 5% کربیدبور با5ترکیبات 

% تنگستن ساخته شد. 30% کربیدبور با 5و 

هاي الستیکی از ترکیبات جهت ساخت حفاظدر این پژوهش، 
NR/CRو همچنین بقیه مواد موردنیاز براي ه استاستفاده شد

:باشدتهیه الستیک معمولی به صورت زیر می
1.CR/NR
2.MGO/DPG/MBTS/S
3.ZNO/ST.Acid/Wax/TMQ/4010NA
4.N550/840Oil/ETU/Anti ox.Sp

که با هم پیوندهاي چندگانه دارندپلیمر هستند.پایهمواد گروه اول
تا نمونه داراي خـواص مکـانیکی  که از این دو ترکیب استفاده شد

بـاالیی  پـذیري شرایط اوزونـی و همچنـین فیلر  ، مقاوم در برابر باال
مـواد گـروه دوم سیسـتم پخـت هسـتند کـه پـس از        . داشته باشـد 

فیلرهـا  مواد گروه سـوم  .شوندرف قرارداده میگیري در یک ظوزن
باشد.هستند که شامل روغن و دوده می

50بـا سـرعت   یشـگاه یدوغلتکـی آزما ابیآسـ لهیها به وسزهیآم
rpmشـدند.  هیـ تهگـراد درجه سانتی40تا 30دماي اختالط درو

5به مـدت NRوCRکیالستنرم کردن که پس ازبیترتنیبد
تیـ عوامل شتاب دهنـده، فعـال کننـده و در نها   ،غلتکي رودقیقه
بـه  نهـایی  اختالط پس ازافزوده شد.زهیبه آميگوگردپختعامل
5% پودر کاربید بـور بـه مـدت   5ابتدا غلتک،ي رودقیقه20مدت
روي غلتک با آمیزه مـیکس شـد و در مرحلـه پایـانی پـودر      دقیقه

افـزوده  یکیالستهزیبه آم% 30% و 15% ، 5تنگستن با درصد هاي 
درجـه  19شد. صفحات با استفاده از دسـتگاه پـرس داغ در دمـاي   

گیـري  مگا پاسـکال بـه طریـق قالـب    25و تحت فشار گرادسانتی
بـرش  16×9×1. از هر نمونه دو حفاظ در ابعـاد  فشاري تهیه شدند

آمده است.3هاي ساخته شده در شکل نمونه الستیکداده شد. 
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137سزیوم اياز چشمه صفحهگاما اهش شارگیري کجهت اندازه
یودورسدیم استفاده شد. و آشکارساز سوسوزن ساز موازيبه همراه 

: سه نمونه حفاظ الستیکی سـاخته شـده بـا ناخالصـی کربیـدبور و      3شکل 
تنگستن.

گیرينتیجهبحث و 
استفاده از فاز سخت در این پژوهش، براي اولین بار در کشور، با 

، پذیرصفحات انعطافسمت ساخت بهو حرکتکربیدبور
مقاومت حرارتی باال، هایی طراحی و ساخته شده است که حفاظ

بودن مقادیر مقاومت در برابر تخریب اوزون، بسیار سبک و با دارا
م داراي ضریب ولیتیومختلفی از مواد جاذب نوترون نظیر بور

می باشند. تضعیف بسیار خوبی  براي جذب  نوترون هاي حرارتی 
اي به آسانی و بدون نیاز به افراد متخصص کامپوزیت هاي صفحه

قیچی و کاتر برش داده شده و قابل نصب اي نظیربا وسایل ساده
اي و سایر اشکال متناسب با بر روي دیوار، اطراف مخازن استوانه

کهعملیاتیتمامیدرکامپوزیتیهايحفاظازباشند.نیاز کاربر می
.شودمیاستفادهباشدداشتهحضوررادیواکتیودهماآندر

با کمک 137میزان کاهش شار گاماي چشمه سزیوم 1در جدول 
آشکارساز یودورسدیوم در اثر قرار دادن سه نمونه حفاظ با 

متر آورده شده است.هاي یک و دو سانتیضخامت
هر چه مقدار تنگستن در 1در جدول گیري انجام شده طبق طیف

یابد یعنی یابد مقدار کاهش شار گاما افزایش میها افزایش مینمونه
ها با کاهش شار نسبت مستقیم افزایش مقدار تنگستن در نمونه

با افزایش ضخامت حفاظ در هر نمونه بین چشمه و دارد. همچنین 
یابد.آشکارساز میزان شار گاما کاهش می

: میزان کاهش شار گاما در سه نمونه حفاظ1جدول 
ضخامت نمونه شماره نمونه

(سانتیمتر)
درصد کاهش شار 

ي چشمه سزیومگاما
نمونه اول

% تنگستن)5-% کربیدبور5(
111%
220%

نمونه دوم
% تنگستن)15-% کربیدبور5(

114%
224%

نمونه سوم
% تنگستن)30-% کربیدبور5(

118%
230%

سپاسگزاري
صمیمانه حترم کارگاه االستومر مرکز پلیمر ول مئیونسی مساز همکاري آقاي 
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